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RESUMO 

Esta tese tem por objeto de pesquisa analisar as dificuldades e os significados 

manifestados por alunos de um curso de Engenharia de Produção, por meio de uma 

sequência de tarefas usando cálculo de medidas de área baseadas em princípios de 

Modelagem Matemática. Na elaboração de tal sequencia partiu-se de figuras 

geométricas supostamente conhecidas dos alunos com a finalidade de conduzi-los à 

definição de integral. A investigação teve dois direcionamentos: teórico e empírico. O 

primeiro foi desenvolvido por meio de estudos documentais que forneceram dados 

históricos sobre os cursos de engenharia, especialmente, a Engenharia de Produção. Os 

resultados recentes de pesquisas em Educação Matemática mostram as potencialidades 

do uso de Princípios da Modelagem Matemática em atividades de ensino. A pesquisa 

empírica fundamentou-se nesses princípios como abordagem para ensino de Cálculo e 

se desenvolveu em duas fases compostas por atividades, sendo cada uma delas divididas 

em dois momentos, um para resolução de tarefas e outro para a socialização dos 

resultados. Na primeira foram desenvolvidas quatro atividades que envolveram a 

exploração do cálculo de medidas de áreas de figuras planas para introdução do 

conceito de integral. Na segunda os estudantes executaram oito atividades sobre as 

ideias envolvidas no conceito de integral e a Modelagem foi explorada nas três últimas. 

Nesta fase um elemento diferenciador foi a atuação dos participantes da primeira fase 

que voltaram agora como observadores a fim de verificarem o que de fato foi 

internalizado pelos participantes depois de passado um semestre da execução das 

tarefas, observando colegas mais novos realizarem atividades semelhantes às deles. 

Com essa pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação, buscou-se proporcionar aos alunos 

significação aos elementos da integral e explorar a criticidade e como instrumentos de 

análise tivemos as observações do próprio pesquisador, os relatórios e resoluções dos 

estudantes, as gravações das conversas nos diversos momentos e as observações dos 

participantes da primeira fase. A análise dos procedimentos revela que é possível inserir 

Princípios da Modelagem Matemática em atividades a serem desenvolvidas em sala de 

aula e que se adaptam à estrutura curricular, atendendo especialmente ao critério tempo 

dedicado às disciplinas. Os resultados mostram, ainda, uma consistência em termos de 

aprendizagem tanto quando os discentes após seis meses retomam tal conteúdo, 

buscando problemas reais e apresentando soluções e aplicações pertinentes dentro e fora 

das indústrias e, também, quando um grupo de estudantes que participou da primeira 

fase demonstra indícios de aprendizagem ao desempenharem, na segunda fase, o papel 

de observadores, alegando que realmente haviam aprendido integral e que sua aplicação 

na engenharia é de extrema relevância. Entendemos que tal pesquisa possa ser realizada 

a partir de conceitos básicos da física, reforçando assim a importância das pesquisas 

como produtoras de materiais que possam implementar o trabalho nas salas de aula e 

mudar o rumo do ensino de Cálculo. 

 

Palavras-chave: conceito integral, princípios de modelagem matemática, 

aprendizagem, criticidade. 
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ABSTRACT 

This thesis has as research object to analyze the difficulties and the meanings for 

students of a course in Production Engineering, through a sequence of tasks using 

calculation of area measurements based on principles of mathematical modeling, as a 

resource facilitator in introducing the concept of integral polynomial functions. For the 

developing of such a sequence we started from geometric figures supposedly known to 

students in order to lead them to the definition of integral. The research had two 

directions: theoretical and empirical. The first was developed by documentary studies 

that provided historical information on engineering courses, especially the Production 

Engineering. Recent results of research in mathematics education show the potential use 

of Principles of Mathematical Modeling in teaching. The empirical research was based 

on these principles as an approach to teaching Calculus and was developed in two 

phases consisting of activity, each of which divided into two stages, one for solving 

tasks and another for the socialization of results. In the first phase were developed four 

activities that involved the exploitation of calculating measures of areas of figures to 

introduce the concept of integral. In the second, students performed eight activities 

about the involved ideas in the concept of integral, and modeling was explored in the 

last three. At this stage a differentiator was the performance of the first phase 

participants who returned now as observers in order to verify what actually was learned 

after a semester of implementation of tasks, watching younger colleagues perform 

similar activities to theirs. With this type of qualitative research - action research, we 

sought to provide students the meaning of the integral elements and explore the 
criticality and analytical instruments that were the researcher's own observations, 

reports and resolutions of the students, recordings of conversations in different moments 

and the comments of participants in the first phase. The procedures analysis reveals that 

it´s possible to insert Principles of Mathematical Modeling in activities to be developed 

in the classroom and that fit the curriculum, especially satisfying the criterion of time 

devoted to subjects. The results also show a consistency in terms of learning, so that 

when students, after six months, review such content, searching real problems and 

presenting solutions relevant applications inside and outside the industry, and also when 

the group of students who participated in the first stage demonstrated evidence of 

learning while playing, in the second stage, the role of observers, argued that had really 

learned integral and that the application in engineering is of extreme relevance. We 

believe that such research can be performed from the basic concepts of physics, thus 

reinforcing the importance of research as producers of materials that can implement the 

work in the classroom and change the course of the teaching of Calculus. 

 

Key-words: integral concept, principles of mathematical modeling, learning, criticality. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa está inserida no projeto: Componentes do Processo de Ensino e 

Aprendizagem do Cálculo: saber, aluno e professor, do grupo de pesquisa: O Elementar 

e o Superior em Matemática - GPES, vinculado ao Programa de Estudo Pós Graduados 

em Educação Matemática da PUC-SP. Ela mostra uma possibilidade de introdução do 

conceito de Integral em um curso de Engenharia de Produção por meio da Modelagem 

Matemática. 

O grupo a que estamos inseridos tem como proposta a investigação de quatro 

componentes envolvidas no ensino e aprendizagem do Cálculo – “o aluno ingressante 

nos cursos de exatas, o professor da universidade, o professor da educação básica e as 

dificuldades da compreensão dos conteúdos a serem estudados”. 

Silva (2009) aponta que o objetivo geral do projeto é tratar a problemática 

abarcando as componentes citadas anteriormente, pormenorizado da seguinte maneira: 

investigar a forma de introdução e o tratamento dados a conceitos fundamentais do 

Cálculo no ensino básico; investigar conhecimentos mobilizados por alunos 

ingressantes na universidade e dificuldades que sejam inerentes à aprendizagem de 

conceitos de Cálculo; avaliar a interferência da noção de função no aprendizado das 

noções fundamentais do cálculo; avaliar os efeitos da epistemologia histórica sobre a 

compreensão de obstáculos tais como o horror ao infinito, a aritmetização do cálculo e a 

noção de função; efetivar a análise de livros didáticos; e, estudar a evolução histórica do 

número  . 

A organização do projeto é na forma de subprojetos articulados, envolvendo as 

componentes de ensino e aprendizagem, e, nosso trabalho está situado em 

representações de estudantes, professores e livros didáticos sobre integral e sua relação 

com medidas de área, trabalho, etc. 

Silva (2009) conclui que até aquele ano, nos oito subprojetos, constavam vinte 

cinco investigações realizadas com resultados satisfatórios, demonstrando que o grupo 

tem contribuído para a evolução das pesquisas realizadas em Educação Matemática. 

Dando continuidade aos trabalhos produzidos após 2009, verificamos a 

produção dez pesquisas envolvendo Teorema fundamental do Cálculo, Números, 

Integral, Limites, Função/variável, em nível de doutorado ou mestrado acadêmico e 
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profissional. O grupo possui vários trabalhos em andamento que muito contribuirão 

com as pesquisas e o propósito do grupo. 

Voltando à nossa trajetória no âmbito da Educação Matemática, buscando deixar 

nossa parcela de contribuição e aprender a fazer pesquisa junto a esses profissionais. 

Nosso interesse pelo cálculo vem desde a infância, o fato de gostar de estudar 

matemática e a facilidade em lidar com problemas, me levou, no ensino médio, a fazer 

um curso técnico em mecânica que exige muitos conhecimentos matemáticos e, 

também, a capacidade de interpretar e resolver problemas. 

A realização do curso de mecânica possibilitou o ingresso no serviço público, 

especificamente, em uma escola técnica que possui, no Ensino Médio, os cursos 

técnicos de mecânica, eletrônica, mineração e edificações e, no Ensino Superior, 

engenharia de automação industrial e mineração. Por trabalhar em uma escola fiz a 

opção em fazer graduação em Matemática. Mas, continuamente, meu olhar estava nas 

engenharias por trabalhar com professores e alunos desses cursos. 

A imensa carga horária de cálculo e as dificuldades dos estudantes nessa 

disciplina me levavam a buscar respostas e alternativas para motivar alguns alunos que 

me procuravam para esclarecer dúvidas. 

O ingresso em um centro universitário para atuar como professor de cálculo deu-

me a oportunidade de matricular no mestrado. Não perdi tempo, fui logo estudar algum 

aspecto relacionado com o cálculo. O que desenvolver na dissertação? Dentre os vários 

aspectos percebidos e possíveis de ser pesquisado, na época, o livro didático foi a 

opção. A verdade é que a leitura de livros didáticos de matemática não é muito 

agradável. Além disso, durante a graduação meus colegas tinham muita dificuldade na 

leitura e compreensão destes livros. 

A linguagem de um livro didático de cálculo não é tão simples de ser 

compreendida. O texto na língua natural se mistura com simbologias específicas de 

matemática, além de serem inseridas figuras que fazem parte da compreensão do 

assunto. Além disso, para compreensão de determinados textos matemáticos é 

necessária evocação de conhecimentos prévios e que não estão representados na redação 

do texto. 

Durante nosso mestrado fizemos um trabalho analisando dois livros didáticos. 

Naquele momento, não mais com o olhar de aluno, mas de professor e pesquisador, 
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buscando verificar, segundo a Teoria dos Registros de Representação Semiótica de 

Raymond Duval, se os livros continham registros, tratamentos e conversões que 

pudessem oportunizar possibilidades de ganhos na aprendizagem. 

Isso não era suficiente para as nossas pretensões profissionais, pois em 2007, 

começamos a trabalhar com um curso de Agronomia. A exigência de que os alunos 

dominassem conceitos de cálculo era grande e a base matemática que eles traziam do 

Ensino Médio era muito fraca, quase inexistente, em se tratando de futuros engenheiros. 

O percentual de reprovação era grande, o que confirmava os resultados de pesquisas 

estudadas durante o metrado. 

A confirmação foi reafirmada em 2010, quando começamos a trabalhar com o 

curso de Engenharia de Produção. A falta de base e a quase ausência de motivação 

dificultava muito a aprendizagem. Nesta época já estava matriculado no curso de 

Doutorado em Educação Matemática da PUC-SP. Resolvemos, então, trabalhar com 

nossos próprios alunos, agora, buscando produzir um material que proporcionasse 

ganhos na aprendizagem da disciplina que é uma das vilãs no Ensino Superior, o 

Cálculo. 

Na escolha e delimitação do tema, optamos por trabalhar a Integral. Este 

conceito é considerado, por diversos autores, como um dos mais importantes do cálculo. 

Como trabalhar este conceito de forma motivadora junto aos estudantes? Para isso, 

então, resolvemos associar a este trabalho uma estratégia de ensino, a Modelagem, 

buscando proporcionar momentos de reflexão e construção de conceitos matemáticos. 

Além disso, a análise dos registros de representação semiótica usados pelos estudantes 

também fizeram parte dessa tese. 

Para embasar nosso trabalho percebemos que os conteúdos de cálculo permeiam 

diversas profissões, dentre elas: Matemática, Engenharias, Física, Economia e outras. 

Todos aqueles que desejam trabalhar com as ciências que utilizam a matemática 

necessitam compreender seus principais conceitos. A integral é um desses conceitos. Ao 

estudar as pesquisas na área de ensino de cálculo, vemos que existem muitas pesquisas 

nessa área, porém, o assunto derivada aparece em maior número. Diversos 

pesquisadores têm trabalhado atividades com foco mais geral, é o caso de Beltrão 

(2009) que usou a Modelagem para trabalhar derivada e integral em um curso de 

tecnologia de alimentos. As equações diferenciais foram trabalhadas por Javaroni 

(2007), por Fecchio (2011) e por Borssoi e Almeida (2004). Pesquisas mostram outros 
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aspectos relacionados ao cálculo, como por exemplo, Radatz (1979) estudou os erros 

cometidos por estudantes, Bringhenti (1993) reflete sobre o papel das disciplinas 

básicas em um curso de engenharia, Murta e Maximo (2004) apontam a utilização de 

tecnologias como caminho para solucionar o problema da reprovação, Biembengut 

(1997) aponta que o ensino com ênfase nas técnicas contribui para o insucesso dos 

estudantes, Ferreira e Brumatti (2009) consideram as deficiências relacionadas às 

habilidades algébricas, a capacidade de saber representar e interpretar gráficos, dentre 

outras como um dos motivos de fracasso dos alunos. 

Quanto à modelagem vários autores têm trabalhado usando-a como método de 

pesquisa e como estratégia de ensino. Bassanezi foi um dos precursores deste método 

no Brasil, realizou vários trabalhos associados à Biologia, orientou diversos trabalhos e 

divulgou a modelagem por meio de cursos ministrados em diversas universidades do 

Brasil. 

Biembengut, que foi orientanda de Bassanezi, possui diversos trabalhos 

publicados sobre Modelagem, inclusive, realizou o mapeamento das pesquisas 

realizadas no Brasil nos últimos trinta anos. Além disso, foi idealizadora e fundadora do 

CREMM (Centro de Referência em Modelagem Matemática). Esta pesquisadora 

trabalha a modelagem como estratégia de ensino e a utilizou tanto na Educação Básica 

como no Ensino Superior. 

Outro pesquisador que possui muitos trabalhos publicados em Modelagem, 

inclusive, publicações internacionais, é Jonei Cerqueira Barbosa que tem discutido a 

Modelagem em seu aspecto teórico. Ao enveredar pelo que Skovsmose (1990) chama 

de educação sócio-crítica, ele entende que este processo é tomado como “veículo” que 

permite viabilizar o “fim”. Entendemos que durante este processo a criticidade do aluno 

pode ser despertada. Barbosa (2007) escreve sobre ambiente de modelagem no qual 

ocorre a prática comunicativa que é o meio de mediação para as ações dos alunos e, 

para isso, ele propõe a noção de espaços de interações (encontro aluno-aluno e aluno-

professor para discutir Modelagem Matemática) e rotas de modelagem (percurso 

discursivo).  

Muitos trabalhos foram realizados usando-se a Modelagem como estratégia de 

aprendizagem e resultaram em ganhos consideráveis para o processo ensino-

aprendizagem. Borba (1999) trabalha com alunos da Biologia em uma disciplina 

Matemática Aplicada e nela usa Modelagem como uma estratégia pedagógica, buscando 
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significados para interpretarem os resultados matemáticos encontrados. Jacobini (2004) 

ao estudar as teses que enfatizam a modelagem como estratégia pedagógica e destaca os 

trabalhos de Franchi (2002), Ferreira (2003) e Barbosa (2001). Biembengut (2007) 

aponta que o trabalho com modelagem favorece o desenvolvimento de habilidades e 

competências para a resolução de problemas. 

As pesquisas mostram um alto índice de reprovação nas engenharias, 

especialmente, nas disciplinas de Cálculo. Mas, trabalhos têm sido realizados no sentido 

de reverter este quadro. Em nosso estudo trabalhamos com uma turma de Engenharia de 

Produção, desenvolvendo um conjunto de atividades explorando a noção de área para 

fazer introdução do conceito de integral. Interessamo-nos em investigar os significados 

atribuídos por esses estudantes aos conceitos envolvidos na ideia de integral. 

O trabalho foi organizado em seis capítulos na seguinte disposição: 

No capítulo I estão as motivações, objetivos e linhas gerais de nossa pesquisa. 

Primeiro, fizemos uma revisão da literatura, considerando o ensino de matemática em 

cursos superiores, a matemática e seu ensino nas engenharias e, por fim, o ensino de 

cálculo nas engenharias. Na sequência, apresentamos a modelagem e seus vários 

aspectos, considerando suas origens, a visão como pesquisa ou método de ensino e a sua 

inserção no ensino das engenharias.  

No capítulo II, apresentamos a fundamentação teórica e o objeto matemático. Na 

primeira parte, apresentamos as ideias de alguns pesquisadores que nortearam nossa 

pesquisa, dentre eles: Bassanezi (1999, 2002), Barbosa (2001, 2003, 2006), Biembengut 

(1997, 2003, 2005, 2007), Skovsmose (1990, 1994, 2000, 2001), dentre outros. Na 

sequência apresentamos a modelagem e seus vários aspectos, considerando suas 

origens, a visão de método de ensino e a sua inserção no ensino das engenharias.  Em 

seguida, o objeto matemático integral é apresentado considerando o conceito e algumas 

regras, segundo visão de Guidorizzi (2008) e Stewart (2006). 

O capitulo III traz a metodologia, os procedimentos metodológicos e os 

instrumentos para a análise dos dados obtidos na experimentação. Iniciamos com a 

descrição de alguns aspectos de pesquisa qualitativa, segundo Garnica (2006) e 

Fiorentini e Lorenzato (2009). Em seguida, apresentamos a instituição, o programa do 

curso de Engenharia de Produção e o perfil dos alunos. Depois, ao descrever o cenário 

de investigação, justificamos a intervenção em sala de aula e estabelecemos como serão 
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as análises dos resultados, por meio de princípios da modelagem e, também, com um 

olhar nos registros de representação produzidos pelos alunos. Na sequência, 

descrevemos a organização e desenvolvimento das atividades, apontando os testes 

aplicados na primeira fase que forneceu subsídios para as alterações da versão final 

aplicada na segunda turma com caráter de finalizar nosso trabalho. 

No capítulo IV descreve-se a primeira fase do experimento, a produção dos 

alunos e uma análise dos resultados, mostrando, a partir destes resultados e das 

observações realizadas durante a aplicação, as alterações propostas, os motivos que nos 

levaram a tal atitude e os possíveis resultados com estas mudanças. Ainda, neste 

momento, caracterizamos a proposta da divisão do experimento definitivo em duas 

fases. 

No capítulo V é mostrada a segunda fase do experimento, a versão final das 

atividades propostas com uma análise a priori; a produção dos estudantes, por meio dos 

registros de representações utilizados pelos mesmos, através das gravações, dos 

apontamentos dos observadores e pelas próprias observações do professor-pesquisador e 

a análise dos resultados segundo as fases da modelagem (experimentação, abstração, 

resolução e validação) e norteada, também, via aspectos percebidos ao olhar as 

representações produzidas pelos alunos. A análise é composta, também, de um 

comparativo de ganhos ou perdas a partir da primeira fase e fazemos também, um 

adendo final, quanto a visão dos observadores já que mais do que captadores de 

informações do processo, esperava-se verificar como eles enxergariam aquele momento, 

não como alunos participantes, mas como veriam os colegas passando por uma situação 

já vivenciada por eles. 

No capítulo VI são apresentados resultados do experimento, associando as duas 

fases e acrescentando a contribuição dos observadores na segunda fase e o crescimento 

intelectual percebido.  

Nas considerações finais, descrevemos ganhos que o uso de Princípios da 

Modelagem Matemática propiciou à aprendizagem de Integral aos alunos de Engenharia 

de Produção, os pros e contras da aplicação dentro do currículo atual, devido à limitação 

do tempo, ao excesso de conteúdo e até, mesmo, a falta de preparado do professor. E 

finalizando, apontamos contribuições e sugestões para novos trabalhos. 
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CAPÍTULO I: 

A QUESTÃO DE PESQUISA E ESTUDOS RELATIVOS AO TEMA 

 

 

1.1. Em busca do tema 

 

Os motivos que levam à produção de uma pesquisa em Educação Matemática 

podem advir de diversas situações, a saber: questões pessoais, vivência na sala de aula, 

busca de soluções teóricas e outras. 

A primeira pesquisa por mim desenvolvida, para a elaboração da dissertação do 

Mestrado, teve por interesse a discussão sobre a apresentação do conceito de Integral 

em livros didáticos. Um dos motivos que levou o desenvolvimento dessa pesquisa foi a 

constatação da insatisfação dos estudantes em trabalhar com livros didáticos de Cálculo, 

pois alguns diziam não compreender nada, que os livros eram muito difíceis e que não 

ajudavam a aprendizagem. 

Esta argumentação nos inquietava, visto que um material que havia sido 

preparado para colaborar com a aprendizagem, talvez, não desempenhasse 

satisfatoriamente seu papel. Antes de questionar estudantes, propusemo-nos a analisar 

alguns livros de Cálculo, naquele momento, não mais como estudante de graduação, 

mas sim, como pesquisador e com visão de professor, buscando enxergar na literatura as 

formas de representação utilizadas e como as mesmas poderiam contribuir para 

aprendizagem. 

Percebemos que os livros analisados apresentavam o conceito de Integral em 

diversos registros e que num mesmo registro eram trabalhados os tratamentos peculiares 

e as conversões também eram exploradas. 

Em Silva (2004), os livros analisados foram: Um curso de cálculo, volume I, 5ª 

edição de Hamilton Luiz Guidorizzi, da editora LTC, Rio de Janeiro, 2008; e Cálculo, 

volume I, 5ª edição de James Stewart, da editora Pioneira, São Paulo, 2006. A escolha 

destes livros se deu pelo fato de constarem nas ementas de cursos de cálculo de diversas 

universidades brasileiras e, também, por terem uma diferença crucial, a origem de 

produção. Um livro produzido no Brasil e o outro nos Estados Unidos e traduzido para 

o português e usados pelos mesmos alunos. Em tese os materiais analisados foram 
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produzidos para duas realidades escolares bem diferentes, mas que estão sendo 

utilizados em um mesmo espaço de aprendizagem. 

Na realização de nosso trabalho, naquela época, ao estudar as referências 

necessárias para o embasamento teórico, percebemos que  

o livro didático tem um papel destacado no processo de ensino e 

aprendizagem, em função da sua importância como um instrumento 

pedagógico para o professor, sugerindo-lhe conteúdo, atividades e até 

mesmo metodologia de ensino. (SILVA, 2004, p.137) 

 

Utilizando-se da teoria de Duval que aponta para a necessidade de o aprendiz 

transitar pelos registros de representação semiótica para que aconteça a aprendizagem, 

então, os livros devem proporcionar a circulação entre tais registros. 

Além disso, Duval enfatiza que os objetos matemáticos não devem ser 

confundidos com suas representações. Neste aspecto, não percebemos um esforço mais 

direcionado para evitar que o leitor faça tal confusão. Esperamos que nesta tese 

possamos proporcionar momentos de reflexão para que os estudantes possam 

diferenciar a Integral das suas formas de representação. 

Nossas conclusões apontaram que os diversos registros são utilizados nas duas 

obras, em alguns momentos, algum tipo de registro aparece com mais força, 

especialmente, o gráfico no cálculo de medidas de área para permitir a visualização da 

região limitada pelo gráfico de uma função. 

Os tratamentos são apresentados em diversos momentos e em vários registros, 

ao se trabalhar as técnicas de integração o tratamento no registro algébrico é 

evidenciado. 

As conversões são realçadas nos exercícios resolvidos, pois o processo de 

resolução contempla leitura, interpretação e busca de meios para a solução e nem 

sempre a linguagem usada no enunciado favorece os trabalhos necessários, o que 

naturalmente leva ao uso de outros registros. Neste sentido a conversão para o registro 

gráfico foi bastante explorada e, em seguida, foram usados os registros algébrico e 

numérico, com os devidos tratamentos, para apresentar a solução. 

Ainda, quanto a exploração de livro didático, Hsia (2006) procurou saber como 

o estudante o utiliza, ao estudar o objeto matemático “Integral”. Buscou-se mapear os 

indícios das estratégias que o aluno lançava mão para situar o tema proposto, para 
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extrair as ideias principais e as estratégias utilizadas pelo autor, resumindo-as num 

esquema. 

Além dos trabalhos citados anteriormente, existem outros que tratam de livros 

didáticos. No entanto, muitas variáveis devem ser levadas em consideração quando se 

fala do processo de ensino e aprendizagem, dos conteúdos às relações 

estudante/conteúdo, estudante/professor, professor/conteúdo, e, de tudo isso, com o 

ambiente que pode ou não ser favorável ao ensino. O que permite observar que o livro 

didático é importante, mas é possível que ele não dê conta da aprendizagem. 

A nossa intenção, nesse momento, é fazer uma intervenção junto aos estudantes, 

buscando meios para facilitar a aprendizagem do conceito de Integral. Pensando nesse 

ambiente complexo e na realidade vivenciada pelo estudante ao buscar sua formação 

profissional e, que requer a junção de conteúdos matemáticos a outros específicos à área 

de sua formação, estamos lançando mão de uma sequência de tarefas fundamentadas em 

princípios de modelagem matemática. 

Para explorar o ambiente de ensino de forma a contribuir para uma 

aprendizagem mais significativa do Cálculo, propusemos o estudo de Integral por meio 

da Modelagem Matemática, como estratégia de ensino, no contexto da Engenharia, e 

assim, investigar e discutir as implicações que tal ambiente pode oferecer para o ensino 

e aprendizagem deste conteúdo. 

O curso de Engenharia de Produção, no qual lecionamos as disciplinas de 

Cálculo, é recente e tem uma proposta nova, baseada em competências e habilidades. As 

atividades de ensino, propostas em seu Projeto Pedagógico (p.9), são 

 

[...] pautadas na garantia de uma sólida formação básica e específica, 

inter e multidisciplinar, articulando teoria e prática, privilegiando 

atividades obrigatórias de campo, laboratório e adequada 

instrumentalização técnica, bem como, um ensino problematizado e 

contextualizado. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2010, P.9) 

 

Tais objetivos de ensino nos leva a entender que a Modelagem Matemática 

como estratégia de ensino pode vir a contribuir com as ideias e propostas para o curso. 

Para isso, definimos como questão norteadora de pesquisa a seguinte: 
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Quais dificuldades e significados manifestados por alunos de um curso de 

Engenharia de Produção na introdução do conceito de Integral Definida de 

funções polinomiais, utilizando-se uma sequência de tarefas fundamentadas em 

princípios de Modelagem Matemática? 

Este trabalho visa verificar como uma sequência de tarefas fundamentadas 

em princípios da modelagem matemática contribui para a explicitação de 

dificuldades e de significados na introdução de Integral definida de funções 

polinomiais em um curso de Engenharia de Produção. 

 

Segundo o artigo 36 da LDBEN (1996) (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), o currículo do Ensino Médio tem como objetivo adotar metodologias de 

ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes. Entendemos que o 

mesmo deva, de forma efetiva, ser praticado no Ensino Superior. 

Vemos nossos estudantes acomodados e sem o espírito crítico necessário para a 

formação profissional, que hoje é exigido pelo mercado. Talvez isso seja resquício do 

ensino praticado na Educação Básica. Os princípios da modelagem podem contribuir 

para a melhoria da qualidade do ensino, transformando esta atitude de acomodação dos 

estudantes em espírito crítico, para auxiliar na sua formação com uma visão 

investigativa. 

Nossa investigação é de caráter qualitativo e operacionalizar-se-á com alunos do 

curso de Engenharia de Produção noturno de um Centro Universitário, da rede 

particular de ensino, no interior do Estado de Minas Gerais, no qual o pesquisador atua 

com o professor. 

Ainda para justificar nosso propósito, vale ressaltar que, por um lado as 

pesquisas sobre o ensino de Cálculo, apontam para altos índices de reprovação e 

desistência. Por outro, para alguns pesquisadores, a disciplina presente em vários cursos 

de nível superior, tem como objetivo servir de base na formação em diversas carreiras, 

devido à sua grande aplicabilidade, entre outras coisas, desempenhando importante 

papel na representação dos fenômenos e como instrumentos para a resolução de 

problemas.  

Os conceitos de Derivada e Integral são os conceitos principais do Cálculo. O 

significado geométrico de derivada pode ser interpretado como inclinação da reta 
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tangente ao gráfico de uma função em determinado ponto ou pode ser visualizado como 

uma taxa de variação que permite verificar o crescimento da função em cada um de seus 

pontos. A Integral Definida refere-se à soma de infinitésimos e pode ser associada ao 

cálculo de medida de área, de medida de volume, de medida de comprimento de arco, 

de medida de trabalho, de medida de massa, dentre outros. 

 Esses conceitos muitas vezes são aplicados isoladamente ou de forma 

interligada. Na Medicina, para se calcular taxa de crescimento de bactérias e avaliar 

tamanhos de nódulos; na Física, para a solução de problemas ligados aos fenômenos 

mensuráveis, como os relacionados com calor, luz, som, gravitação, magnetismo e 

eletricidade; e, na Engenharia, que além de utilizar os conceitos da física, os conceitos 

de Cálculo se fazem necessários para o cálculo de estruturas, deformações, peso, 

produção e transmissão de energia, irrigação, reações químicas, desastres ambientais, 

melhoria de processos, dentre outros. 

A aplicação dos conceitos de Cálculo vai muito além do que descrevemos no 

parágrafo anterior. Por isso, nos cursos em que tais conceitos são utilizados, o seu 

ensino deve ser desenvolvido de maneira que os estudantes possam ter o conhecimento 

necessário para um bom desempenho profissional. No entanto, sabe-se que a maneira 

como esse ensino está sendo desenvolvido é alvo de críticas e preocupações de 

estudantes e professores dos mais diversos cursos de graduação, seja das áreas de 

exatas, biológicas ou humanas (CAPATANI, 2001, p. 48). 

De modo geral, o sistema educativo tem enfrentado problemas em disciplinas 

matemáticas, e com o Cálculo não é diferente. Essa disciplina tem apresentado elevados 

índices de reprovação, evasão e insucesso, esses problemas têm afastado das 

universidades vários alunos que conseguiram ingressar no Ensino Superior (Cabral, 

1992; Franchi, 1993 e 1995; Palis, 1995).  

Ainda nos anos 90, Palis (1995) aponta para a necessidade de se buscar 

alternativas de ação pedagógica que, aliadas a outras medidas, pudessem resolver ou 

amenizar o problema que, desde muitos anos, subsiste no Ensino Superior. Neste 

sentido, muitas pesquisas já foram e estão sendo realizadas: análise de livros didáticos, 

uso de tecnologias no ensino e uso de situações cotidianas dos alunos como forma de 

motivar a aprendizagem. Estes trabalhos visam contribuir para a evolução do ensino de 

Cálculo e, em consequência, esperam-se mudanças nos resultados dos indicadores de 

aprovação. 
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Dada a influência que os livros didáticos exercem no processo escolar, eles 

podem (ou não) favorecer uma visão do real significado do Cálculo, mostrando a 

dinâmica de sua estrutura e a história dos seus sujeitos e objetos. Contudo, para que os 

resultados das atividades realizadas em sala se aproximem da Ciência e possam 

propiciar ao aluno uma visão mais autêntica, é preciso que o professor domine toda a 

complexidade do ensino. Esse resultado pode depender mais do trabalho do professor e 

de como ele se apropriou desse conhecimento do que dos livros didáticos e currículos, 

das peculiaridades de sua formação científica e da consciência que tenha dos 

fundamentos de seu trabalho, o que ressalta a necessidade de atenção especial para a 

formação do educador. Queremos dizer com isso que a maneira com que o professor 

enxerga a tríade professor/aluno/ensino é de fundamental importância para o 

gerenciamento de seu trabalho em sala de aula, visando ao aprendizado do seu aluno. 

 

1.2. Estudos relativos ao assunto 

O professor, ao planejar suas estratégias de ensino, pode lançar mão de vários 

recursos: uso da história, livros didáticos, recursos computacionais e internet, dentre 

outros. Os pesquisadores têm produzido materiais que podem contribuir para a 

preparação de aulas, fornecendo ideias e estratégias que podem ser adaptadas para a sala 

de aula. 

Para Muller e Burkhardt (2007), modelos matemáticos de situações autênticas 

são eficientes em virtude de oferecer a oportunidade de abordar a Matemática de modo 

global. Com isso, alcançam resultados melhores, se comparados aos obtidos quando se 

trabalha com problemas artificiais, os que, em regra, constam dos livros-texto. Para o 

estudante, não há dúvida alguma da aplicação da matemática. No entanto, na 

Modelagem, o foco é a prática ou a situação, o que exige uma melhor compreensão dos 

fatos abordados. Normalmente, na solução de um problema, uma variedade de 

ferramentas é útil para os diferentes aspectos da análise de situações-problema. O 

desafio é escolher e utilizar a ferramenta adequada. 

Há também muitas pesquisas mostrando o uso de recursos computacionais no 

ensino de Cálculo. Melo (2002, p.1) comenta que os conceitos de Cálculo Diferencial e 

Integral, na maioria das vezes, têm sido “ensinados e aprendidos” por meio de aulas que 

valorizam a memorização, a aplicação de técnicas, regras e algoritmos. Em seu trabalho, 
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insere softwares como ferramentas para auxiliar na aprendizagem de Integral, 

percebendo uma insegurança inicial, por parte dos alunos, ao se trabalhar com a 

máquina. Ao final da atividade, os resultados mostram que os alunos apresentam 

algumas dificuldades, tais como: expressar-se por escrito, utilizando a linguagem 

matemática, aplicar conceitos conhecidos em novas situações-problema, e, a maioria 

dos alunos não tem o significado da área de uma figura e o do número obtido, por meio 

de algoritmos. 

Capatani (2001, p.48 – 62) realizou uma pesquisa direcionada aos alunos do 

curso de Geologia de uma faculdade pública no interior do Estado de São Paulo, 

buscando motivos que causam interesse ou desinteresse, apresentados por eles, para 

com a disciplina de Cálculo. Seus resultados apontam, entre outros motivos, a má 

formação discente em Matemática no Ensino Básico, visto que o estudante não 

apresenta pré-requisitos necessários para acompanhar o desenvolvimento dos 

conteúdos, acarretando mais dificuldades com os conceitos básicos do Cálculo. O 

interesse dos estudantes foi verificado quando o trabalho executado por eles, 

apresentado no final do ano, buscava aplicações para teoria estudada em sala de aula. 

A questão da má formação no Ensino Básico é confirmada por Melo (2002, p. 

147) quando aponta as dificuldades percebidas nos estudantes participantes de sua 

pesquisa: saber expressar-se por escrito, utilizando linguagem matemática, aplicar os 

conceitos de domínio e imagem de uma função em novas situações-problema, 

desenvolver cálculos que necessitam transformar números da representação decimal ou 

dízimas periódicas para a representação fracionária e desenvolver cálculos com 

aproximações numéricas. 

Em uma pesquisa mais recente, Beltrão (2009, p. 107 a 112) aponta que a 

questão da má formação no Ensino Básico ainda persiste, pois os estudantes não 

conseguem absorver os conteúdos apreendidos na Educação Básica e lançar mão deles 

em situações colocadas após algum tempo. Em sua atividade de sondagem de 

conhecimentos, as questões colocadas para os estudantes envolviam cálculos sem uso 

de calculadora; cálculos envolvendo porcentagem, frações, potências e raízes; uso de 

notação científica; resolução de sistemas de duas equações e duas variáveis; 

determinação da equação de reta a partir do gráfico; construção de gráfico de função 

quadrática; cálculo de área de prismas; conversão de unidades e cálculo de dimensões 

de triângulo retângulo via trigonometria. A autora conclui que os resultados são 



28 

 

baixíssimos, pois 85% dos participantes acertaram menos de 50 % das questões 

propostas. 

Em sua análise, a autora citada anteriormente, ressalta alguns pontos relevantes 

apresentados, são eles: os índices de acertos são menores em exercícios que envolvem 

operações com as frações, as potências, a notação científica, a determinação de equação 

de uma reta que passa por dois pontos, os gráficos, o cálculo de medida de áreas, as 

conversões de unidades de volume, a resolução de problemas envolvendo funções de 

segundo grau e as aplicações simples de trigonometria. No ponto de vista da autora, 

duas situações se destacaram: a primeira, sobre cálculo de volume, enquanto 50% dos 

alunos conseguiram calcular a quantidade de água no reservatório, apenas 3,1% foram 

capazes de expressar a quantidade de água em função do tempo, demonstrando 

incapacidade de transformar uma sentença matemática a uma situação dada, e; a 

segunda, na questão que versava sobre a criação de uma situação que representasse uma 

função afim, nenhum aluno foi capaz de associar uma situação a uma sentença 

matemática. 

Entendemos que esse resultado é reflexo do nosso ensino que privilegia o 

excesso de aplicação das regras. Não é trabalhado, com o aluno, a produção de 

sentenças matemáticas que representem situações-problema, e, que por meio delas 

podem se calcular resultados para diversos dados envolvidos na situação. Além disso, 

Duval (2003) aponta para que haja a aprendizagem há a necessidade de o aluno 

conseguir trabalhar as conversões entre os registros, em ambos os sentidos, a ida e a 

volta, e o nosso aluno recebe um ensino que privilegia determinadas conversões que são 

mais tranquilas. 

Raros, são os casos em que se trabalha a conversão de uma sentença matemática 

(registro algébrico) para a descrição de uma situação que se possa representá-la (registro 

em língua natural). 

Os problemas remanescentes da Educação Básica são evidentes nas faculdades, 

mas eles não podem permanecer como entraves para a aprendizagem dos estudantes. 

Inúmeros esforços têm sido feitos para a solução dessas dificuldades encontradas. 

Pesquisas apontam sugestões de atividades e autoridades educacionais sugerem até 

mesmo o nivelamento da aprendizagem para ingressantes do Ensino Superior, termo 

que aparece até em documentos oficiais, como os projetos pedagógicos de curso. 



29 

 

Porém, o Ensino Superior não pode se propor apenas a resolver problemas 

anteriores, há a necessidade de se preocupar com a formação profissional, nos diversos 

cursos oferecidos, procurando trazer uma formação sólida e consistente para o bom 

desempenho profissional. Isso exige a necessidade de aliar conhecimentos teóricos e 

práticos por meio de trabalhos inter e multidisciplinar, relacionados com a vivência na 

prática profissional. Entendemos que o ensino de Cálculo associado a princípios da 

Modelagem Matemática possa propiciar condições para tal proposta. 

A nossa visão é que a Modelagem Matemática pode propiciar, além do 

aprendizado matemático, o desenvolvimento de habilidades e competências para 

resolução de problemas em outras áreas. Segundo Biembengut e Schmitt (2007), as 

pesquisas realizadas mostram que a Modelagem contribui não apenas para que os 

estudantes aprendam o conteúdo matemático, mas principalmente, a formular situações-

problema, resolvê-las e tomar decisões. 

Soares e Sauer (2004) afirmam que dentre as habilidades e competências a 

serem desenvolvidas por um profissional da Engenharia destacam-se:  

[...] desenvolver raciocínio lógico e matemático, ler e interpretar 

desenhos e gráficos, bem como a linguagem matemática, sintetizar 

informações e desenvolver processos alternativos para resolução de 

problemas, equacionar e solucionar problemas, expressar-se de forma 

clara e organizada. (SOARES e SAUER, 2004, p.246) 

 

 

Os autores, quanto à maneira de trabalhar em sala de aula, visando proporcionar 

tais habilidades e competências, explicitam que 

[...] para planejar estratégias que promovam o desenvolvimento das 

habilidades e competências pretendidas, é preciso mudar a concepção 

do que seja ensinar e aprender e dos papéis do professor e do aluno, 

nesse processo. Partindo do pressuposto de que aprender está 

relacionado à construção e ao estabelecimento de relações entre o novo 

e o que já se conhece, então, para ensinar, não é suficiente expor e dar 

informações, mas, principalmente, incentivar o aluno a pensar, a 

fazer conjecturas, a ler e interpretar informações e, com base nelas, 

deduzir formas de resolver problemas, interagindo com colegas, 

refletindo sobre as ações desenvolvidas e tomando decisões. Dessa 

forma, aumentam as possibilidades de que o aluno construa relações, 

aprendendo de forma significativa. (SOARES e SAUER, 2004, p. 247) 
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Nesta linha de pensamento, o projeto pedagógico do curso de Engenharia de 

Produção participante de nossos estudos (2010, p. 6–7) aponta que a formação dos 

futuros profissionais deve proporcionar a aquisição de competências e habilidades, tais 

como: 

 Competências  

· Estudar, criar, analisar e avaliar a organização espacial de 

homens, máquinas e equipamentos, a fim de planejar, executar, 

controlar e avaliar os processos produtivos, dentro de conceitos 

globais de produtividade, qualidade e custos; 

· Compreender a interação dos sistemas produtivos com o meio 

ambiente, atentando aos critérios de sustentabilidade, de forma a 

minimizar a utilização dos recursos naturais e a geração de resíduos; 

· Projetar, conduzir experimentos e interpretar resultados utilizando 

ferramental estatístico e matemático a fim de modelar os sistemas de 

produção; 

· Planejar, realizar análise custo/benefício e tomar decisões, 

considerado o contexto social, ético, ambiental, político e cultural no 

qual esteja envolvido; 

· Analisar e entender a política econômica, de forma a decidir 

corretamente sobre os problemas dos sistemas produtivos; 

· Trabalhar em equipes multidisciplinares e exercer liderança; 

· Desenvolver a consciência crítica para analisar e entender o 

impacto das soluções de engenharia propostas para o 

desenvolvimento social e econômico; 

· Assimilar e aplicar novos conhecimentos, a fim de enfrentar 

situações novas, com criatividade e iniciativa. 

 

 Habilidades 

· Raciocínio espacial lógico e matemático; 

· Domínio dos instrumentos de busca de informações; 

· Estimar dados, com base na física do problema e noção de ordem de 

grandeza; 

· Ler e interpretar desenhos, gráficos e imagens; 

· Conhecimento de metodologias e técnicas de pesquisa. (PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 

2010, p. 6-7) 

 

As competências e habilidades relatadas anteriormente podem ser trabalhadas 

em atividades de forma a favorecer a formação do futuro profissional da engenharia. 
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Alguns trabalhos, já desenvolvidos, nos sugerem a Modelagem Matemática tanto 

como forma de resolução de situações reais como ambiente de aprendizagem e é nesta 

última visão que estaremos desenvolvendo o nosso trabalho. 

D‟Ambrosio (1996) não considera possível explicar, conhecer, entender, 

manejar e lidar com a realidade fora do contexto holístico, sob pena de formar visões 

parciais e incompletas da realidade. Ele aponta que a união entre Etnomatemática e 

Modelagem Matemática possibilita a discussão crítica e o esforço para explicar, 

entender e manejar parte da realidade para atingir o global. Biembengut (2009) 

concorda com este posicionamento, afirmando que a modelagem pode ser usada para 

integrar as diversas disciplinas dos cursos, mesmo que, a estrutura educacional 

apresente o currículo partido em várias disciplinas; cada disciplina sob responsabilidade 

de um professor e horários e períodos para cumprir cada fase escolar. 

O papel da matemática na sociedade, segundo Barbosa (2001), é reconhecido 

pelas suas aplicações na solução de problemas naturais, humanos ou sociais, geralmente 

obtidas com a utilização dos modelos matemáticos, que parecem descrever 

satisfatoriamente os fenômenos que os suscitam, independentemente da interferência 

humana. A “objetividade” matemática é utilizada como um argumento forte na 

discussão política. 

Para Bassanezi (2004), a Modelagem Matemática alia teoria e prática e motiva 

seu usuário quer na procura do entendimento da realidade que o cerca, quer na busca de 

meios para agir sobre ela e transformá-la. E, nesse sentido, é um método científico que 

prepara o indivíduo a assumir seu papel de profissional da engenharia. Ele afirma ainda 

que, a inclusão de aspectos de aplicações, resolução de problemas e Modelagem vem 

sendo defendida por várias pessoas envolvidas com o ensino de Matemática, 

considerando que a disciplina precisa ser ensinada de modo matematicamente 

significativo, avaliando as próprias realidades do sistema educacional. 

Como argumentos favoráveis à inclusão desses aspectos, o autor citado 

anteriormente indica: 

 O desenvolvimento da capacidade em geral e das atitudes dos 

estudantes, tornando-os explorativos, criativos e habilidosos na 

resolução de problemas; 

 A preparação dos estudantes para a vida real como cidadãos 

atuantes na sociedade, competentes em examinar e formar juízos 
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próprios, reconhecer e entender exemplos representativos de 

aplicações de conceitos matemáticos; 

 Preparação do estudante para utilizar a Matemática como 

ferramenta que resolva problemas em diferentes situações e áreas; 

 O fornecimento de um rico arsenal que faça o aluno entender e 

interpretar a própria Matemática em todas as suas facetas; 

 A capacidade de levar o estudante a compreender melhor os 

argumentos matemáticos, guardar os conceitos e os resultados e 

valorizar a própria Matemática; 

 A adequação dessa metodologia alternativa às diversas 

realidades socioculturais. 

 

Skovsmose (1990) distingue três tipos de conhecimento que podem ser 

relacionados à Modelagem Matemática: o conhecimento matemático em si; o 

conhecimento tecnológico, que se refere a como construir e a usar modelo matemático; 

e o conhecimento reflexivo, que se refere à natureza dos modelos e aos critérios usados 

em sua construção, aplicação e avaliação. 

Ainda, segundo este autor (2001, p.31), os modelos não servem apenas para 

descrever e predizer fatos, mas também para prescrever decisões, servindo, dessa forma, 

aos interesses particulares dos grupos, uma vez que as aplicações da matemática levam 

os interesses sociais do “lugar” em que são feitas, logo possuem valor. O autor deixa 

claro que é necessário ultrapassar as dimensões técnicas da modelagem, chegando à 

dimensão crítica para realizar uma análise do papel dos modelos matemáticos na vida 

social, isto inclui a vida profissional. As palavras grifadas refletem a intenção de nosso 

trabalho, saindo das dimensões técnicas e mergulhando na dimensão crítica, da qual 

pode aflorar a aprendizagem. 

Entendemos que as competências apresentadas no projeto pedagógico do curso 

no qual ocorrerá a pesquisa, “planejar, executar, controlar e avaliar os processos 

produtivos; conduzir experimentos e interpretar resultados e consciência crítica para 

analisar e entender o impacto das soluções”, podem ser alcançadas mediante o 

trabalho com modelagem matemática, explorando o que Skovsmose chama de 

conhecimento reflexivo. 

Neste aspecto, Kaiser-Messmeer apud Barbosa (2001) apontam duas visões que 

predominam as discussões internacionais sobre modelagem, a pragmática e a científica. 

A primeira, corrente pragmática, argumenta que o currículo deve ser organizado em 
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torno das aplicações, removendo os conteúdos matemáticos que não são aplicáveis em 

áreas não matemáticas. A ênfase é colocada no processo de resolução de problemas 

aplicados, focalizando o processo de construção de modelos matemáticos. 

A corrente científica, busca estabelecer relações com outras áreas a partir da 

própria matemática, considerando a ciência matemática e sua estrutura como um guia 

indispensável para ensinar matemática e não pode ser abandonada. A ênfase está no 

processo de resolução de problemas aplicados, focalizando o processo de construção de 

modelos matemáticos. 

Barbosa (ibid., p.4) entende que a primeira volta-se para os aspectos externos à 

matemática, enquanto, a segunda, para os internos. No entanto, o foco permanece na 

matemática e sua capacidade em resolver problemas de outras áreas. Com isso, estas 

correntes estacionam no conhecimento matemático e tecnológico, citado por 

Skovsmose, não atentando para o conhecimento reflexivo. 

Barbosa (2001) ao perceber esta limitação na classificação de Kaiser-Messmer 

sugere uma nova corrente, chamada sócio-crítica, na qual as atividades de Modelagem 

são consideradas como oportunidades de explorar os papéis que a matemática 

desenvolve na sociedade contemporânea. Ele entende que a Matemática e a Modelagem 

são meios para se questionar a realidade vivida. Ele atenta para dois aspectos 

fundamentais: 

[...] primeiro, isso não significa que os alunos possam desenvolver 

complexas análises sobre a matemática no mundo social, mas que a 

Modelagem possui potencial de gerar algum nível de crítica e 

segundo, os alunos não transitam para a dimensão do conhecimento 

reflexivo, de modo que o professor possui grande responsabilidade 

para tal. (BARBOSA, 2001, p.95) 

 

Andrade (2008, p. 10) afirma que as instituições escolares baseadas em 

documentos como os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) e LDBEN (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) defendem que o currículo escolar deve 

atender às necessidades cotidianas do cidadão e proporcionar-lhe a utilização do 

conhecimento aprendido na escola em situações reais da vida cotidiana. Isto inclui 

evidentemente a vida profissional. Este trabalho deve ser desenvolvido de forma a 

propiciar um ensino mais crítico e reflexivo para o aprendiz. 
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Esperamos contribuir com a formação dos alunos participantes ao apresentar 

atividades que desenvolvam o potencial de criticidade, o que percebemos faltar em 

nossos estudantes. Um dos objetivos deste trabalho é fortalecer o lado crítico que todo 

bom profissional precisa ter para desempenhar suas atividades. 

No entanto, temos consciência de que não será uma atividade de fácil execução. 

Bassanezi (2004, p. 37) aponta alguns obstáculos constatados na aplicação de 

Modelagem, em cursos regulares tais com: a demora que a Modelagem impõe ao 

processo, sério impedimento para cumprir programas e respeitar prazos; a hesitação de 

alguns professores quanto a pertencerem ao ensino da Matemática, as aplicações e 

conexões; a novidade que constitui a Modelagem ao ensino tradicional, provável fator 

de confusão ou apatia entre os alunos durante as aulas; o risco de o tema escolhido não 

ser motivador; e a insegurança de muitos professores diante de uma etapa para a qual 

não se sentem habilitados. 

Franchi (1993) aponta o engenheiro como solucionador de problemas, exigindo 

de si capacidade de 

[...] definição do problema, análise pormenorizada para determinação 

das características especificas do problema, aplicação de 

conhecimentos e capacidade criadora à concepção de soluções 

alternativas, previsão do desempenho dessas soluções, avaliação e 

comparação das soluções com vistas à escolha da melhor e 

especificação da solução escolhida. (FRANCHI, 1993, p.46 – 48) 

 

Acreditamos que nosso trabalho contribui com tal perspectiva. Para tal, os 

conhecimentos a serem utilizados podem variar de estatísticos, aos ligados à 

computação, ligados a métodos organizacionais, ou mesmo aos matemáticos, por meio 

de processos de simulação ou construção de protótipos. A matemática, e 

especificamente o Cálculo, pode contribuir para representar as características do 

problema, indicar soluções e prever resultados de possíveis soluções encontradas. 

Entendemos que esta colocação da autora citada anteriormente vem corroborar 

com o nosso trabalho na tentativa de justificar a necessidade de uma estratégia de ensino 

do conceito de integral, via princípios da modelagem, auxiliando na formação do 

engenheiro. 

Borssoi e Almeida (2004), ao trabalharem modelagem matemática e a 

aprendizagem significativa como proposta para estudo de Equações Diferenciais 
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Ordinárias, buscam identificar em atividades de modelagem evidências de 

aprendizagem significativa. Isto é possível à medida que as atividades de aprendizagem 

permitam ao aluno construir e atribuir significados compartilhados e aceitos como 

corretos. 

Baseados na teoria de Ausubel, os autores, citados anteriormente, identificam 

três condições que podem favorecer uma aprendizagem significativa, são elas: a 

utilização de um material potencialmente significativo nas atividades de ensino; a 

existência, na estrutura cognitiva do aluno, de conhecimentos prévios que permitam o 

relacionamento do que ele já sabe com os conhecimentos novos e a predisposição 

positiva do aluno a aprender significativamente. 

 Entendemos que, em nossa pesquisa, os princípios da modelagem podem 

contribuir para uma aprendizagem significativa, na medida em que ela leve o aluno à 

buscar de conhecimentos sobre áreas de figuras geométricas, conhecidas por ele, e 

evolua para cálculos de medidas de áreas de regiões limitadas por gráficos de funções, 

caminhando em um processo do conhecido para a generalização, e construindo um 

modelo para cálculo de medidas de áreas. 

Quanto aos aspectos que representam indicativos de aprendizagem significativa 

e que foram usados para orientar a análise dos resultados, Borssoi e Almeida (2004) 

dividiram em dois grupos distintos: os relacionados à aprendizagem do conteúdo, e, 

outro, relacionado à predisposição positiva. 

O primeiro grupo que diz respeito às atitudes e às questões motivacionais, 

contém os seguintes aspectos: envolvimento nas atividades, elaboração de estratégias 

próprias e aprendizagem extra conteúdos. No segundo grupo, os aspectos considerados 

são: compreensão conceitual, construção e manipulação de representações múltiplas, 

aplicação de conhecimento às situações novas e à retenção de conhecimento por longo 

tempo. 

Como conclusão, Borssoi e Almeida (2004) afirmam que a modelagem 

matemática proporciona uma aprendizagem significativa, pois as atividades permitem 

abordar grande quantidade de conceitos matemáticos e extramatemáticos e 

proporcionam interações favoráveis à aprendizagem. 

Outro aspecto a ser observado é a preparação de atividades a serem sugeridas. 

Greer e Verschaffel (2007) descrevem os níveis das atividades que envolvem modelos, 
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abrangendo desde modelos básicos de competências técnicas até os filosóficos e éticos. 

Para eles, a competência para a Modelagem é caracterizada segundo três níveis de 

atividade: a modelagem implícita; a modelagem explícita, em que a atenção se fixa no 

processo de modelagem; e, a modelagem crítica, em que se abordam análises críticas 

dos papéis da Modelagem Matemática e das Ciências e da Sociedade. Para que estes 

níveis aconteçam com sucesso, cada etapa precisa ser trabalhada no sentido de ajudar o 

aluno a vencer as barreiras impostas, seja elas externas (falta de conteúdo, falta de 

informação) ou internas (organização do pensamento, leitura e interpretação). 

Conhecimentos de fatos históricos e matemáticos podem contribuir diminuindo 

as barreiras e proporcionando condições para a criticidade possa emergir durante o 

trabalho desenvolvido. Passamos a apresentar um pouco da história da Engenharia 

direcionando para a Engenharia de Produção, associando-a com ensino de matemática e, 

especificamente, articulando com o ensino do Cálculo. 

Apresentamos uma abordagem histórica dos cursos de Engenharia, 

principalmente no Brasil. Junto a este contexto histórico fazemos, também, uma 

apresentação do ensino de Matemática, desenvolvida nesses cursos. E, por fim, 

apresentamos um apanhado das pesquisas mais recentes que focalizam a Matemática em 

cursos de Engenharia e que contribuem para os questionamentos levantados na presente 

pesquisa. 

A história da Engenharia confunde-se com a história da própria humanidade e 

surge uma questão interessante: A humanidade evoluiu por que a engenharia evoluiu? 

Ou seria o contrário? À medida que a engenharia evoluiu, permitiu-se a evolução da 

humanidade? 

O interessante é que ambas evoluíram juntas, da necessidade do homem 

primitivo em construir objetos cortantes, para vencer suas limitações, às grandes e 

engenhosas construções modernas, houve a necessidade de um crescimento simultâneo. 

Somente a partir de 50.000 anos, os seres humanos começaram a produzir 

artefatos de caça mais elaborados, como os arpões, as lanças, e, posteriormente, o arco e 

a flecha. Este meio mais eficiente de matar, a uma distância segura, permitiu a caçada 

de animais perigosos e de grande porte, capazes de fornecer alimentos para grupos mais 

numerosos. 
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O surgimento da agricultura se deu, provavelmente, no ano 10.000 a.C., assim 

como o domínio do fogo ou o advento da fala foram os acontecimentos mais marcantes 

da história da evolução humana. Após a agricultura, veio a domesticação de animais, 

explorados de diversas maneiras, como por exemplo, a ordenha para aproveitamento de 

leite, a coleta de ovos, a tração animal, além de criar o estoque alimentar de reserva. 

Assim, não havia mais necessidade de mudanças frequentes do local de residência para 

obtenção de alimentos. 

Nesse momento, o homem passou a sedentário, e há aproximadamente 8 mil 

anos, um ser humano não caçador e não coletor, foi responsável pela origem das 

comunidades grandes e suficientemente permanentes para desenvolver uma arquitetura 

de tijolos e pedras. Aqui certamente nascia o primeiro engenheiro. Os restos de alguns 

desses vilarejos, construídos de tijolos, chegaram até nossos dias. O mais desenvolvido 

é o de Tell Es-Sultan (Jericó), no Oriente Próximo. 

Outra mudança significativa que perpassa a era da civilização foi a descoberta 

do uso do metal. A longo prazo, o metal mudou o mundo quase tanto quanto a 

agricultura. Entre 7.000 e 6.000 a.C., o cobre, o primeiro metal a ser aproveitado, foi 

aplicado, inicialmente, na elaboração de objetos para ornamentos, mas logo foi utilizado 

para fabricação de armas e ferramentas. O ferro passou a ser explorado no Oriente 

Próximo por volta de 1.500 a.C., e, só foi amplamente divulgado depois do ano 1.000 

a.C. 

As primeiras civilizações, propriamente ditas, que se têm conhecimento, 

surgiram entre os anos 3.500 e 500 a.C., e, a primeira delas é a Suméria, no sul da 

Mesopotâmia. As maiores contribuições tecnológicas legadas por ela foram a prática da 

irrigação e a construção e o desenvolvimento do sistema de governo. Pouco depois, 

sinais de civilização podem ser vistos também no Egito e datam de aproximadamente 

3.000 anos a.C.. 

Sabe-se que os egípcios primitivos dominavam várias técnicas dentre as quais as 

de construção de barcos de junco, de trabalhar a pedra dura, de moldar o cobre, além de 

dominarem técnicas de irrigação. Eles praticavam, também, a criação do gado para 

tração e criavam aves. Construíram obras públicas em pedra, insuperáveis para a época, 

das quais as mais famosas são as pirâmides e o primeiro arquiteto conhecido foi 

Imhotep, chanceler real. 
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Com o surgimento da escrita, foi possível armazenar e transmitir conhecimentos 

e experiências com mais facilidade e precisão, de uma geração a outra. A cultura e a 

tecnologia acumuladas, gradualmente, tornaram-se mais efetivas como instrumentos 

para mudar o mundo, ficando, então, mais fáceis, o domínio das complexas técnicas de 

irrigar as terras, de fazer as colheitas e de armazená-las; e, assim, melhorar a eficiência 

na exploração dos recursos naturais. 

Os gregos, com seus conhecimentos em matemática, deram grande contribuição 

para o progresso da humanidade e o filósofo Pitágoras (século VI a.C.) foi uma das 

primeiras pessoas a argumentar de forma dedutiva, ou seja, aplicando argumentos 

puramente lógicos a princípios e axiomas. Já, na Alexandria egípcia, viveu Euclides, o 

homem que sistematizou a geometria e deu-lhe a forma que perdurou até o século XIX. 

Esta base matemática foi fundamental para o desenvolvimento dos cálculos, 

amplamente utilizados na engenharia. 

O Império Romano chegou a dominar todo o mundo mediterrâneo por volta de 

50 a.C., e, para tornar as cidades conquistadas mais confortáveis, os romanos 

construíram estradas, arenas de jogos, casas de banho, esgotos, aquedutos e cisternas de 

água potável. Os arquitetos foram os primeiros a se livrarem da necessidade de se apoiar 

grandes vãos de telhados em fileiras de pilares, inventando o teto em forma de abóbada. 

Durante a Idade Média, considerada a Idade das Trevas, o conhecimento ficou 

restrito ao círculo da Igreja e apresentou pequenos progressos. Neste período, as 

maiores contribuições foram nas áreas do aprimoramento da tração animal. Outro 

avanço ocorreu na construção civil, pois nesse período foram edificadas surpreendentes 

obras, que exigiram alta habilidade tanto de engenharia quanto de escultura em pedra, 

vistas até hoje nas igrejas paroquiais das ricas regiões italianas e inglesas. 

Ao mesmo tempo, o artesanato ganhou notoriedade, e, com isso, aumentou o 

número de artesãos cuja crescente importância pode ser vista no surgimento de regiões 

de manufatura especializada. As mais notórias e ricas se especializaram na fabricação 

de artigos têxteis. A joalheria foi prestigiada, e, pela primeira vez, uma união entre os 

joalheiros e os artesãos ocorreu em Florença, na Itália, estabeleceu alguns critérios de 

padronização. 

Este núcleo de padronização, que, posteriormente, foi também aplicado aos 

construtores e aos artesãos da nobreza é o inicio do que seria os Conselhos 
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Profissionais. Este aglomerado florentino de construtores e artesãos era conhecido como 

Guildas e significava ordem ou clã e estabeleceu critérios básicos de estética e 

segurança nas construções. Foi a partir deles que, em 1406, em Florença, na Itália, 

surgiram as primeiras escolas e universidades de arquitetura e os primeiros arquitetos 

não práticos. 

Os avanços científicos dos séculos XVI e XVII significaram uma revolução no 

pensamento e os homens procuravam cada vez mais descobrir modos de manipular e 

explorar a natureza. A Revolução Industrial – transição da economia agrária para a 

industrialização – marcou o início de um novo período da história mundial. A economia 

baseada na produção industrial foi a alteração mais importante na história da 

humanidade, desde o advento da própria agricultura, ou até mesmo da descoberta do 

fogo. 

No século XIX, as máquinas começaram a substituir o trabalho braçal e os 

resultados puderam ser vistos em diversos seguimentos da economia. O vapor passou a 

ser utilizado para movimentar máquinas e puxar arados. Carros, bondes e bicicletas 

podiam ser vistos nas ruas das principais cidades, e nas fábricas, viam-se os teares, os 

tornos e as furadeiras; nos escritórios e lojas apareciam caixas registradoras e máquinas 

de escrever. O advento das máquinas reforçou a preocupação com a maneira pela qual o 

trabalho era organizado e como eram moldadas as atividades. Surgiu, então, um 

conjunto de novas profissões. O termo “Engenheiro” teve seu significado ampliado, 

aparecendo diversas especializações, como em construção, em mecânica, em 

eletricidade, em embarcações, em produtos químicos, entre outras. 

Instituições de educação técnica surgiram em muitos países para dar instrução 

avançada em engenharia. Algumas universidades começaram a ensinar essas 

disciplinas. Os engenheiros se consideravam como tendo uma profissão, e, em geral, 

organizavam-se em associações profissionais que cuidavam de seus interesses. Foram 

os primeiros egressos de cursos superiores a aglutinarem-se a associações classistas. A 

primeira associação formal de profissionais egressos de Universidades que se tem 

notícia é o Instituto dos Engenheiros de Londres, fundado em 1840. 

No Brasil, as atividades de profissionais especializados teve início no próprio 

descobrimento, ocasião em que foram utilizados conhecimentos de Engenharia Naval, 

de astronomia, de matemática, de cartografia, de medicina, dentre outros, para conduzir 

a frota de Cabral até nossas praias. Em seguida, com o advento da descoberta de 
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minerais como o ouro, as atividades relacionadas à Geologia e à Engenharia de Minas 

foram intensificadas. 

Com a vinda da família imperial para o Brasil, em 1808, o conhecimento foi 

incrementado pela existência de diversos tipos de profissionais na comitiva. Logo em 

seguida, foram criadas as primeiras escolas técnicas na colônia. 

Até por volta de 1900, o exercício profissional era livre no país, mas a partir 

desta data, o governo se viu pressionado a elaborar legislações que visavam a exercer 

controle sobre determinadas atividades profissionais, tentando limitar o exercício ilegal 

de algumas profissões. 

Assim, a primeira profissão a ser regulamentada foi a de Engenheiro 

Agrimensor. Em 1933, regulamenta-se as profissões de Engenheiro Agrônomo e 

Engenheiro Civil. Neste ano, foi também criado o Sistema CONFEA/CREA‟S. 

Estas informações foram produzidas por Ariston Alves Afonso (CREA-GO) e 

por Nélio Fleury (CREA-GO) e foram publicadas no site: 

http://pessoal.utfpr.edu.br/airton/arquivos/HE.pdf. Acesso em: 18/02/2013. 

Com a regulamentação das profissões e a articulação das entidades de classes 

começa a produção de materiais que visam o aprimoramento das profissões e também 

das carreiras acadêmicas das mesmas. Uma das associações criadas foi a ABENGE – 

Associação Brasileira de Educação de Engenharia – fundada em 12 de setembro de 

1973 com a missão de produzir mudanças necessárias para melhoria da qualidade do 

ensino de engenharia no Brasil, contribuindo decididamente para a formação de 

profissionais cada vez mais qualificados e capacitados que levem o desenvolvimento e 

tecnologia a todos os pontos do país pelos benefícios que a engenharia pode 

proporcionar a toda população. 

A ABENGE conta também com a Revista de Ensino de Engenharia de 

publicação semestral, desde de 1980, destinada à divulgação de trabalhos abordando 

aspectos didático-pedagógicos, científicos, tecnológicos, profissionais, políticos e 

administrativos concernentes à educação em engenharia. 

Diversos trabalhos encontrados na Revista de Ensino de Engenharia colaboram 

com nossa pesquisa. De aspectos históricos da engenharia à legislação e, 

principalmente, a preocupação dos editores da revista com ensino de disciplina que 

servem como ferramenta nos mais variados cursos de engenharia oferecidos no Brasil. 

http://pessoal.utfpr.edu.br/airton/arquivos/HE.pdf
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Mota e Martins (2008, p.61-68) escrevem sobre as políticas do MEC (Ministério 

da Educação e Cultura) para a Educação Superior e o ensino de engenharia no Brasil. 

Eles se fundamentam na expansão da oferta de vagas, na garantia de qualidade, na 

promoção de inclusão social pela educação, na ordenação territorial e no 

desenvolvimento econômico e social através da Educação Superior, enquanto peça 

imprescindível na produção científico- tecnológica. 

Os autores citados anteriormente registram que o primeiro programa oficial do 

MEC para o ensino da Engenharia foi o Prodenge (Programa de Desenvolvimento das 

Engenharias), lançado em setembro de 1995, com objetivo de “tornar o Brasil mais 

competitivo, com a melhoria da formação de engenheiros e sua inserção profissional nas 

empresas” (MOTA e MARTINS, 2008, p.63). Eles citam ainda que um dos 

subprogramas criados foi o REENGE (Reengenharia do Ensino de Engenharia) com o 

objetivo de reestruturar o ensino de engenharia, trabalhando na atualização dos 

currículos de engenharia para acompanhar os rápidos avanços tecnológicos, 

incentivando a realização de diferentes experiências de ensino, propondo melhor 

articulação entre as disciplinas básicas e profissionais. 

Nosso trabalho visa colaborar nesse último aspecto, visto que a modelagem 

favorece essa articulação, na medida em que buscamos, nas situações reais da 

engenharia, ideias para desenvolvimento de conceitos das disciplinas básicas. 

Cordeiro et.al (2008, p.69-82) apresentam um breve histórico da educação em 

engenharia  Brasil, o contexto da criação da ABENGE, as interações com o exercício 

profissional, os dados da graduação e pós-graduação, as relações de cunho idêntico na 

região e no mundo global e a perspectiva do futuro desejado para a formação de 

engenheiros e os formadores destes. 

Como o Brasil tem buscado ser um país desenvolvido, este trabalho traz uma 

informação importante para nossa reflexão. Até o ano de 2008,  

 

o desafio que o Brasil enfrenta na área das engenharias é tanto 

quantitativo quanto qualitativo. Enquanto o país possui cerca de seis 

engenheiros para cada mil pessoas economicamente ativas, os Estados 

Unidos e o Japão têm cerca de vinte e cinco [...] o Brasil forma em 

torno de vinte mil novos engenheiros ao ano, ao passo que a China 

forma trezentos mil; a Índia, duzentos mil e a Coreia, oitenta mil, [...] 

(CORDEIRO et.al, 2008, p.69-82) 
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Quanto ao aspecto quantitativo, talvez, no Brasil, estes números tenham 

mudados ou nos próximos anos com certeza haverá alteração significativa devido ao 

grande número de escolas de engenharia criadas, especialmente, na rede particular de 

ensino. Quanto ao ponto de vista qualitativo os autores apontam para a necessidade de 

fortalecimento da integração entre o sistema educacional e o sistema empresarial. 

Ao descrever os desafios e as oportunidades no futuro das engenharias o texto 

aponta para a necessidade de profissionais capacitados que as empresas não estão 

encontrando, isto é reflexo da formação nas universidades. Os autores apontam que a 

formação de um bom engenheiro deve estar embasada em “conhecimentos matemáticos 

e em ciências (físicas, químicas e biológicas)” (p.79). Por isso, nossa pesquisa visa 

colaborar com este aspecto trazido pelos profissionais da ABENGE, proporcionando 

momentos de ligação entre a prática e a vivência em sala de aula. 

A ABENGE tem aberto espaço para discussão e produção de materiais ligados 

às disciplinas não específicas da Engenharia. Com isso, profissionais têm produzido 

trabalhos que associam as disciplinas de matemática com situações específicas de 

engenharia ou que favoreçam o ensino de engenharia e, até mesmo, discutem questões 

pedagógicas. 

Kripka, Oro e Maziero (2008, p.38-47) apresentam um artigo no qual são 

explorados, de forma associada, a planificação de superfícies e a aplicação de um 

modelo matemático. Mostra-se, ainda, um aplicativo que realiza a planificação de 

superfícies de maneira automática e precisa. Além de explorar a interdisciplinaridade ao 

se produzir um algoritmo genérico de planificação. Podemos considerar ainda que o 

trabalho apresentado possibilita seu uso na fabricação de peças na indústria metalúrgica 

e também como processo de ensino-aprendizagem e, neste último, se torna interessante 

para ajudar na formação de qualidade proposta por Cordeiro (2008). 

Este trabalho colabora com a nossa pesquisa à medida que ele apresenta um 

modelo matemático que possibilita o cálculo do peso da chapa no processo de 

construção de peças, mostrando que a utilização de modelagem matemática como 

metodologia de ensino pode se tornar um atrativo para as salas de aulas nos cursos de 

engenharia. 
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Nas conclusões, os autores apontam que do ponto de vista de ensino-

aprendizagem o trabalho permite 

 

[...] vislumbrar aplicação prática de conceitos matemáticos presentes no 

ensino básico nos semestres iniciais dos cursos de engenharia, onde 

muitas vezes os alunos questionam sobre a aplicabilidade dos conceitos 

estudados, permitindo diminuir o distanciamento entre os conceitos 

teóricos trabalhados em sala de aula e a resolução de problemas práticos 

com auxílio desses instrumentais. (KRIPKA, ORO e MAZIERO, 2008, 

p.46) 

 

Nosso trabalho começa explorando atividades com cálculo de medidas de áreas e 

conduz o aluno a explorar em seu local de trabalho situações que venham justificar a 

aplicabilidade da matemática encurtando a distância entre teoria e prática. 

No aspecto de associação entre teoria e prática, o artigo “O número complexo e 

seu uso na Engenharia Estrutural” apresentado por Ferreira et. al (2009) mostra de 

forma pedagógica os números complexos, fazendo uma abordagem histórica seguida de 

uma aplicação em problema real para a solução da equação de movimento de um 

sistema massa-mola. Este trabalho também colabora com nossas ideias, mostrando a 

ligação teoria e prática, além de responder a questões do tipo: para que servem os 

conteúdos matemáticos? 

As questões históricas também são contempladas nos trabalhos publicados pela 

Revista de Ensino de Engenharia. Penereiro (2010) traz contribuições para a Engenharia 

Civil, fazendo uma análise de parte da obra Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, 

intorno a Due Nuove Scienze de Galileo Galilei, publicada em 1638, focando as 

questões da semelhança física, a teoria da resistência dos materiais e a teoria das 

flexões. 

Em suas conclusões, o autor citado anteriormente reforça a importância de se 

resgatar fatos históricos para a construção de novos conhecimentos. Ele aborda o 

método da pesquisa de Galileo que foi uma combinação entre a observação, a 

experiência e a matemática e para ele, do ponto de vista didático, as discussões sobre as 

dificuldades encontradas por Galileo para explicar e convencer os leitores contribuem 

para os debates em sala de aula, em especial, mostrando a relação altamente intrínseca 

entre a ciência, a tecnologia e a sociedade (p.55). 
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Outra preocupação da ABENGE é como usar da melhor maneira possível todas 

as possibilidades de aprendizagem oferecida pelo sistema de ensino. O artigo, 

“Atividades complementares: uma abordagem pedagógica para mudar o ensino de 

engenharia”, apresentado por Tonini e Lima (2009), mostra que as atividades 

extraclasses colaboram com processo de aprendizagem, promovendo uma formação 

mais generalista, crítica e reflexiva e permitindo melhor desenvolvimento da pesquisa, 

instigando o espirito investigativo. Mas, para isso, tais atividades precisam ser bem 

preparadas e direcionadas para o perfil esperado do profissional. 

Uma das dificuldades de professores de Cálculo é saber se suas aulas devam ser 

mais teóricas ou mais voltadas à aplicação. Laudares e Lachini (2005) buscaram 

subsídios na fala de docentes de disciplinas técnicas (vinte professores) quanto ao 

conteúdo e a didática do tratamento de matemática na parte profissionalizante do 

currículo. Os resultados mostram que as atividades investigativas baseadas na 

compreensão dos conceitos surgem como uma nova postura metodológica que contribui 

com o processo ensino-aprendizagem de matemática nas engenharias. 

Os profissionais entrevistados alertam que existem alunos “aprovados com 

excelentes notas em matemática, mas que não sabem usá-la na prática” (p.42). A 

matemática é uma ótima ferramenta para as engenharias, mas é necessário que os 

estudantes sejam capazes de equacionar o problema e avaliar resultados. 

Nas conclusões, os autores do trabalho apontam que algumas instituições vêm 

desenvolvendo ambientes que possibilitem e incentivem a interdisciplinaridade e, 

também, estão deixando de centrar a atenção nos resultados e passam a se interessar 

pelos processos (p.45). 

Nossa tese caminha no sentido de colaborar com essas ideias, visto que a 

necessidade de diminuir o excesso de reprovação nas disciplinas de Cálculo e dar ao 

aluno uma melhor formação que o possibilite concluir bem seus estudos faz com que os 

pesquisadores explorem a interdisciplinaridade e voltem o olhar para os processos. 

Nessa linha de pensamento, a pesquisadora Javaroni (2009) explora o processo 

de visualização, ao introduzir o conteúdo Equações Diferenciais Ordinárias em um 

curso de extensão universitária, mediante uso das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). 
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Em suas conclusões, ela afirma que a visualização contribui nas discussões 

matemáticas dos alunos e considera dificuldades existentes, tais como: os alunos não 

veem como os professores veem e a necessidade de transitar pelas representações 

visuais e analíticas de uma mesma situação. Ela aponta, ainda, que o transitar pelas 

representações pode ser um processo demorado, tortuoso e não linear para os estudantes 

(p.24). 

Trabalharemos um pouco nessa vertente, buscando ver como os alunos 

percebem e transitam pelas representações ao estudar integral. 

Para que o trabalho desenvolvido em sala de aula possa gerar bons resultados, 

conhecer os atores envolvidos é fundamental e isto deve ser realizado a cada turma 

iniciante. Rehfeldt et al (2012) ao investigar os conhecimentos prévios de alunos de 

cálculo constaram que os conhecimentos presentes estão relacionados à capacidade de 

leitura e interpretação de gráficos, a realização de cálculos de frações e cálculos que 

envolvem grandezas proporcionais. Em contrapartida, os conhecimentos ausentes são a 

capacidade de reconhecer propriedades de logaritmos, resolver problemas envolvendo 

conceitos trigonométricos e cálculos com potências e raízes. 

Quanto aos conhecimentos ausentes os autores verificaram a existência de uma 

aprendizagem mecânica, isto é, a relação entre as ideias novas e os novos conceitos 

ocorre de forma arbitrária, impedindo a aprendizagem. Ela da ênfase às técnicas em 

detrimento dos significados. 

Nas considerações finais, para se conseguir uma aprendizagem significativa, os 

autores apontam a necessidade de se considerar os conhecimentos prévios dos alunos e 

de se usar diferentes linguagens. 

O que vemos em nossos alunos é resultado de uma aprendizagem mecânica, eles 

alegam que a parte final (aplicar as regras de derivação ou integração e efetuar os 

cálculos) é fácil. O difícil é o processo de iniciar a solução, isto é, ler, interpretar e 

preparar as etapas necessárias para a solução final. Em outras palavras, ler, interpretar e 

lançar mão de outros conhecimentos que corroboram no entendimento, construir o 

processo que envolve visualização e utilização de registros e seus significados é o 

grande problema dos alunos. Entendemos que ao propor um método utilizando 

princípios da modelagem e tendo espaço para discussão produziremos uma 

aprendizagem significativa. 
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Um ensino de qualidade passa necessariamente por uma aprendizagem 

significativa e nosso trabalho permeia nesse sentido, buscando proporcionar um 

ambiente que produza significação aos alunos. 

Ao verificar as produções da Revista de Ensino de Engenharia, encontramos o 

texto de Menestrina e Moraes (2011) elaborado a partir de um projeto desenvolvido 

para melhorar o nível de conhecimento dos alunos, envolver os professores dos cursos, 

propor atividades de reforço para recuperar alunos com dificuldades e recuperar 

conteúdos de matemática do Ensino Médio (p.53). Os autores corroboram com as 

nossas ideias, apoiados em Salvador et al (2000), eles apontam como vantagens da 

aprendizagem significativa, o enriquecimento da estrutura cognitiva do estudante, 

facilidade de recuperação de conhecimentos aprendidos, os conhecimentos aprendidos 

de forma significativa ficam armazenados por um tempo maior e aumento da 

capacidade de aprender outros conteúdos. 

Para essa aprendizagem, os autores citados anteriormente elencam a necessidade 

de criar oportunidades para formulação de problemas desafiantes e estabelecer 

diferentes tipos de relações entre os fatos, objetos, acontecimentos e conceitos 

desencadeando mudanças comportamentais positivas (p.54). E o bom resultado está 

aliado ao envolvimento de professores, ao preparar as atividades que devem ser bem 

planejadas em torno da quais conteúdos e estratégias se articulam, e alunos, que devam 

se sentir motivados a participar. 

Quanto às ideias de Cálculo propriamente ditas, Cabral e Baldino (2006) 

constaram que os infinitésimos comparecem nas concepções espontâneas dos alunos. 

Mas, o ensino via exclusivamente pelos limites cria dificuldades e exclusões. Eles 

alegam que educadores de engenharia questionam o ensino dos cálculos em razão da 

ênfase excessiva dada às demonstrações (p.3). Eles entendem que os professores de 

matemática devem superar suas concepções formadas em bancos de escolas tradicionais 

e fomentar a produção de trabalho multidisciplinares das concepções dos alunos e isto 

pode quebrar barreiras que impedem os alunos prosseguir na vida acadêmica. 

 Como forma de explorar a multidisciplinaridade, Silveira (2005) analisa a partir 

da teoria de Duval, um exemplo retirado da disciplina de sistemas de controle lineares, 

ele estuda a problemática pedagógica do uso e compreensão desta modelagem segundo 

o aspecto da conversão entre registros de representações semióticas. 
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 Para o autor a modelagem em engenharia objetiva a resolução de um problema 

colocado, mesmo que para isso, seja necessário relaxar as especificações, 

diferentemente da modelagem científica que exige uma representação mais acurada do 

objeto. Quanto aos registros, eles são essenciais para a representação de objetos e 

sistemas e o uso de diferentes registros é importante por facilitar cálculos, fazer emergir 

ou facilitar a construção de novos conceitos, facilitar a compreensão do problema e 

fazer apelo a diferentes campos cognitivos, trazendo à tona aspectos diferentes do 

conceito (p.13). Ele afirma que, nesse contexto,  

 

[...] “modelo” ou “representação pragmática” é “uma representação 

dentro de um sistema semiótico cujos elementos permitem expressar 

formalmente um problema de engenharia, com seus objetivos, restrições 

e interesses subjacentes e a alteração do problema pode levar à alteração 

do modelo [...](SILVEIRA, 2005, p.14). 

 

Silveira (2005) trata ainda em modelo lógico que trata dos “diagramas utilizados 

por matemáticos para encaminhar demonstrações, fazer contagens e descrever 

possibilidades ou organizar o raciocínio” (p.19) e estes precedem os modelos 

pragmáticos e são usados para descrever e explicar fenômenos, já os segundos estão 

comprometidos com a resolução do problema. Ele reafirma ainda a importância de 

alterar a simbologia (fazer conversões) para evitar que o aluno tome a representação 

pelo conceito e limite-se ao cálculo formal. Isto é reforçado nas conclusões, pois ele 

entende que isso pode favorecer a abstração construtora dos conceitos e gerar a 

capacitação no uso dessas ferramentas. 

Como nosso trabalho se realiza em um curso de Engenharia de Produção 

precisamos de informações a cerca do órgão próprios dessa área. A ABEPRO – 

Associação Brasileira de Engenharia de Produção foi fundada em 09 de outubro de 

1987, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Ela tem por objetivo congregar os 

docentes, pesquisadores, estudantes, profissionais, instituições de ensino e em geral 

(órgãos públicos, entidades privadas e do terceiro setor) com atuação em Engenharia de 

Produção. O site da instituição trás informações sobre a Engenharia de Produção, 

inclusive, fazendo um levantamento histórico dos cursos no Brasil. 

A ABEPRO possui a revista Produção, criada em 1990, com o objetivo de 

fomentar a geração e a disseminação de conhecimento em Engenharia de Produção. 
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Desde 2002, ela está sob responsabilidade do Departamento de Engenharia de Produção 

da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PRO/EPUSP). 

Vale ressaltar que apesar da existência da revista Produção, a maioria das 

produções relevantes ao nosso tema foi encontrada na Revista de Ensino de Engenharia. 

Berto e Nakano (2000) ao fazerem um levantamento de métodos e tipos de pesquisa nos 

Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção, de 1996 a 1998, constaram 

que a modelagem é um dos métodos utilizados e o mesmo é usado para descrever o 

funcionamento de um sistema ou de parte de um sistema produtivo. 

Weiss e Trierweiller (2010) fazem uma comparação do ensino de Engenharia de 

Produção no Brasil e na Alemanha, observando diferenças como: número de horas, 

nomenclatura dos cursos, forma de ingresso e maneira de avaliação. Ressaltamos que no 

Brasil os cursos são executados em 4500 horas/aula, em cinco anos, e, na Alemanha, a 

duração é 5400 horas/aula, desenvolvidas em até três anos. 

Bittencourt, Viali e Beltrame (2010) fazem um panorama dos cursos de 

graduação e pós-graduação em Engenharia de Produção no Brasil. Aponta-se que o 

primeiro curso de engenharia no Brasil é datado de 1792. Quanto à Engenharia de 

Produção há uma divergência, segundo os dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o primeiro curso teve início em 1968, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, já segundo pesquisa de Leme (1983) apud 

Bittenccourt, Viali e Beltrame (2010), a primeira instituição brasileira a oferecer um 

curso de Engenharia de Produção foi a Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, em 1958, como opção do curso de Engenharia Mecânica. 

Ainda segundo dados do Inep, os autores citados anteriormente revelam que no 

período de 2005 a 2008 o aumento no número de cursos foi de 46%, enquanto que para 

a Engenharia de Produção o crescimento ultrapassou os 70%. Já sobre pós-graduação, 

os dados de 2008 da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) mostravam 35 programas recomendados. 

Santos (2003) analisa as potencialidades geradas pelas diretrizes curriculares nos 

cursos de Engenharia de Produção, especialmente, o termo competência influenciou a 

forma de gestão e a estruturação curricular. O autor entende que essa mudança possa 

potencializar mudanças no processo de formação dos profissionais e na gestão dos 

cursos. 
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Nesta mesma linha de pensamento, as orientações curriculares oficiais propõem 

que a formação do engenheiro deve objetivar competências e habilidades específicas 

como “aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 

engenharia” (BRASIL, 1999). 

Pesquisas têm sido realizadas, buscando avaliar o ensino de engenharia, 

detectando os problemas e vislumbrando soluções possíveis que resolvam ou amenizem 

as situações que geram grande número de reprovação nos cursos. Os resultados das 

pesquisas mostram uma insatisfação, devido ao alto índice de reprovação na área de 

matemática, principalmente, nas disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral e Álgebra 

Linear. 

Segundo pesquisas, no Brasil e em outros países, as dificuldades encontradas por 

estudantes do Ensino Superior são detectadas em disciplinas de conteúdos básicos. Elas 

podem ser decorrentes da falta de conhecimento da Matemática Elementar, como alerta 

Cury (2003). 

Mais especificamente, Ferreira e Brumati (2009) apontam que as deficiências 

estão relacionadas às habilidades algébricas e às falhas em habilidades relativas ao 

conhecimento do engenheiro, tais como: saber representar e interpretar gráficos; 

construir tabelas a partir de dados obtidos; reconhecer relações funcionais; criar e 

resolver problemas a partir de uma situação em estudo; transpor a linguagem corrente 

para a da matemática. Estes mesmos autores apontam, também, que com relação aos 

alunos que cursam cursos noturnos, estas deficiências podem estar relacionadas ao fato 

de o estudante não dispor de tempo suficiente para as atividades extraclasse, o que 

contribui para o insucesso nas disciplinas da área de matemática. 

Biembengut (1997) esclarece que, na maioria dos cursos de Engenharia, as 

disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Linear e Cálculo Numérico são 

ministradas com ênfase em técnicas e não em aplicações. Segundo a autora, isso pode 

ser um desestímulo para a aprendizagem, pois o aluno não percebe uma utilização real 

para o conteúdo estudado. 

Para Murta e Máximo (2004), a ausência de relação entre o assunto estudado em 

sala de aula e sua aplicabilidade, bem como a falta de multidisciplinaridade entre a 

abordagem das matemáticas e as outras disciplinas profissionalizantes contribuem para 

o insucesso do ensino do cálculo na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Eles 
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apontam como caminho para solucionar o problema a utilização de tecnologias. O que 

foi verificado também por Ubuz (2007, apud Murta e Máximo, 2004), ao usar a 

visualização gráfica como recurso para a compreensão de conceitos do cálculo, 

especificamente sobre derivadas. 

Um dos trabalhos que demonstrou resultados pertinentes com relação aos 

problemas enfrentados no ensino de cálculo nas engenharias foi o de Brighenti (2003, 

apud Gomes, 2009), ao trabalhar com 500 estudantes matriculados no curso de 

engenharia civil, 20 professores de disciplinas básicas e específicas e 10 engenheiros 

formados. Foram constatados os seguintes problemas: 

 

 O estudante praticamente não tem contato com a Engenharia, 

propriamente dita, durante os dois primeiros anos do curso. 

 O estudante não vê utilidade ou não é esclarecido sobre a 

serventia posterior do que lhe é ensinado nas matérias básicas, em 

especial, as de matemática. 

 As matérias básicas são ensinadas de maneira muito teórica e 

pouco relacionadas com a Engenharia. 

 Os professores das matérias básicas não falam a linguagem dos 

engenheiros. 

 Há ausência de integração entre disciplinas básicas e 

profissionalizantes.(GOMES, 2009, P.46) 

 

 

Segundo Gomes (2009), o trabalho de Brighenti nos leva a refletir sobre o papel 

das disciplinas básicas em cursos de Engenharia, destacando dois pontos importantes 

que acredita ser a causa dos problemas desses cursos. São eles: 

 

 O ensino das matérias básicas é conduzido sem suficiente 

adequação e com pouca vinculação entre prática e teoria. 

 Há uma divisão estanque entre as disciplinas básicas de 

Matemática e Física, as básicas de Engenharia, as aplicadas de 

Engenharia e as de Ciências Humanas. (GOMES, 2009, P.46) 
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Brighenti (2003, apud Gomes, 2009) trás, em seu trabalho, indicação de 

propostas que podem contribuir para a solução desses problemas. São elas: 

 

 Distribuição das disciplinas básicas ao longo do curso, não as 

concentrando apenas no início, de modo a se estudar cada conteúdo no 

momento em que se encontra uma aplicação nas matérias de 

Engenharia. 

 Recomenda-se que a Matemática ensinada ao engenheiro seja 

distinta daquela ensinada ao matemático, pois cada um tem seus 

interesses e suas necessidades. 

 O ensino dos conteúdos de Matemática deve ter conexão com 

exemplos de sua aplicação na Engenharia. 

 O ensino de Matemática na Engenharia pode ser feito tanto por 

matemáticos como por engenheiros, desde que conheçam muito bem a 

matéria a ensinar.(GOMES, 2009, P.47) 

 

 

A autora, citada anteriormente, faz menção a esse item por se tratar de uma 

realidade no ensino brasileiro, em que muitos professores engenheiros lecionam 

disciplinas de conteúdos matemáticos. Tanto naquela época como em nossos dias, isso 

acontece. Hoje é até mesmo critério para concurso público, porém não é nosso interesse 

discutir o assunto. A nossa intenção é refletir sobre o ensino de matemática em um 

curso de Engenharia e como estes profissionais a utilizam, para que possamos buscar 

uma estratégia que seja exequível e traga retorno para o processo ensino-aprendizagem 

de cálculo no curso citado. 

Radatz (1979), ao realizar sua pesquisa, observou as causas dos erros cometidos 

pelos estudantes, estabelecendo cinco categorias distintas, ou seja, os erros devem-se a: 

dificuldades de linguagem, deficiência de pré-requisitos, associações incorretas e 

rigidez de raciocínio, aplicação de estratégias irrelevantes e dificuldades em obter 

informações a partir de representações gráficas. Este autor, apesar da época de 

realização da pesquisa, confirma o que as pesquisas atuais apontam, além da dificuldade 

associada aos requisitos relacionados aos estudados no Ensino Médio; a sua forma de 

classificação das causas nos leva a refletir sobre a amplitude da questão que vai além do 

conteúdo e entra nas questões de raciocínio, tomada de decisão, leitura e interpretação. 
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Corroborando com as ideias citadas anteriormente, encontramos o trabalho de 

Franchi (1993) que apresenta a matemática como disciplina a serviço das engenharias. 

Ela afirma que normalmente atribui-se à matemática a responsabilidade de desenvolver 

o raciocínio do aluno e dar embasamento teórico de que as demais disciplinas do curso 

necessitam. No entanto, isto não acontece, os alunos apresentam muitas dificuldades de 

compreensão dos conteúdos matemáticos e mesmo ao conseguir relativo domínio das 

técnicas, não conseguem aplicá-las nas demais disciplinas do curso. A autora aponta 

ainda que o conteúdo matemático não é a causa do fracasso dos alunos, mas sim a forma 

como ele é apresentado. Por isso, ela busca suporte na Modelagem para o ensino de 

cálculo em um curso de engenharia. 

Já para Ferreira e Brumatti (2009), as reprovações podem estar associadas à 

ansiedade matemática provocada por experiências negativas anteriores com a 

aprendizagem ou por apreensão proveniente da expectativa de acerto na manipulação de 

operações numéricas e/ou na resolução de problemas matemáticos. As autoras, por 

experiências próprias, apontam as deficiências quanto às habilidades algébricas, o fato 

dos engenheiros não saberem representar e interpretar gráficos, construir tabelas a partir 

de dados obtidos, reconhecer relações funcionais criar e resolver problemas a partir de 

uma situação em estudo e transpor a linguagem corrente para a matemática. Associado a 

estes fatores, para o aluno de curso noturno, as autoras citam também que os discentes 

não dispõem de tempo para atividades extraclasse, o que contribui para o insucesso nas 

disciplinas da área de matemática. 

As dificuldades dos alunos acabam gerando muitos erros, mas como explorá-los 

de forma a produzir aprendizagem significativa? Muitos autores sugerem trabalhar os 

erros dos alunos e que eles mesmos devem enxergá-los. Percebemos possibilidades de 

explorar os erros ao trabalhar com a Modelagem, visto que, em trabalhos em grupos, 

essas discussões podem surgir naturalmente entre os estudantes ao conversar sobre os 

problemas e suas resoluções, e, mesmo o professor fazendo questionamentos, levando 

os alunos a pensar e a refletir sobre o processo e as técnicas utilizados. 

Biembengut (2005), ao explorar Modelagem no ensino de Pesquisa Operacional 

com uma turma de engenharia, observou que a divisão em disciplina dificulta a prática 

da Modelagem. Ela afirma ainda que a Modelagem leva à visão holística do conteúdo, 

e, também, à visão multidisciplinar, contribuindo não só para o aprendizado do 

conteúdo matemático, mas, principalmente, a formular, a resolver e a tomar decisões. 
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Laudares e Lachini (2005), ao estudarem a perspectiva dos docentes de 

disciplinas técnicas de um curso de engenharia, quanto ao uso da matemática como 

curso de serviço dizem que a graduação deve formar profissionais que saibam pensar e 

capazes de tomar decisões. Em especial, nas engenharias, o saber pensar efetiva no 

saber modelar e no saber ler resultados; saberes que sustentam a tomada de decisão. 

Alguns trabalhos encontrados relacionam diretamente o ensino de cálculo e a 

Modelagem, abordando derivadas, integrais e equações diferenciais. Dentre eles 

destacamos Franchi (1993), Fecchio (2011) e Beltrão (2009). 

Franchi (1993), em seu trabalho de doutoramento, coloca que, no ensino, o 

problema apresenta-se como motivação, desafio e impulso a novas descobertas, além de 

ser considerado como propulsor no desenvolvimento intelectual do aluno. Apoiada na 

teoria de Polya, ela enfatiza problemas práticos e considera como etapas para sua 

resolução: a compreensão do problema, o estabelecimento de um plano, a execução do 

plano e o retrospecto. Para a autora, a resolução de problemas práticos distancia um 

pouco da resolução de problemas pré-formulados e avança na direção da modelagem 

matemática.  

Em seu trabalho, Franchi usa o termo Modelação Matemática, que, segundo 

Bassanezi e Biembengut, abre espaço para a sistematização e a escolha do tema e que 

deve ser criteriosa a fim de propiciar para que os conteúdos do programa da disciplina 

apareçam ligados a ele. 

Franchi (1993) aponta, ainda, que a formação teórica se dá a partir de conceitos 

bem compreendidos, de reflexões sobre o “porquê” e “para que”, de investigações, de 

exercícios de raciocínio. Além disso, a autora apresenta quatro motivos para o uso da 

modelação, são eles: 

 

a) Aplicação do cálculo em situações práticas na medida em que 

os conceitos são sistematizados, a partir das necessidades do modelo. 

b) Compreensão dos conceitos, uma vez que eles não são 

apresentados prontos, mas construídos com os alunos a partir do que 

foi observado da situação em estudo e da reflexão sobre o observado. 

c) Ligação com as demais disciplinas do curso. 

d) Desenvolvimento de atitudes importantes para o futuro 

exercício de sua atividade profissional. (FRANCHI, 1993, P. 52) 
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Fecchio (2011), em sua tese de doutoramento, “A modelagem Matemática e a 

Interdisciplinaridade na Introdução do Conceito de Equações Diferencial em cursos de 

Engenharia”, trabalhou modelagem matemática associada à interdisciplinaridade e à 

Teoria das Situações Didáticas de Brousseau, como recursos facilitadores, na introdução 

do conceito de equação diferencial para alunos do ciclo básico de engenharia. 

A atividade foi desenvolvida em quatro ciclos, sendo eles: experimentação, 

abstração, resolução e validação. Na experimentação, o professor planeja uma atividade 

interdisciplinar, estabelecendo regras com a finalidade de que o aluno possa superar 

desafios e resolver o problema. Aos alunos cabe a responsabilidade de desenvolver 

estratégias e obter dados para a interpretação e a solução. Em seguida, eles propõem 

uma resolução da questão com as discussões pertinentes e os devidos relatos, seguidos 

de uma reflexão sobre a aceitação ou não da solução proposta. Entre uma solução 

inadequada e uma possível reformulação dessa solução, há um período de reflexão que 

proporciona o desenvolvimento do pensamento e retorna à questão na busca de 

solucioná-la. 

Beltrão (2009) apresenta na tese de título, “Ensino de Cálculo pela Modelagem 

Matemática e aplicações: Teoria e prática”, uma série de atividades que usam 

modelagem para o ensino de matemática. A autora aborda os conceitos de função, de 

limite, de derivada e de integral em um Curso Superior de Tecnologia de Alimentos, 

avaliando cortes de frutas, o número de gerações ocorridas em microrganismos, o 

processo de desidratação osmótica de melão, a obtenção de curvas de ph em iogurte, o 

cálculo de áreas e de volumes de embalagens, a fermentação contínua de vinho e outros. 

As atividades proporcionaram desenvolvimento de modelos que usavam os conceitos 

matemáticos citados anteriormente. Para isso, a autora lança mão de um processo 

constituído de três fases, são elas: 

Fase I: apresentação do conteúdo pelo professor em três etapas: introdução 

histórica, mostrando as idas e vindas; exploração de algumas aplicações de conteúdos a 

serem abordados, mostrando o “para que serve”; e, institucionalização de 

conhecimentos quando são introduzidas as noções formais por meio das definições e 

propriedades. 

Fase II: o estudante tem os primeiros contatos com fenômenos reais modelados 

pela matemática ou aplicações dela, por meio de artigos, livros didáticos ou situações 

ocorridas em outras disciplinas do curso. 
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Fase III: elaboração da modelagem ou aplicações. Nela, o aluno investiga 

situações vinculadas a fenômenos específicos à área de estudo, vivencia o momento de 

construção de modelos, ou de modo inverso escolhe um conteúdo do cálculo e busca 

aplicações desse conteúdo nos temas da área, interferindo em fases de seu 

desenvolvimento. 

A autora afirma ainda que a estratégia em fases favoreceu o enfrentamento de 

entraves e possibilitou explorar a contento os conteúdos previstos. O contato antecipado 

dos alunos com trabalhos de modelagem favoreceu o envolvimento na realização das 

próprias investigações e entrosamento com disciplinas específicas do curso. 

Entendemos que nosso trabalho vem a contribuir com as pesquisas em Cálculo, 

ao buscar atividades que possam trazer significados dos elementos da definição de 

integral. 
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CAPÍTULO II: 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-DIDATICA 

 

 

Neste capítulo trataremos dos dois assuntos que nortearam nosso trabalho. 

Primeiro, discorreremos sobre a modelagem como metodologia de ensino. Para isso, 

citaremos alguns autores e as vertentes trabalhadas por eles que contribuíram com a 

nossa pesquisa. Segundo, as ideias e o conceito de integral são apresentados sob o 

aspecto didático, do ponto de vista de dois autores de livros de Cálculo. 

 

2.1. Modelagem Matemática 

Modelagem Matemática é uma teoria ampla que está sendo amplamente 

estudada, em especial, dividida em duas vertentes: como método de pesquisa ou como 

estratégia de ensino-aprendizagem. Independentemente da vertente trabalhada, o 

conhecimento de alguns conceitos que envolvem a palavra modelagem são necessários. 

O termo modelagem, hoje em dia, é usado em larga escala. Além da matemática, 

as artes, as engenharias, a computação, a contabilidade, a administração e outras áreas 

do conhecimento fazem uso do termo. Cabe, então, uma especificação do termo, como 

modelagem matemática, modelagem computacional, modelagem de processos, 

modelagem de vestuário, modelagem de sapatos e tantos outros. 

Para entender de Modelagem Matemática faz-se necessária a apresentação de 

ideias e definições propostas pelos grandes pesquisadores da área. Faremos a seguir 

menção de alguns desses autores e de algumas ideias que irão nortear nosso trabalho. 

Bassanezi é um dos pioneiros no Brasil a semear essa ideia e que tem germinado 

de norte a sul do país. Biembengut tem dedicado parte do seu tempo em explorar essa 

ideia, trabalhando na formação de professores e nas engenharias. Barbosa tem 

procurado ir além dos modelos matemáticos, explorando a formação do cidadão por 

meio da modelagem matemática. Essa geração de pesquisadores tem deixado seguidores 

que buscam desenvolver atividades mostrando a beleza do trabalho investigativo via 

modelagem. 
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Rodney Carlos Bassanezi é graduado em matemática pela UNESP – Rio Claro 

(1965), mestre (1971) e doutor (1977) pela UNICAMP, orientou mais de 36 

dissertações de mestrado e 17 teses de doutorado, sendo várias delas em modelagem. 

Atualmente é professor Titular na Universidade Federal do ABC. 

Para Bassanezi (2004), a modelagem matemática consiste na arte de transformar 

problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los, interpretando suas 

soluções na linguagem do mundo real. Ela pressupõe multidisciplinaridade, pois 

envolve ideias e conceitos de outras áreas do conhecimento como física, química, 

biologia e outras. 

Ele afirma que a ciência é uma atividade essencialmente desenvolvida pelo ser 

humano, que procura entender a natureza por meio de teorias adequadas, que auxiliam 

no avanço do conhecimento e possibilitam a tomada de decisão e o agir corretamente. 

Para Bassanezi (2004), modelo matemático é um conjunto de símbolos e 

relações matemáticas que representam o objeto estudado. Ele afirma, ainda, que a 

modelagem matemática é um processo dinâmico, utilizado para a obtenção e validação 

de modelos matemáticos. É uma forma de abstração e generalização com a finalidade de 

previsão de tendências. Ela consiste na arte de transformar situações da realidade em 

problemas matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem usual, 

com certa eficiência, a partir do momento que nos conscientizamos de que estamos 

sempre trabalhando com aproximações da realidade, ou seja, que estamos elaborando 

sobre representações de um sistema ou parte dele. 

O autor citado anteriormente afirma que este método pode ser aplicado a várias 

situações de ensino-aprendizagem com a intenção de estimular alunos e professores de 

matemática a desenvolverem suas próprias habilidades como modeladores. Para isso, 

deve-se tomar cuidado para não introduzir um simbolismo matemático exagerado, o que 

pode tornar mais destrutivo do que esclarecedor. O conteúdo e a linguagem matemática 

usados devem ser equilibrados e circunscritos tanto ao tipo de problema como ao 

objetivo a ser alcançado. O processo de obtenção do modelo matemático é trabalhoso e 

complexo. Ele pressupõe a existência de um dicionário, sem ambiguidades, para os 

símbolos e as operações de uma teoria matemática em termos da linguagem utilizada na 

descrição do problema estudado, e vice-versa. Com isso, transpõe-se o problema de 

alguma realidade para a matemática quando será tratado por meio de teorias e técnicas 
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específicas desta Ciência, pela mesma via de intepretação, no sentido contrário, obtém-

se o resultado dos estudos na linguagem original do problema. 

Para Bassanezi (2004), a atividade de modelagem matemática pode ser 

executada em cinco etapas, são elas: experimentação – atividade essencialmente 

laboratorial onde se processa a obtenção de dados; abstração – formulação dos modelos 

matemáticos, incluindo a seleção das variáveis, a problematização ou formulação de 

problemas teóricos numa linguagem própria da área em que se está trabalhando, 

formulação de hipóteses e a simplificação; resolução – substituição da linguagem 

natural das hipóteses por uma linguagem matemática coerente (dito modelo 

matemático); validação – processo de aceitação ou não do modelo proposto; e, 

modificação – caso haja rejeição dos modelos. 

A modelagem eficiente permite fazer previsões, tomar decisões, explicar e 

entender; enfim, participar do mundo real com capacidade influenciar em suas 

mudanças. 

Muitos dos trabalhos de Bassanezi estão ligados à Biologia, na busca de modelos 

para situações da natureza, mas ele tem usado tais situações para melhorar o processo 

ensino-aprendizagem. 

Para Bassanezi (2002, p. 17), a Modelagem Matemática “é um processo que alia 

teoria e prática e motiva o aluno na procura do entendimento da realidade que o cerca, 

na busca de meios (recursos) para agir e transformá-la”. Na educação, seus vários 

aspectos podem ser combinados para aliar o lúdico e suas aplicações, favorecendo a 

aprendizagem. 

Em 2004, o autor citado afirma que, na evolução da Educação Matemática a 

inclusão de aspectos de aplicações, de resolução de problemas e de Modelagem vêm 

sendo defendidos por várias pessoas envolvidas com o Ensino de Matemática. Isso leva 

a considerar que o ensino deve acontecer de modo significativo, avaliando as realidades 

do sistema educacional. Como argumentos favoráveis à inclusão dos aspectos citados, 

Bassanezi (2002) indica: 
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 O desenvolvimento da capacidade em geral, e das atitudes dos 

estudantes, tornando-os explorativos, criativos e habilidosos na 

resolução de problemas; 

 A preparação dos estudantes para a vida real como cidadãos 

atuantes na sociedade, competentes em examinar e formar juízos 

próprios, reconhecer e entender exemplos representativos de 

aplicações de conceitos matemáticos; 

 A preparação do estudante para utilizar a matemática como 

ferramenta que resolva problemas em diferentes situações e áreas; 

 O fornecimento de um rico arsenal que faça o aluno entender e 

interpretar a própria Matemática em todas as suas facetas; 

 A capacidade de levar o aluno a compreender melhor os 

argumentos matemáticos, guardar os conceitos e os resultados e 

valorizar a própria Matemática; 

 A adequação dessa metodologia alternativa às diversas 

realidades socioculturais.(BASSANEZI, 2002, P. 36-37) 

 

 

Entre os obstáculos constatados na aplicação em cursos regulares, ele aponta: 

 

 A demora que a modelagem impõe ao processo, sério 

impedimento para cumprir programas e respeitar prazos; 

 A hesitação de alguns professores quanto a pertencerem ao 

ensino da Matemática as aplicações e conexões; 

 A novidade que constitui a Modelagem ao Ensino Tradicional, 

provável fator de confusão ou apatia entre os alunos durante as aulas; 

 O risco do tema escolhido não ser motivador; 

 A insegurança de muitos professores diante de uma etapa para a 

qual não se sentem habilitados (BASSANEZI, 2004, p.37). 

 

 

O autor citado anteriormente afirma, ainda, que uma modelagem eficiente 

permite prever, decidir, explicar, entender, enfim, participar do mundo real com 

capacidade de influenciar suas mudanças. A escolha do tema, por sua vez, deve contar 

com a participação dos alunos, sem imposição do professor, e o conjunto de pré-

requisitos para seu desenvolvimento orienta o caminho a seguir no processo de ensino 

por meio da Modelagem. 
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Outra pesquisadora que tem usado a modelagem no ensino é Maria Salett 

Biembengut, graduada em Matemática, mestra em Educação Matemática pela UNESP – 

Rio claro, doutora em Engenharia de Produção e Sistemas pela UFSC, possui Pós-

doutorado pela Universidade de São Paulo e pela The University of New México. Já 

participou da orientação de mais de 48 dissertações de mestrado. Atualmente é 

professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do sul. Além disso, 

Biembengut é idealizadora e fundadora do CREMM (Centro de Referência em 

Modelagem Matemática). 

Ela possui muitos trabalhos publicados sobre modelagem e um deles é o 

mapeamento das pesquisas sobre modelagem no cenário mundial. Foi feito um 

levantamento de trabalhos dentro e fora do país, mostrando parte da história da 

modelagem. Neste aspecto sua contribuição tem sido de fundamental importância. 

Voltaremos a citar os trabalhos dessa pesquisadora em outro momento de nosso 

trabalho. Por enquanto, queremos nos ater às ideias dessa autora descrita em seu livro, 

“Modelagem Matemática no Ensino”, publicado em sua terceira edição, em 2003 (a 

quinta edição publicada em 2007). Em linguagem clara e objetiva, ela e Nelson Hein 

apresentam modelagem que pode ser desenvolvida do Ensino Fundamental ao Superior. 

Ela, orientanda de Bassanezi, no mestrado, traz em seus trabalhos muitas das 

ideias disseminadas por seu mestre. Seu livro composto de duas partes apresenta, em 

primeiro momento, modelagem como estratégia de ensino aprendizagem de matemática, 

em outro, explora modelos matemáticos para o ensino de matemática. 

Na segunda parte do livro, ela apresenta sete propostas que podem ser 

exploradas na íntegra ou adaptadas em sala de aula, norteando professores que se 

interessem em trabalhar com a modelagem matemática. Ela aponta as atividades e, ao 

mesmo tempo, orienta como devem ser conduzidas as etapas do trabalho, facilitando, 

assim, para aqueles que desejarem enveredar pelos caminhos da modelagem. 

Queremos focar nossa atenção na primeira parte do livro, em que, primeiro, ela 

estabelece os conceitos de modelagem a serem utilizados e depois explora modelagem 

matemática como método de ensino de Matemática. 

Ela se reporta à ideia básica de modelagem, tendo como modelo aquilo 

produzido por um escultor que pode representar alguma coisa real ou imaginária. A 

criação de modelos para interpretar modelos naturais é visto por ela como algo inerente 
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ao ser humano. Com isso, a noção de modelo está presente em quase todas as áreas: 

Arte, Moda, Arquitetura, História, Economia, Literatura, Matemática, em tantas outras. 

Destacamos a Informática e a Computação, historicamente novas, mas desde a sua 

criação fazem uso de modelos e têm produzido muitos trabalhos que usam modelagem. 

Para Biembengut (2003), o objetivo de um modelo pode ser explicativo, pedagógico, 

heurístico, diretivo, de previsão, dentre outros. 

A autora apresenta, de forma concisa, o modelo matemático, o processo de 

modelagem e as raízes do processo. Neste último, tentando mostrar a modelagem na 

evolução histórica da humanidade, ela apresenta três exemplos, caracterizando que essas 

ideias, hoje exploradas, não são novas e que as mesmas permeiam a criação de teorias 

científicas e, em especial, a criação de teorias matemáticas. Pitágoras (530 a. C.) 

estabeleceu modelos para representar notas musicais. Hoje, estes modelos são essenciais 

para se entender música. Em meados dos séculos XVI e XVII, Willian Harvey (1578 – 

1657) utilizou-se da matemática para demonstrar a circulação sanguínea e revelou 

relações interessantes entre a quantidade de fluxo de sangue e o peso do corpo; 

concluindo que o sangue percorre a mesma rota a vida inteira do indivíduo. Essas ideias 

foram de grande valia para a medicina. Por último, ela mostra que, em tempos atuais, 

uma modista precisa lançar mão de recursos matemáticos e uma boa dose de 

criatividade para criar uma roupa que produza a sensação de bem estar, alterando as 

características de uma mulher para ela se sentir mais alta, magra, jovem, elegante e 

bonita. 

Em nossa visão, o aspecto da criatividade pode e deve ser inserido ao se 

explorarem as atividades de modelagem e, ele entra como uma característica essencial 

para a produção de modelos mais próximos possíveis da realidade. Para isso, o aluno é 

estimulado ao longo do processo, em especial, quando se trabalha com ele, objetivando 

aprender a questionar. Isso irá desenvolver a criatividade. 

Para Biembengut e Hein (2003), o ser humano usa modelos para se comunicar e 

até mesmo para preparar uma ação. Para eles, a modelagem, arte de modelar, é um 

processo que emerge da razão humana e participa da nossa vida como forma de 

constituição e de expressão do conhecimento. 

Hoje, em meio a grandes projetos, com investimentos da ordem de milhões ou 

bilhões de unidades monetárias, o processo de modelagem, com alto grau de fidelidade, 

tornou-se extremamente importante, pois a execução de tais projetos não permitem 
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erros. Com isso, a matemática torna-se bastante exigida para quantificar processos e 

resultados. 

Para se chegar a estes grandes projetos, em um curso de engenharia, deve ser 

fornecido ao aluno uma base que lhe permite caminhar nesse sentido, para que possa ser 

um profissional criativo e crítico, em condições de prever resultados de um processo, 

apontando falhas e possíveis melhorais, antes mesmo da implantação final. 

Beimbengut e Hein (2003), ao expor sobre modelo matemático, apontam que 

situações reais podem apresentar problemas que exigem soluções e decisões. Tais 

problemas podem requerer conceitos matemáticos simples, como o tempo necessário 

para se percorrer uma determinada distância, em uma velocidade média já estabelecida, 

o juro cobrado por uma instituição financeira, em uma determinada operação financeira, 

ou a área de um terreno retangular. Em contrapartida, há situações que podem exigir 

uma matemática mais sofisticada e, até mesmo, uma análise de informações mais 

complicada, antes da tomada de decisão, por exemplo: fatos como redução de 

“retrabalho” em uma fábrica ou a quantidade permitida e o período apropriado para a 

caça de um animal predador, sem que isso interfira no ecossistema são exemplos que 

impõem mais trabalho em sua solução. 

Na perspectiva dos autores citados anteriormente, modelo matemático é “um 

conjunto de símbolos e relações matemáticas que procura traduzir, de alguma forma, um 

fenômeno em questão ou problema de situação real” (BIEMBENGUT e HEIN, 2003, p. 

12). Tais modelos permitem melhor compreensão, simulação e previsão do fenômeno 

estudado, mesmo que o modelo seja uma visão simplificada da situação pesquisada. 

Para os autores citados acima, a modelagem matemática é um processo que 

envolve a obtenção de um modelo. Ele pode ser considerado um processo artístico, visto 

que, para elaborar um modelo, além do conhecimento matemático, o modelador precisa 

ter uma dose significativa de intuição e criatividade para interpretar o contexto. Vale 

acrescentar que, a necessidade de compreender outras áreas do conhecimento é deveras 

importante. Assim, como o artista precisa conhecer a cultura de um país para retratar 

sua realidade, para modelar determinada situação em uma indústria, é preciso conhecer 

sua realidade que pode ser complexa. 
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Em muitos casos, o processo de modelação poderá exigir a fusão do 

conhecimento de vários profissionais, tais como: matemáticos, engenheiros civis, 

mecânicos, químicos e elétricos, nutricionistas e tantos outros. Essa necessidade de 

trabalho conjunto é um diferencial da modelagem. Ela faz com que a matemática, que 

era vista de maneira isolada, esteja, agora, inserida em uma situação real. Ela contribui 

para solucionar os problemas, e isso ajuda a responder à velha questão: “Para que serve 

a matemática?”. 

Essa elaboração pode depender do conhecimento matemático que se tem. No 

entanto, o valor do modelo não está ligado à sofisticação matemática. O modelo 

estabelecido por Pitágoras para a música, hoje, matematicamente é de uma grande 

simplicidade, mas tal modelo continua valendo e é base de toda a música ocidental. 

Ao se fazer modelagem, o objetivo não é produzir, formular, resolver ou 

elaborar uma expressão que vale para caso particular. Tal processo precisa servir, 

posteriormente, como suporte para outras aplicações e teorias. 

Os autores mencionados acima colocam a modelagem como meio para interagir 

matemática e realidade. Essa interação envolve uma série de procedimentos divididos 

em três etapas e seis sub-etapas. Passaremos a apresentá-las. 

a) Interação: acontece por meio do reconhecimento da situação 

problema e familiarização com o assunto a ser modelado (referencial 

teórico) que pode ser de modo indireto (por meio de livros e revistas 

especializadas) ou direto, in loco (por meio de experiência de campo, de 

dados experimentais, obtidos com especialistas da área). Este processo 

faz com a situação fique cada vez mais clara, à medida que se vai 

interagindo com os dados. 

b) Matematização: subdividida em formulação do problema 

(hipóteses) e resolução do problema em termos de modelo. Neste 

momento, acontece a “tradução” da situação-problema para a linguagem 

matemática, exigindo elementos como intuição, criatividade e 

experiência acumulada que podem facilitar o trabalho do modelador. A 

primeira parte consiste nas seguintes etapas: 

 Classificar as informações (relevantes e não relevantes), 

identificando fatos envolvidos; 
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 Decidir fatores a ser perseguidos, levantando hipóteses; 

 Selecionar variáveis relevantes e constantes envolvidas; 

 Selecionar símbolos apropriados para essas variáveis; 

 Descrever essas relações em termos matemáticos. 

O objetivo desta etapa é encontrar uma representação que leve à solução ou 

permita a dedução de uma solução. 

A segunda etapa compreende a resolução do problema. Entende-se por resolução 

ou análise com ferramental matemático, exigindo aguçado conhecimento matemático, e, 

em alguns casos, o computador pode ser um grande aliado. 

c) Modelo matemático: interpretação da solução e validação do 

modelo (avaliação). Momento de verificar a confiabilidade do modelo 

construído, analisando as implicações da solução e retornando à situação-

problema para avaliar a significância e relevância da solução. 

 

Caso o modelo não atenda às necessidades esperadas, retorna-se à segunda etapa 

(matematização), alterando as hipóteses, as variáveis e outros. 

A seguir, a apresentação de um quadro que sintetiza a dinâmica da modelagem. 

 

Figura 1: Dinâmica da modelagem matemática  

 

 

 

 

 

Fonte: Biembengut e Hein, 2003, p.15 

 

Biembengut (1999) alerta para a importância da elaboração de um relatório que 

registre todas as facetas do desenvolvimento da atividade, a fim de propiciar seu uso de 

forma adequada. 

Interação Matematização Modelo matemático 

Situação Formulação 

Familiarização Resolução Validação 

Interpretação 
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Na primeira parte do segundo capítulo, do livro Modelagem Matemática no 

Ensino, Biembengut e Hein (2003) sugerem a Modelagem Matemática como método de 

ensino de Matemática, apresentando modelação matemática e as etapas a serem 

desenvolvidas, diferencia modelação e modelagem matemáticas no ensino e, por último, 

trás algumas orientações para aqueles que querem se aventurar com a modelagem em 

salas de aula. 

Introduzindo o capítulo citado anteriormente, os autores retratam uma situação já 

em discussão há algum tempo. A necessidade de o ensino de matemática trabalhar não 

só o conhecimento de matemática, mas também a habilidade de utilizá-lo, tornando este 

ensino mais significativo para o aluno. Isso pode despertar no estudante o interesse por 

tópicos matemáticos até então desconhecidos, e, por meio da arte de modelar, ele vai 

estudar a situação-problema pela pesquisa (forma de estudo autônomo), desenvolvendo 

seu interesse e aguçando o senso crítico. Este último é de muita importância em nosso 

trabalho, pois esperamos contribuir, neste aspecto, para a formação de futuros 

engenheiros. 

Ainda na introdução do segundo capítulo, os autores esclarecem sobre a questão 

da utilização da modelagem em cursos regulares com programas a serem cumpridos, 

nos moldes tradicionais. Neste caso, o processo de modelagem 

 

[...] precisa sofrer algumas alterações, levando em consideração, 

principalmente, o grau de escolaridade dos alunos, o tempo disponível 

que terão para trabalho extraclasse, o programa a ser cumprido e o 

estágio em que o professor se encontra, seja em relação ao 

conhecimento da modelagem, seja no apoio por parte da comunidade 

escolar para implantar mudanças. (BIEMBENGUT e HEIN, 2003, 

p.18 ) 

 

 

Para os autores, modelação matemática é o método que utiliza a essência da 

modelagem em cursos regulares. Ela norteia-se por desenvolver o conteúdo 

programático a partir de um tema ou modelo matemático e orientar o aluno na 

realização de seu próprio modelo-modelagem. Seus objetivos são: aproximar uma outra 

área de conhecimento da matemática; enfatizar a importância da Matemática para a 

formação do aluno; despertar o interesse pela Matemática ante a aplicabilidade; 
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melhorar a apreensão dos conceitos matemáticos; desenvolver a habilidade para resolver 

problemas e estimular a criatividade. 

 

Passaremos a apresentar os passos a serem desenvolvidos no processo de 

modelação, segundo os autores: 

 Diagnóstico: neste momento, são levantadas informações tais como: 

realidade sócio-econômica, interesses e metas dos alunos que contribuem na 

escolha do tema; grau de conhecimento matemático que permite estabelecer 

conteúdos matemáticos e a ênfase a ser dada; horário da disciplina que influencia 

a dinâmica da aula; número de alunos que conduz à formação de grupos e o 

andamento dos trabalhos; e, a disponibilidade dos alunos para trabalho 

extraclasse que implica a delimitação dos objetivos. 

 Escolha do tema ou modelo matemático: esta escolha pode partir do 

professor ou dos alunos. Caso os alunos escolham o tema, o professor deve ficar 

atento quanto à possibilidade de desenvolver o programa. O tema escolhido pode 

ser único para um tópico matemático ou para o período letivo e deve ser 

abrangente para desenvolver o conteúdo programático. Em ambos os casos, a 

situação deve garantir o envolvimento dos alunos durante o processo e, ao 

mesmo tempo, o professor deve ter condições e conhecimento para essa 

condução. 

 Desenvolvimento do conteúdo programático: este passo segue as 

etapas da modelagem (interação, matematização e modelo matemático), 

acrescentando ao processo, na etapa de matematização, o desenvolvimento do 

conteúdo matemático necessário para a formulação e a resolução e a 

apresentação de exemplos e exercícios análogos, a fim de aprimorar a apreensão 

dos conceitos pelo aluno. Cabe uma pequena explanação sobre as três etapas 

visto que este processo se desenvolve como método de ensino em sala de aula. 

 

a) Interação: composta de dois momentos. No primeiro, o professor faz 

uma breve explanação do tema. A forma de argumentação do professor, 

demonstrando seu conhecimento (com entusiasmo) pode contribuir para a 

motivação do aluno. No segundo momento, faz-se um levantamento de 
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questões, de preferência com a contribuição dos alunos, participando com 

sugestões. 

 

b) Matematização: seleciona-se uma das questões levantadas a fim de 

levar os alunos a proporem respostas. Dar oportunidade aos alunos de 

participarem de maneira descontraída e criativa. Incentivar a pesquisa 

sempre que necessário. Conhecer e valorizar outras áreas do conhecimento é 

de fundamental importância no processo de modelação. Na necessidade de 

um novo conteúdo matemático para a continuidade do processo, interrompe-

se a exposição e desenvolve a matemática necessária. Durante o tempo de 

interrupção, não se deve perder de vista a motivação. Caso o conteúdo 

programático seja insuficiente pode-se pensar em uma reestruturação do 

programa e, de imediato, apresenta-se ao aluno novas estruturas 

matemáticas, dentro do possível. Após desenvolver o conteúdo necessário e 

suficiente para responder a essa etapa do trabalho, faz-se a apresentação de 

exemplos análogos, com o objetivo de esclarecer o assunto, suprindo as 

deficiências, preenchendo lacunas e ampliando o leque de aplicações 

matemáticas. Exercícios convencionais podem ser aplicados com o intuito de 

avaliar se os conceitos apresentados foram aprendidos. Volta-se à questão 

que gerou o processo, apresentando uma solução. 

 

c) Modelo: a expressão formulada, que permite a resolução da questão e 

de outras similares, pode ser considerada um modelo matemático. Neste 

momento, avaliam-se a validade e a importância desse modelo, analisando o 

resultado obtido. Ao final desta etapa, pode-se deixar um precedente para 

uma retomada e possível melhoria do modelo. 
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A figura a seguir retrata o desenvolvimento do conteúdo programático. 

 

Figura 2: Desenvolvimento do conteúdo programático 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Biembengut e Hein, 2003, p.22 

 

Orientação de modelagem: o objetivo principal ao se trabalhar com 

modelagem é criar condições para que os alunos aprendam a fazer modelos 

matemáticos, aproximando-se de conhecimentos apreendidos. Cabe ao professor lidar 

com essa autonomia, conduzindo os discentes ao aprendizado mais eficiente. 

Com este processo espera-se incentivar a pesquisa, promover a habilidade em 

formular e resolver problemas, lidar com temas de interesse dos alunos, aplicar o 

conteúdo matemático, e, consequentemente, desenvolver a criatividade dos estudantes. 

No planejamento, é necessário separar horas para instruir o aluno sobre 

modelagem. Após essa instrução, seguem-se as etapas sob orientação do professor: 

escolha do tema, estudo e levantamento de questões; formulação e elaboração de um 

modelo matemático; resolução parcial das questões e exposição oral e escrita do 

trabalho. O tempo destinado a cada uma das etapas fica a cargo do professor. As 

reuniões de acompanhamento e orientação são momentos de avaliar o processo. 

 

Segue as orientações para execução das etapas: 

A) Escolha do tema: os autores sugerem que os grupos sejam de três a cinco 

alunos. A escolha do tema deve ser, preferencialmente, de acordo com o 

interesse dos alunos, cabendo ao professor interferir, se necessário, evitando 

desmotivação. 
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B) Interação com o tema: para que o professor conheça o tema e oriente a 

elaboração do trabalho, ele pode propor que cada grupo faça um estudo do tema 

(levantamento de dados), aponte pelo menos cinco questões, elabore uma síntese 

do tema e entregue junto com as questões e faça uma entrevista com um 

especialista, se necessário, em momento conveniente. 

C) Planejamento do trabalho a ser desenvolvido pelos grupos: Cada grupo 

deve escolher uma questão para iniciar o trabalho, de preferência, aquela cujo 

instrumental matemático necessário seja conhecido, o que pode facilitar a 

construção do modelo. Levantar os dados reais. Examinar os fatos e 

amostragens, alicerçando bases para a generalização. Analisar a natureza e a 

extensão do problema, formulando hipóteses. Arrolar o maior número de 

soluções viáveis ou maneiras possíveis de se chegar a elas. Por último, 

determinar e escolha a solução que lhe pareça mais conveniente. 

D) Conteúdo matemático: os modelos a serem elaborados devem utilizar, no 

mínimo, parte do conteúdo programático da disciplina. Caso algum grupo 

necessite de um conhecimento fora do conteúdo programado, o professor pode 

esclarecer de maneira exclusiva para o grupo ou para a maioria, de preferência 

induzindo à pesquisa. 

E) Validação e extensão dos trabalhos desenvolvidos: cada grupo deverá 

avaliar a solução ou submetê-la a uma experimentação controlada, para verificar 

adequação do modelo. Divulgar o trabalho por meio de um relatório, com os 

seguintes itens: apresentação do motivo de escolha do tema, um breve histórico 

e apresentação dos modelos, partindo do mais simples ao mais complexo. 

 

A condução dos alunos a produzir modelos cujos conteúdos matemáticos eles 

não conhecem é de grande importância e abre perspectivas para o aprofundamento 

matemático, além de retornarem ao problema para verificação. 

 

 

 

 



70 

 

O quadro a seguir sintetiza a dinâmica da modelagem no ensino. 

Figura 3: Dinâmica da Modelagem Matemática 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Biembengut e Hein, 2003, p. 26 

 

 Avaliação do processo: pensando que o ensino da Matemática 

deve propiciar ao aluno sólida formação de conceitos matemáticos, capacidade 

para enfrentar e solucionar problemas, saber realizar uma pesquisa, capacidade 

para usar máquinas e trabalhar em grupo, o processo de avaliação pode 

considerar dois aspectos: avaliar para direcionar o trabalho do professor e 

verificar o grau de aprendizado do aluno. Neste último caso, ela pode ser 

subjetiva (observação do professor) ou objetiva (provas, exercícios e trabalhos). 

 

Quanto ao aspecto da subjetividade, o professor deve avaliar o empenho do 

aluno (participação, assiduidade, cumprimento de tarefas e espírito comunitário). 

No aspecto da objetividade devem ser considerados os seguintes critérios: 

produção e conhecimento matemático (consolidação de conhecimentos matemáticos 

teóricos, raciocínio lógico, operacionalização de problemas numéricos, crítica em 

relação a conceitos de ordem de grandeza e expressão e interpretação gráfica); produção 

de um trabalho de modelagem em grupo (qualidade dos questionamentos, pesquisa 

elaborada pelo aluno, obtenção de dados sobre o problema a ser modelado, interpretação 

e elaboração de modelos matemáticos, discussão e decisão sobre a natureza do 

problema levantado, adequação da solução apresentada, validade das soluções 

fornecidas pelo modelo e exposição oral e escrita) e extensão e aplicação do 

conhecimento (síntese, aliada à capacidade de compreensão e expressão dos resultados 
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matemáticos e análise e interpretação crítica de outros modelos utilizados). Tais 

critérios e indicadores de avaliação devem ser informados aos alunos com antecedência. 

No final do capítulo 2, Parte I, Biembengut e Hein (2003) apontam a modelagem 

e a modelação no ensino e a necessidade de aprender para ensinar modelagem. 

No primeiro aspecto, os autores entendem que este processo é uma forma 

prazerosa de se estudar e confere significativo conhecimento, seja conceitos 

matemáticos ou sobre o tema que se estuda. Há, no entanto, alguns inconvenientes, não 

saber onde o modelo passará, o ferramental matemático pode não estar ao alcance do 

aluno e também do professor, dificuldades de adequação ao currículo e a possibilidade 

de acompanhamento. 

Diante disso, adaptações fazem-se necessárias para a utilização da modelagem 

matemática em sala de aula, no entanto, sem perder o foco do favorecimento à pesquisa 

e posterior criação de modelos pelos alunos. 

Para usar a modelação, é necessário que o professor tenha audácia, desejo de 

modificar sua prática educativa e disposição em conhecer e aprender. Para isso, os 

autores citados anteriormente sugerem: conhecer alguns modelos clássicos e adaptá-los 

para a sala de aula; apresentar cada um dos conteúdos do programa a partir de modelos 

matemáticos de outras áreas do conhecimento; aplicar trabalhos ou projetos realizados 

por outros colegas e aos alunos; propor que busquem exemplos ou tentem criar seus 

próprios modelos, sempre a partir da realidade. 

O material produzido por Biembengut e Hein pode proporcionar bons resultados 

se trabalhado conforme as orientações dos autores, contribuindo com a formação de 

cidadãos ativos e conscientes conforme nos aponta Barbosa (2007). 

No grupo de pesquisadores que estudam a Modelagem encontramos Jonei 

Cerqueira Barbosa, graduado em Matemática, com doutorado em Educação Matemática 

pela UNESP – Rio Claro e possui Pós-doutorado pela London South Bank University. Já 

orientou mais de 8 dissertações de mestrado e 2 teses de doutoramento, algumas em 

modelagem. Atualmente é professor da Universidade Federal da Bahia. 

Com o olhar voltado ao ensino, Barbosa (2007) considera que para atender aos 

interesses e às necessidades da comunidade, isto é, formar cidadãos conscientes, tem-se 

que colocar o aluno como participante ativo no desenvolvimento do conteúdo ao longo 

do curso. Isso não vem acontecendo, principalmente, no Ensino Fundamental e Médio, 
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e, por vezes, também no Ensino Superior; até porque os nossos estudantes estão 

acostumados a aulas tradicionais e qualquer mudança é motivo de desconforto. Para 

atender às necessidades da comunidade e explorar o ensino via modelagem, faz-se 

necessário uma mudança de cultura e isso exige tempo e persistência. 

Para alcançar nosso objetivo reportamo-nos a Barbosa (2003b) que a assume 

como ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagarem e 

investigarem, por meio da matemática, situações que tenham referência com a realidade. 

O autor alerta sobre a necessidade de se especificar os objetivos e os papéis que o 

professor e os alunos assumem nesse ambiente, que, de acordo com Kaiser e Sriraman 

(2006), podem ser adotadas cinco perspectivas sobre modelagem: 

 Realística: a partir de situações-problema autênticas, retiradas da 

indústria ou da ciência, proporcionam aos alunos o desenvolvimento das 

habilidades na resolução de problemas aplicados; 

 Epistemológica: situações-problema são estruturadas para gerarem o 

desenvolvimento da teoria matemática; 

 Educacional: propõe a integração de situações-problema autênticas com 

o desenvolvimento da teoria matemática; 

 Sócio-crítica: as situações devem propiciar a análise da natureza dos 

modelos matemáticos e seu papel na sociedade; 

 Contextual: as situações são voltadas à construção da teoria matemática, 

mas sustentadas nos estudos psicológicos sobre sua aprendizagem. 

 

Barbosa e Santos (2007) apontam que estas perspectivas colocam em ênfase 

diferentes aspectos, e que estes estão associados a objetivos didáticos, que são: 

 Desenvolver a teoria matemática (epistemológica, educacional e 

contextual); 

 Desenvolver as habilidades de resolução de problemas aplicados 

(realística); 

 Analisar a natureza e o papel dos modelos matemáticos na sociedade 

(sócio-crítica). 
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Isto faz com que a organização e a condução das atividades de modelagem sejam 

pensadas e realizadas de forma diferente. Os autores citados entendem que as práticas 

de sala de aula representam e constituem perspectivas mais amplas sobre modelagem e 

ilustra esta posição por meio da relação entre a perspectiva sócio-crítica e a dinâmica 

discursiva de uma aula baseada em modelagem matemática. 

Como perspectiva sócio-crítica, sugerem-se àquelas práticas pedagógicas que 

compreendem este ambiente como uma oportunidade para os alunos discutirem a 

natureza e o papel dos modelos matemáticos na sociedade. Para isso, Barbosa e Santos 

apoiam-se em Skovsmose (1994) que entende a educação sócio-crítica como a tradução 

de um esforço de teorizar as implicações dos estudos críticos sobre o papel da 

matemática na sociedade, no desenvolvimento do ambiente de Modelagem Matemática. 

Neste contexto, entende-se por modelo matemático qualquer representação 

matemática de um fenômeno eleito para estudo. O desenvolvimento da teoria 

matemática e das habilidades de resolução de problemas aplicados é tomado como 

“veículo” para viabilizar o “fim”, refletir sobre os modelos matemáticos. 

Alguns pesquisadores entendem a prática de modelagem matemática dos alunos 

como sendo as ações que eles desenvolvem no ambiente desencadeado pelo professor, 

para abordar uma situação pertencente ao dia-a-dia ou a outras áreas do conhecimento. 

Este processo se dá, muitas vezes, por meio das discussões entre alunos, organizados 

em grupos, e do diálogo deles com o professor. Essas interações desenvolvidas 

constituem subsídios para a construção dos modelos matemáticos. Portanto, a relação 

entre alunos e alunos e entre alunos e professor no quesito comunicação é 

imprescindível, pois a prática comunicativa é o meio de mediação para as ações que os 

alunos desenvolvem no ambiente de modelagem. Neste aspecto, Barbosa (2007) tem 

proposto a noção de espaços de interações para denotar todo encontro aluno-aluno ou 

aluno-professor com o propósito de discutir Modelagem Matemática. 

Há a necessidade, nessa prática comunicativa, de olhar os encaminhamentos 

seguidos pelos alunos na abordagem de uma situação de modelagem. Para isso, Barbosa 

(2007) toma o termo rotas de modelagem que é o percurso discursivo, ou seja, uma 

progressão dos discursos produzidos pelos alunos e/ou professor no ambiente social. A 

ação de produzir um discurso é chamada de discussão. 
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No processo de discussão em uma situação de modelagem, Barbosa (2007) 

observou que os estudantes discutem aspectos gerais do contexto do problema ou fazem 

conexão com conteúdos matemáticos estudados anteriormente sem utilizá-los na sua 

abordagem, e chamou de discussões paralelas. 

Barbosa (2006a), baseado em Skovsmose, aponta três tipos de discussões: 

 Discussões matemáticas: referem-se estritamente aos conceitos e 

algoritmos matemáticos; 

 Discussões técnicas: referem-se aos processos de simplificação e 

matematização da situação-problema; 

 Discussões reflexivas: referem-se à reflexão sobre os critérios utilizados. 

 

Questões como: “O que é para fazer?”, “Vamos usar derivadas?” ou “Vamos 

usar integral?” são entendidas como discussões técnicas, pois nos remetem à translação 

da situação para termos matemáticos. Já questões como: “Como é o gráfico desta 

função?”, “Isto é uma derivada?” referem-se a aspectos pertencentes à disciplina 

matemática, o que nos permite identificá-las como discussões matemáticas. E por fim, 

questões como: “Este é o resultado?”, “Que consequências isso traz?”, “E se alguns 

dados forem alterados, que mudanças conseguiremos?” São entendidas como discussões 

reflexivas, pois nos leva a uma retrospectiva da situação, analisando a conexão entre o 

resultado matemático e os pressupostos utilizados na construção do modelo matemático 

e possíveis intervenções. 

Baseados nos trabalhos de Biembengut e Hein e Barbosa e nas ideias reflexivas 

de Skovsmose, propomos atividades que visem a motivar o aluno, e ao mesmo tempo, 

consiga fazer com que ele reflita sobre suas ações. Com isso, haja absorção dos 

conteúdos estudados e facilite a assimilação de novos matemáticos, além de 

proporcionar uma postura mais crítica e reflexiva diante de situações profissionais. 

Muitos são a pesquisas produzidas nessa área. Apresentaremos, ainda, alguns 

trabalhos que enfocam a Modelagem e alguns de seus aspectos no ensino. Começando 

por uma reflexão do trabalho produzido por Kluber e Burak (2008) no qual os autores 

fazem um estudo da visão de quatro pesquisadores em modelagem matemática, são eles: 

Burak, Biembengut, Caldeira e Barbosa. O objetivo do trabalho é explicar a concepção 
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destes pesquisadores acerca da modelagem, analisando a proposição de cada um dos 

autores, buscando elucidar a concepção de ensino e de matemática subjacentes a cada 

uma delas. 

Cabe ressaltar que as ideias aqui retratadas fazem parte do percurso de 

desenvolvimento das pesquisas realizadas sobre modelagem matemática. Pode ser que, 

hoje, alguns destes pesquisadores tenham uma visão ampliada de suas ideias nos 

momentos aqui retratados, pois assim como a globalização tem trazido um aceleramento 

em todos os campos da humanidade, com a educação não é diferente. E estamos a cada 

dia correndo atrás desse desenvolvimento desenfreado a fim de que possamos trazer 

para a educação condições necessárias para que o aluno, ao terminar um curso superior, 

possa conseguir seu lugar no mercado de trabalho. 

Muitas pesquisas sobre Modelagem Matemática têm sido realizadas, procurando 

mostrar a utilidade dessa ferramenta, no sentido de melhorar o processo de ensino e de 

aprendizagem de matemática. Uma das indagações é a respeito das diversas concepções 

de modelagem matemática. Vários pesquisadores têm trabalhado na tentativa de 

fomentar as pesquisas neste contexto. Com isso, várias frentes de pesquisas têm 

aparecido no cenário da educação matemática, especificamente, sobre modelagem. 

Passaremos a retratar a visão sobre modelagem matemática desses pesquisadores. 

Burak (1992, p.62) entende Modelagem Matemática como um “conjunto de 

procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar, 

matematicamente, os fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, ajudando-o a 

fazer predições e a tomar decisões”. Ele propõe que as variáveis devam ser relacionadas 

para melhor exprimir o problema a ser estudado, isto é, a construção do modelo. Kluber 

e Burak, 2008, dizem que esta visão é proveniente dos referenciais teóricos usados na 

época, que na sua quase totalidade eram vindos da Matemática Aplicada, que trabalhava 

com a construção de modelos. Cabe lembrar que, nessa época, os estudos sobre 

modelagem matemática estavam apenas iniciando na Educação Matemática. 

Já, em 2008, Kluber e Burak perceberam que, no trabalho anteriormente 

desenvolvido, conservavam-se ideias fixas, como a obrigatoriedade da construção de 

modelos e as etapas propostas nos mesmos moldes da ciência moderna, tornando a 

modelagem uma atividade pré-definida pelo pesquisador.  
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Eles entendem que se a modelagem, na educação matemática, possuir a 

obrigatoriedade da obtenção de um modelo, perde-se muito, principalmente, em relação 

ao desenvolvimento do conteúdo matemático, pois, aos alunos, deve-se favorecer a 

aquisição de um ferramental matemático e não apenas a sua aplicação. 

O mérito do trabalho desenvolvido por Burak, em 1992, era propor que a 

modelagem ocorresse de forma mais aberta e contextualizada, dando significado aos 

conteúdos matemáticos. Ele valoriza o interesse do grupo e a obtenção de informações e 

dados do ambiente. Isto é reforçado em vários momentos de sua tese, argumentando que 

esses procedimentos são capazes de dar significado, bem como desenvolver autonomia 

dos participantes, de forma a torna-los agentes do processo de construção do 

conhecimento matemático. 

Quanto à maneira de processar as atividades de modelagem, Burak descreve 

cinco etapas a serem desenvolvidas de acordo com o interesse do aluno ou do grupo, e, 

pelas necessidades do nível de ensino, sendo elas: escolha do tema; pesquisa 

exploratória; levantamento de problemas; resolução dos problemas, e o 

desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do tema e a análise crítica das 

soluções. Ele enfatiza que, nas etapas propostas, o trabalho sempre se desenvolve em 

plena interação entre professor-aluno-ambiente. 

A visão de modelagem matemática, segundo Maria Salett Biembengut retratada 

no livro, Modelagem Matemática & Implicações no Ensino-aprendizagem de 

Matemática (1999, p.20), a autora menciona que modelagem é “um processo que 

envolve obtenção de modelo” e esse processo é uma forma de interligar matemática e 

realidade. Ela, até o momento, possui uma visão muito próxima a de Burak, em seu 

início, talvez pelas influências recebidas no que concerne à orientação recebida do 

professor Bassanezi. 

 Para Biembengut (2003), o processo de modelagem é dividido em três etapas, 

sendo elas: interação, matematização e modelo matemático. Estas etapas são 

subdivididas em: reconhecimento da situação-problema e familiarização com o assunto 

a ser modelado, que concerne a parte de pesquisa; formulação (hipótese) e resolução do 

problema em termos matemáticos; interpretação da solução e validação do modelo. 
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Kluber e Burak (2008, p.25), entendem que a visão de Biembengut sobre 

modelagem é advinda das ciências naturais (Matemática Aplicada) nas quais os 

pesquisadores têm o objetivo de modelar situações empíricas que são sempre 

aproximativas para explicar fenômenos mensuráveis. 

Vale ressaltar que Biembengut (2003) afirma que o processo não deve ser rígido 

e, com certeza, sua postura já constitui uma mudança em relação ao ensino tradicional e 

que no Ensino Superior tem-se maior facilidade de desenvolver modelos matemáticos, 

na linha proposta por essa autora. 

Já as ideias de Caldeira (2005) sobre Modelagem Matemática são advindas de 

projetos, sem a preocupação de reproduzir os conteúdos colocados no currículo, mas 

sem perder os conceitos universais da matemática. Ele acredita na eficácia da 

modelagem enquanto concepção da educação matemática, podendo ser um instrumento 

de crítica que oportuniza a clareza da importância da Matemática na vida as pessoas. 

Ele é contrário à concepção da ciência moderna que fragmenta o currículo, pois, 

para ele, recompor o todo é muito difícil e essa concepção faz com que o aluno aprenda 

por partes. Segundo ele, no processo de modelagem, isso não ocorre, já que os 

conhecimentos não se apresentam fragmentados, e, sim, interconectados e contínuos. 

Para Kluber e Burak (2008), a visão de Caldeira enfatiza que a modelagem é 

mais que um método ou metodologia. Ela geraria “uma metodologia dinâmica e 

investigativa que é dirigida pela criticidade, pela dúvida, fundamentando, dessa forma, a 

concepção de modelagem matemática”(KLUBER e BURAK, 2008, P.27). Eles 

concluem que esta concepção pode ser considerada adequada para a busca de um ensino 

de Matemática com significado para quem ensina e para quem aprende, o que leva à 

aproximação das visões de Burak e Barbosa. 

A última visão de modelagem matemática é de Barbosa (2001b) que concebe a 

Modelagem Matemática como uma oportunidade para os alunos indagarem diferentes 

situações por intermédio da Matemática, sem procedimentos fixados previamente. Já em 

2003, ele a vê como ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a 

indagarem e a investigarem, por meio da Matemática, situações com referência na 

realidade. Nessa perspectiva, os conceitos e as ideias matemáticas se encaminham de 

acordo com o desenvolvimento das atividades, dando um caráter aberto para essa 

prática, não exigindo a criação de um modelo matemático. Esse entendimento é pautado 
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na indagação, que é mais que uma explicitação do problema; e que para isso, uma 

atitude acompanha todo o processo de resolução. Uma investigação é necessária, sendo 

esta “a busca, a seleção, a organização e a manipulação de informações”. Barbosa vê a 

indagação e a investigação como indissociáveis. 

Na visão de Kluber e Burak (2008), Barbosa concebe a modelagem como uma 

prática, baseada em situações da realidade e não em situações fictícias 

(semirrealidades). Porém não descarta estas últimas, pois podem propiciar ricas 

discussões, inclusive não matemáticas, como questões de ordem econômica e política. 

Em suas conclusões, Kluber e Burak (2008) afirmam a existência de diferentes 

formas de conceber modelagem e alertam para a necessidade de se aprofundarem as 

investigações que tratem dos fundamentos e das teorias que deem um lócus próprio à 

modelagem no âmbito da educação matemática. 

Esta discussão das várias visões da Modelagem Matemática é apontada por 

vários outros autores. Tentaremos, a partir de agora, aprofundar nosso estudo sobre 

essas visões, no sentido de elucidar a vertente a ser tomada para a realização de nosso 

trabalho. 

Das leituras realizadas, percebemos que alguns pesquisadores (Bassanezi, 

Galbraith e Biembengut) têm a sua atenção voltada também para produção de modelos e 

dão ênfase às investigações matemáticas. Já outros, Barbosa, Caldeira e Burak se 

preocupam com o processo, mas, por vezes, entendem que a produção do modelo não é 

necessária, atentando, principalmente, para as discussões produzidas no processo. 

Pensando em Ensino Superior, especialmente nas Engenharias, qual vertente 

seria a melhor? Esperamos, ao final desta análise, conseguir enxergar a melhor maneira 

de encaminhar a nossa pesquisa. Quem sabe um meio termo, visto que a necessidade de 

cumprir o conteúdo programático existe e é necessária. E o conteúdo a ser desenvolvido 

nesta pesquisa servirá de base para os semestres seguintes, como por exemplo, para o 

estudo de equações diferenciais. Há também um percalço a ser vencido, pois a turma 

que iremos trabalhar é composta por alunos que trabalham o dia inteiro, portanto 

dispõem de pouco tempo para realizar atividade extraclasse. Nosso objetivo é ajudar o 

estudante a construir conceitos matemáticos, mas também despertar o lado crítico 

necessário para a profissão e para a vida. Então, quem sabe consigamos produzir nossa 

atividade de forma a valorizar ambos os aspectos. Até porque entendemos que o 
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discente vai conseguir gerar, em si mesmo, este espírito de criticidade, se conseguir 

dominar conceitos matemáticos necessários para cada atividade produzida. 

Jacobini (2004, p.6) afirma que quando o professor aplica modelagem em sala 

de aula, ele tem intenção de ensinar Matemática. Ao explorar as aplicações matemáticas 

no dia-a-dia profissional, a construção de modelos e o relacionamento entre a 

Matemática utilizada na modelagem e o conteúdo programático, o professor pode 

oferecer ao aluno a oportunidade de conviver com um conteúdo vivo e prático e que tem 

significado para o estudante, tornando, assim, palpáveis os conteúdos que antes eram 

abstratos. 

Continuando, o autor vê a ação de ensinar e de aprender como sendo apenas uma 

das possibilidades oferecidas pela modelagem matemática. Ele alerta para não se 

restrinja a ela as pretensões pedagógicas. Ao manter o olhar exclusivamente na 

Matemática, o professor pode deixar passar oportunidades que venham a contribuir 

tanto com o crescimento intelectual do estudante, como para a sua formação crítica, 

enquanto cidadão presente em uma sociedade globalizada. Nossa intenção é que este 

crescimento intelectual e a formação crítica aconteçam no campo profissional do aluno. 

Para isso, teremos que priorizar as oportunidades surgidas no trabalho investigativo, 

inerente à aplicação da modelagem, no momento das reflexões decorrentes dos 

resultados obtidos e em atuações profissionais com a intenção de compartilhar o 

conhecimento matemático, produzido no processo de aprendizagem. 

O alcance de um bom resultado no processo de modelagem relaciona-se de um 

lado, os aspectos matemáticos envolvidos no projeto e compreende a exploração 

preliminar do assunto: formação de questões, levantamento de hipóteses, obtenção e 

organização de informações (dados numéricos ou não), estudo de conceitos 

matemáticos disponíveis para a construção do modelo. Por outro lado, a imersão do 

estudante no objeto de estudo com a intenção de ampliar o seu conhecimento e sobre as 

relações com outros aspectos de formação profissional, tais como: tomada de decisão, 

busca de outras informações, relacionamento em grupo e a busca de outros conceitos 

matemáticos, caso seja necessário. 

Voltando ao aspecto de adotar uma visão mais matemática ou não do processo 

de modelagem, o grupo de pesquisadores que enfatiza as investigações matemáticas 

também pondera sobre a importância da relação entre o objeto estudado e as relações 

sociais envolvidas, extrapolando as questões matemáticas. 
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Biembengut e Hein (2003) ressaltam a construção do modelo a partir de um 

conjunto de procedimentos agrupados em três etapas: interação, reconhecimento da 

situação-problema e familiarização com o conceito a ser modelado; matematização, 

formulação e resolução matemática do problema e; modelo matemático em si, validação 

e interpretação da solução com as discussões pertinentes à situação. Há por parte dos 

autores uma preocupação com a relação entre modelagem e o conteúdo programático; e, 

para eles, a responsabilidade na escolha do tema é tanto do aluno quanto do professor. 

Em artigos posteriores, Biembengut alerta para a necessidade de valorização das 

culturas sociais em trabalhos com modelagem. 

Galbraith (1995) se preocupa em direcionar a modelagem para as investigações 

matemáticas, embora atente também para a importância da discussão dos resultados, das 

interpretações e de habilidades auxiliares. Para ele, o trabalho com modelagem é 

desenvolvido em três etapas, a saber: aplicações padronizadas, encontradas em textos 

convencionais; modelagem estruturada, questões reais e semirreais são consideradas 

junto às formulações das aplicações; modelagem aberta, o trabalho com situações reais, 

fazendo com que o aluno busque informações, desenvolva habilidades para a 

formulação de modelos, encontre respostas aos modelos, interprete e adapte essas 

respostas, promovendo discussões sobre os resultados. 

Bassanezi (2002) apresenta um grande número de situações-problema com a 

preocupação centrada na formulação do modelo matemático e no melhoramento da 

técnica matemática e no método numérico mais adequado para a obtenção de resultados. 

Percebe-se, também, o incentivo a investigações que extrapolam questões matemáticas. 

Para ele, o processo de modelagem compreende não só a elaboração do modelo, mas 

também, a interação do tema do projeto como parte preliminar e a elaboração de um 

relatório contendo os resultados, como parte conclusiva. O início da modelagem se faz 

com a escolha do tema e, para ele, é importante que essa escolha fique na 

responsabilidade dos alunos, para que eles se sintam corresponsáveis pelo processo, 

com a participação mais interessada e efetiva. Essa ideia de corresponsabilidade é 

colocada também por Skovsmose (2000). 

Borba (1999) considera que a escolha do tema deve ser da competência dos 

alunos para que haja maior envolvimento. O trabalho desenvolvido por seus estudantes 

no campo da Biologia retrata bem a questão da interdisciplinaridade e do trabalho com 

temas transversais que são possíveis de acontecer com a modelização. Ele discute, 
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ainda, a importância da modelagem para a formação científica do estudante, isto é, ao se 

trabalhar dessa forma, o aluno tem a possibilidade de se inserir no mundo da pesquisa, 

participando de projetos de iniciação científica, especialização, mestrado ou doutorado. 

Para outros autores, a ênfase precisa ser dada às discussões, focando a 

aprendizagem de conceitos sociais envolvidos na situação estudada; não que a 

matemática não tenha importância, mas em alguns casos não se exige a construção do 

modelo matemático propriamente dito. 

Para Skovsmose (2000, 2001), a modelagem matemática, no contexto 

educacional, deve ser vista sob a ótica da Educação Crítica. Com isso, investigações e 

reflexões devem ser incentivadas durante todo o processo de construção de modelos. O 

conhecer reflexivo, que é importante durante este processo de reflexão, é colocado pelo 

autor com a competência de pensar sobre o uso da matemática e avaliá-la. Para o 

desenvolvimento do trabalho, o autor propõe a construção de ambientes pedagógicos 

em sala de aula, o que ele denomina de “cenários de investigação”. Estes têm o 

propósito de favorecer a investigação, o debate e a crítica, pontos cruciais para 

Skovsmose. O estudante é convidado a formular questões e a buscar explicações; isso 

faz com que ele se torne corresponsável pelo processo. 

O pesquisador considera o cenário de investigação como estratégia pedagógica e 

o conduz em três momentos, são eles: no primeiro, tem-se Matemática pura como 

preocupação principal; o segundo, caracteriza-se pela semirrealidade, identificação de 

situações de aprendizagem relacionadas aos ambientes externos, mas construídas de 

forma artificial; no terceiro momento, as situações do mundo real entram em cena. 

Alunos e professores exploram situações originárias de outras áreas do conhecimento, 

relacionando-as com o interesse de estudo. Nesta última etapa, a necessidade da busca 

de dados e de informações, que ainda não estão prontos, traz um novo significado para 

questionamentos e reflexões críticas sobre a matemática e sobre a modelagem 

matemática (2000, p.81). 

Jacobini (2004), ao analisar as teses de doutoramento, que enfatizam a 

modelagem como estratégia pedagógica, produzidas pela UNESP, em Rio Claro, até 

aquele ano, destacou os trabalhos de Franchi (2002), Ferreira (2003) e Barbosa (2001). 

Franchi (2001, apud Jacobini, 2004) propõe um currículo de Matemática para 

curso de Engenharia por meio de ambientes de aprendizagem, baseados na modelagem 
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e na informática. A autora apresenta uma proposta, na qual o conteúdo matemático é 

distribuído em cinco disciplinas e, na última, a modelagem constitui-se em atividade 

central, baseada em projetos propostos pelos alunos, preferencialmente, relacionados à 

área de atuação. 

Ferreira (2003) apud Jacobini (2004) tem seu trabalho relacionado ao tratamento 

de questões ambientais e preocupa-se com investigações e com a construção de modelos 

em relação aos temas: Água, Lixo, Energia Elétrica e Desmatamento. Este trabalho foi 

desenvolvido com estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio. 

Já Barbosa (2001) apud Jacobini (2004) concentra seu trabalho na concepção 

que futuros professores de Matemática têm em relação à modelagem. Para desenvolver 

seu trabalho, ele baseia-se nos estágios propostos por Galbraith e nas etapas de 

Skovsmose para organizar as atividades de modelagem no contexto escolar; e, as 

classifica em três espécies de atividades. Na primeira, o professor fornece todas as 

informações necessárias e cabe aos alunos o processo de resolução. Na segunda, o 

professor apresenta um problema, preferencialmente do conhecimento dos alunos, e, 

cabe a eles buscar as informações necessárias para a sua resolução. Na última espécie de 

atividade, são trabalhados projetos a partir de temas propostos pelos alunos ou pelo 

professor e cabe aos alunos a busca de informações, a formulação e resolução de 

problemas, assessorados pelo professor. 

Em nosso trabalho, exploramos a Modelagem Matemática como estratégia de 

ensino e aprendizagem, buscando verificar as dificuldades e os significados produzidos 

pelos alunos e, ao mesmo tempo, proporcionar uma aprendizagem significativa, 

melhorando o aspecto da criticidade nos alunos. Nossa análise dará ênfase ao processo, 

verificando como os estudantes percorrem o trajeto para a resolução das atividades 

propostas, a partir das ideias de modelação de Biembengut no que se refere o processo 

de modelagem, fazemos inserção das ideias de Barbosa sobre espaços de interações e 

rotas de modelagem e exploramos as ideias de criticidade de Skovsmose. Além disso, 

há reflexos sobre os registros de representação semiótica e, também, sobre aspectos da 

visualização. 
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2.2. O Objeto Matemático: o conceito de Integral em livros didáticos 

 

Nesta seção, apresentamos o conceito de integral, combinando o enfoque formal 

para sua definição com a sua origem quanto à necessidade de resolução do problema de 

área. Enfocamos também sua aplicação que vai ao encontro de nosso propósito que é 

fazer ligação entre os conceitos e a utilização deles nas engenharias. Para isso, são 

apresentadas as ideias de Stewart (2010) e Guidorizzi (2008). 

Ressaltamos que este espaço é dedicado apenas e, exclusivamente, para retratar 

o objeto matemático abordado nesta tese. Não temos a pretensão de apresentar conceitos 

de maneira teórica e também não é nosso objetivo fazer algum tipo de análise destas 

obras apresentadas. Nossa intenção é apresenta-las por se tratar de bibliografias 

pertencentes ao Projeto Pedagógico de Engenharia de Produção do curso participante 

desta pesquisa, visto que esta é uma das formas de contato dos discentes com os 

conceitos e ideias do Cálculo. Apenas fazemos algumas inserções de ordem didática que 

julgamos interessante para o nosso trabalho. 

As ideias e conceitos expostos nas duas obras citadas podem não ter o rigor 

matemático e, além disso, os textos são produzidos com uma dose de recursos didático-

pedagógicos que visam facilitar o acesso dos alunos aos conceitos matemáticos. 

Lembrando que estas obras já foram analisadas durante o mestrado na ótica dos 

registros de representação de Duval. 

 

Stewart, em seu livro, Cálculo, volume I, (2010, p.366) relata que 

 

[...] as integrais estão envolvidas em diversas situações: usando a taxa, 

segundo a qual o óleo vaza de um tanque, encontramos a quantidade 

que vazou durante um certo período; usando a leitura de um 

velocímetro do ônibus espacial Endeavour, podemos calcular a altura 

atingida por ele, em um dado intervalo de tempo; usando o 

conhecimento da potência consumida, encontramos a energia usada 

durante um dado dia em São Francisco. (STEWART, 2010, p. 366) 
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O autor cita algumas aplicações da integral em situações diferentes. Percebemos 

que o campo de aplicações da integral é muito amplo e esperamos que a utilização da 

modelagem no ensino possa favorecer o envolvimento dos alunos na aprendizagem do 

cálculo. 

Uma das situações mais antigas que retrata a origem do cálculo é o cálculo de 

medida de área que, segundo Stewart, (p.3), remontam à Grécia antiga, pelo menos 

2500 anos atrás, quando foram encontradas áreas calculadas por meio do “método da 

exaustão”. 

Os gregos antigos inscreviam e circunscreviam a figura com polígonos, e, então, 

aumentavam o número de lados, com isso conseguiam, com recursos conhecidos, 

calcular a medida área de regiões desconhecidas. 

Nossa ideia não é nova, mas do ponto vista didático é uma concepção 

interessante, pois parte de conhecimentos prévios e evolui buscando informações e 

produzindo novos significados e, assim, construindo novos conceitos. 

Mais tarde, surge a necessidade do cálculo da distância percorrida por um 

objeto, conhecida a sua velocidade em todos os instantes. Caso a velocidade seja 

constante, o cálculo da distância será dado pelo resultado da velocidade vezes tempo. Se 

a velocidade variar, os cálculos ficam mais complexos e trabalhosos. 

Tanto para o cálculo de área quanto para o cálculo da distância, os processos 

antigos eram trabalhosos e despendiam muito tempo. Os matemáticos, na tentativa de 

simplificar estas situações, trabalharam buscando estruturas matemáticas que pudessem 

permitir tais cálculos. 

Poderíamos arriscar a dizer que estes matemáticos já trabalhavam com 

modelagem na medida em que, a partir de uma situação real e sem solução, coube a eles 

o trabalho de modelação da situação e por falta de estruturas matemáticas levou-se à 

configuração de novas estruturas, que depois foram validadas. 

Gostaríamos de ressaltar que estamos apresentando essas colocações, segundo 

autores de livros didáticos, pois entendemos que são com essas ideias e definições que 

os estudantes têm contato ao cursarem as disciplinas de cálculo.  
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Entendemos, ainda, que ao entrarem em contato com este material, a formação 

do aluno é alterada de alguma maneira, mesmo que a influência ocorrida seja em 

pequena proporção. 

As definições aqui colocadas podem não ter a mesma formalização clássica 

apresentada nas teorias e, além disso, os autores de livros didáticos têm uma 

preocupação em apresentar conceitos de maneira que o aluno possa ir compreendendo-

os na medida em que eles são desenvolvidos. Esta preocupação didática, no momento 

de preparar o material, irá influenciar no aprendizado do discente. 

Segue a apresentação das ideias e conceitos, segundo o ponto de vista de dos 

autores, Hamilton Luiz Guidorizzi, Um curso de cálculo, volume I, 5ª edição, 2008 

(reimpressão 2009) e James Stewart, Cálculo, volume I, 6ª edição, 2010. O primeiro 

autor desenvolve o conteúdo em quatro capítulos: primitivas, integral de Riemann, 

técnicas de primitivação e mais algumas aplicações da integral (com coordenadas 

polares). O segundo expõe o assunto também em quatro capítulos: integrais, aplicações 

de integração, técnicas de integração e mais aplicações de integração. Ambos os autores 

buscam apresentar os conceitos e teoremas sempre, que possível, acompanhados de uma 

motivação.  

 

2.2.1. Integral no livro de Guidorizzi 

 

Antes de apresentar a definição de integral, proposta por Guidorizzi, gostaríamos 

de tecer uma pequena apresentação sobre a forma de colocação desse conteúdo. No 

capítulo 10, ele começa apresentando relações entre funções de mesma derivada e 

depois faz o que ele chama de primitiva de uma função, definindo da seguinte maneira. 

 

Seja f uma função definida num intervalo I. Uma primitiva de f em I é uma 

função F definida em I, tal que F’(x)=f(x) para todo x em I. 
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Na página 291, partindo de uma função  ( )  
 

 
   usando as regras de 

derivação encontra a derivada de tal função ( ( )    ). Aí, ele insere uma constante 

na função . ( )  
 

 
    /, dizendo que a mesma é primitiva de  ( )    . 

 

Ainda neste capítulo, páginas 291 a 295, ele desenvolve uma série de 15 

exemplos, os quais são usados para apresentar algumas regras de integração. 

 

No exemplo 4, da página 292, “Calcule ∫     , onde      é um real fixo.”, 

o autor apresenta a propriedade da integração de uma potência. 

 

0
 

   
    1

 

   , logo, ∫     
    

   
   

 

No exemplo 8, página 293, “Calcule ∫
 

 
      .” 

 

∫
 

 
   (   )       , pois (     )  

 

 
. 

 

Já na página 294, no exemplo 10, “Seja   um real fixo,    . Calcule 

∫      .” 

 

0
 

 
   1

 

    , logo, ∫       
 

 
     . 

 

No capítulo 11, o segundo versando sobre integral, Guidorizzi apresenta a 

definição de partição de um intervalo, Soma de Riemann, definição de Integral de 

Riemann, propriedades da integral, primeiro teorema fundamental do cálculo, cálculos 

de áreas, mudança de variável na integral e alguns cálculos de trabalho. 
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Para compreendermos a definição de Integral, apresentada pelo autor, devemos 

ter ciência dos seguintes termos colocados por ele. 

 

Partição de um intervalo 

Uma partição P de um intervalo ,   - é um conjunto finito 

  *             + onde                  . 

 

A partição de um intervalo influencia na Soma de Riemann na medida em que 

ela indica a quantidade de retângulos inseridos em uma figura. O autor coloca ainda que 

os valores               não precisam ser equidistantes. Com isso, produzem 

intervalos com medidas diferentes.   

  

Soma de Riemann 

Denomina-se soma de Riemann de  , relativa à partição P e aos números   , o 

número ∑  (  )   
 
      (  )     (  )       (  )   . 

 

O autor alerta que, geometricamente, a Soma de Riemann pode ser interpretada 

como a diferença entre a soma das áreas dos retângulos que estão acima do eixo x e a 

soma das áreas dos que estão abaixo do eixo x. 

 

Definição de integral 

Na página 302, por definição, o autor citado anteriormente apresenta 

 

∫  ( )  
 

 

    
        

∑ (  )   

 

   

 

 

Integral é um número dado por 
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∑ (  )   

 

   

   

 

Quando este número existe, ele é único. 

 

Guidorizzi apresenta na página 303, da obra citada anteriormente, algumas 

propriedades para integrais definidas. 

 

Figura 4: Regras de integração 

 

Fonte: Guidorizzi, p. 303 

 

Nas páginas 305 e 306, do mesmo livro, ele apresenta e prova o 1° teorema 

fundamental do cálculo, enunciado da seguinte maneira. 

Se   for integrável em ,   -, então ∫  ( )    ( )   ( )
 

 
. 

 

Observação: Na página 305, o autor citado menciona que   é integrável em 

,   - e admite uma primitiva  ( ) em ,   -, logo,   ( )   ( ). 

Na seção 11.6, o autor apresenta a integral como ferramenta para calcular áreas 

de figuras limitadas por função.  Seja a figura  
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Figura 5: Representação de área 

 

Fonte: Guidorizzi, p.305 

 

 

Partindo da ideia de aproximação do valor da área por falta e por excesso e que 

as Somas de Riemann tendem a ∫  ( )  
 

 
, quando          , define-se a área de A 

por  

       ∫  ( )  
 

 

 

 

Na sequência do livro, Guidorizzi apresenta alguns exemplos resolvidos e, em 

seguida, propõe uma série de 26 exercícios para resolução. Lembrando que, nesta seção 

é trabalhado, também, deslocamento e espaço percorrido utilizando-se da velocidade 

para o cálculo destes valores. 

 

Na seção 11.7 do livro é apresentada a mudança de variável e na seção 11.8, 

mostra-se o trabalho como a integral de uma força  .  

O capítulo 12, do livro “Um Curso de Cálculo” é utilizado para apresentar a 

técnicas de primitivação que são: primitivas imediatas, técnica para cálculo de integral 

indefinida da forma ∫( ( ))  ( )   , integração por partes, mudança de variável, 

integrais indefinidas do tipo ∫
 ( )

(   )(   )
   primitivas de funções racionais com 

denominadores do tipo (   )(   )(   ), primitivas de funções racionais cujos 

denominadores apresentam fatores irredutíveis do 2º grau, integrais de produtos de seno 
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e cosseno, integrais de potências de seno e cosseno (fórmulas de recorrências), integrais 

de potências de tangente e secante ( fórmulas de recorrências) e a mudança de variável 

    
 

 
. 

No capítulo13, do mesmo livro, são apresentadas algumas aplicações, inclusive, 

em coordenadas polares, são elas: volume de sólido obtido pela rotação, em torno dos 

eixos x e y, de um conjunto A, volume de um sólido qualquer, área de superfície de 

revolução, comprimento de gráfico de função, comprimento de curva dada em forma 

paramétrica, área em coordenadas polares, comprimento de curva em coordenadas 

polares e centro de massas. Destas, as que têm relação com nosso trabalho são as seções 

13.1, 13.2 e 13.3 que tratam do cálculo de volume. 

A ênfase nos capítulos 10 e 11 aconteceram em função do interesse de nosso 

trabalho à definição de integral e das regras de integração de funções polinomiais. 

 

2.2.2. Integral no livro de Stewart 

 

Stewart, no livro “Cálculo”, no capitulo 5, explora o cálculo de medidas de áreas 

e distâncias, faz a apresentação da definição de integral definida, expõe a definição de 

integrais definidas e algumas regras e, por último, mostra a regra da substituição. Em 

um capítulo dedicado às aplicações, ele explora o cálculo de áreas entre curvas, volumes 

de sólidos, o cálculo de volumes por cascas cilíndricas, o cálculo de trabalho e o valor 

médio de uma função. As técnicas de integração são apresentadas por: integração por 

partes, trigonométricas, substituição trigonométrica, integração de funções racionais por 

frações parciais, estratégias de integração, integração usando tabelas e sistemas de 

computação algébrica, integração aproximada e integrais impróprias. 

Encerrando o assunto integral, no último capítulo, o autor apresenta mais 

algumas aplicações de integração, começando por comprimento de arco, seguido por 

área de uma superfície de revolução, depois, faz algumas aplicações à física e à 

engenharia, apontando a pressão e a força hidrostática e movimentos e centros de 

massa, na economia e biologia; apresenta excedente do consumidor, circulação 

sanguínea e capacidade cardíaca e encerra com probabilidade, demonstrando valores 
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médios e distribuições normais. Faremos uma apresentação com comentários sobre as 

partes que estão diretamente ligadas ao nosso trabalho. 

Para fazer a introdução do assunto integral, Stewart lança mão dos problemas da 

área e da distância, com uma exploração mais aprofundada sobre o cálculo de área. Por 

meio do cálculo, via aproximação por retângulos, ele faz a definição de área da seguinte 

maneira (p.339). 

 

A área A de uma região S que está sob o gráfico de uma função contínua   é o 

limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes: 

 

     
   

      
   

, (  )    (  )      (  )  - 

 

 

Stewart afirma que o limite, usado anteriormente, aparece em uma grande 

variedade de situações e, por isso, se dará a ele nome e notações especiais. 

 

Figura 6: Definição de integral 

 

Fonte: Stewart, p.339 

 

Na página 352, do livro citado anteriormente, o autor apresenta algumas 

propriedades com respectivos gráficos. 
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Figura 7: Propriedades de integral 

 

Fonte: Stewart, p. 352 

 

Figura 8: representação de área 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Stewart, p. 352 

 

No capítulo 6, “Aplicações de integração”, da obra citada, Stewart apresenta os 

cálculos de área entre curvas e volume, agora, via integral. 

 

Definição de área entre curvas 

A área A da região limita pelas curvas    ( )    ( ), e pelas retas     

e    , onde   e   são contínuas e  ( )   ( ) para todo x em ,   -, é 

  ∫ , ( )   ( )-  
 

 

 

 

 

Definição de volume 
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Seja S um sólido que está entre     e    . Se a área da secção transversal 

de S no plano   , passando por x e perpendicular ao eixo x, é  ( ), onde A é uma 

função contínua, então o volume de S é  

 

     
   

∑ (  
 ) 

 

   

  ∫  ( )  
 

 

 

 

Devemos considerar que Stewart explora bastante o uso de figuras, que, em 

nosso ponto de vista, pode contribuir para a compreensão das ideias exploradas no 

texto. 

Em ambos os livros são trabalhados em nossa instituição e qualquer dúvida ou 

caso o leitor queira se aprofundar nas ideias dos autores as bibliografias constam na lista 

de referências desta tese para as devidas verificações. Além disso, caso o leitor queira 

ver estes livros sob uma análise dos registros de representação semiótica pode consultar 

Silva (2004). Salientamos que as ideias relatadas no item 2.2, deste capítulo, são apenas 

para deixar registrado que tipo de material os alunos participantes da pesquisa têm 

contato durante a graduação.  
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGIA E CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo, desenvolvemos a descrição da nossa pesquisa, abordando 

aspectos sobre a pesquisa qualitativa, os procedimentos metodológicos, o 

desenvolvimento da pesquisa e mostramos a primeira fase da pesquisa. Apresentamos 

da Instituição na qual foram realizados os experimentos, o curso de Engenharia de 

Produção e os sujeitos envolvidos nas duas fases do experimento. Descrevemos, ainda, 

o cenário em que aconteceu o desenvolvimento das atividades e a maneira como foram 

conduzidas.  

 

 

3.1. Pesquisa Qualitativa 

 

 

Em nosso trabalho os alunos produziram um modelo para o cálculo de área de 

regiões limitada por funções polinomiais de uma variável. Este modelo é, na realidade, a 

integral. Em seguida, espera-se que esse modelo produzido possa ser usado em 

situações reais. A primeira etapa, composta das cinco primeiras atividades, foi 

produzida com o intuito de levar os estudantes à definição de integral de funções 

polinomiais. A segunda, composta de três situações, tem no desenvolvimento das 

aplicações a possibilidade de mostrar como resultado a aquisição de habilidades e 

competências. Essa última é um momento de avaliação, já que os discentes usam o 

modelo produzido na etapa inicial para resolver problemas reais. 

Na busca de realizar tal pesquisa, percebemos a necessidade de enveredar pelo 

que Fiorentini e Lorenzato (2009) chamam de Pesquisa-ação. A necessidade do 

pesquisador se entranhar no processo de pesquisa e estar junto aos sujeitos que realizam 

a atividade, para proporcionar ganhos no processo de ensino-aprendizagem, nos levou a 

verificar a diferença entre pesquisa quantitativa e qualitativa. 

 



95 

 

Para Garnica (2006, p. 88), o termo qualitativo se refere a 

 

[...] pesquisas que reconhecem a transitoriedade de seus resultados; a 

impossibilidade de uma hipótese à priori, cujo objetivo da pesquisa 

será de comprovar ou refutar; a não neutralidade do pesquisador, que 

no processo interpretativo se vale de suas perspectivas e filtros 

vivenciais prévios, dos quais não consegue-se desvencilhar; que a 

constituição de suas compreensões dá-se não como resultado, mas 

numa trajetória em que essas mesmas compreensões e também, os 

meios de obtê-las podem ser (re)configuradas; e, a impossibilidade de 

estabelecer regulamentações em procedimentos sistemáticos, prévios, 

estáticos e generalistas. (GARNICA, 2006, p. 88) 

 

 

Já o termo quantitativo está associado à mensurabilidade, que Bicudo (2006) 

apresenta da seguinte maneira, 

 

[...] o quantitativo tem a ver com o objetivo passível de ser 

mensurável. Ele carrega consigo as noções próprias ao paradigma 

positivista, que destaca como pontos importantes para a produção da 

ciência a razão, a objetividade, o método, a definição de conceitos, a 

construção de instrumentos para garantir a objetividade da pesquisa. 

Embutida no seu significado está, também, a ideia de racionalidade 

entendida como quantificação. (BICUDO, 2006, p.105) 

 

 

Essa mesma autora se posiciona quanto ao termo qualitativo da seguinte 

maneira, 

 

[...] ele engloba a ideia do subjetivo, passível de expor sensações e 

opiniões. O significado atribuído a essa concepção de pesquisa 

também engloba noções a respeito de percepções de diferenças e 

semelhanças de aspectos comparáveis de experiências, como por 

exemplo, da vermelhidão do vermelho, etc., entende-se que a noção de 

rigor não seria aplicável a dados qualitativos, uma vez que a eles 

faltariam precisão e objetividade, dificultando ou impossibilitando a 

aplicação de quantificadores. (BICUDO, 2006, p.106) 
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Para FECCHIO, o termo pesquisa qualitativa destaca 

 

[...] a descrição de atos vivenciais aos quais se está atento, 

percebendo-os em ação. È uma descrição daquele que percebe e para 

quem o mundo faz sentido. Ao trabalhar com estas manifestações, 

coloca-se em evidência a linguagem como forma de expressão e o 

discurso como articulação daquilo que faz sentido. Trata-se de uma 

abordagem que parte do pressuposto de que a busca das soluções dos 

problemas educacionais passa pela interpretação e compreensão dos 

significados atribuídos pelos envolvidos, ou seja, os sujeitos que 

participaram do processo.( FECCHIO (2011, p.101) 

 

 Nossa preocupação é o processo de aprendizagem e pretendemos investigar a 

capacidade de evolução de raciocínio do sujeito pesquisado a partir de experiências 

anteriores, buscando ideias e conceitos que facilitem a construção da definição de 

integral. Para isso, as técnicas qualitativas de pesquisa, tais como a observação, a 

análise e as interpretações de discursos tornam-se essenciais. 

As etapas da atividade foram elaboradas de forma intencional e planejadas com 

o objetivo de coletar informações da prática dos participantes que cooperam com o 

pesquisador, permitindo intervenções e devoluções no transcorrer das etapas da 

desenvolvidas. Essa modalidade de pesquisa é chamada de pesquisa-ação por Fiorentini 

e Lorenzato (2009). 

 

A pesquisa-ação é um tipo especial de pesquisa participante, em que o 

pesquisador se introduz no ambiente a ser estudado não só para 

observá-lo e compreendê-lo, mas sobretudo para mudá-lo em direções 

que permitem a melhoria das práticas e maior liberdade de ação e de 

aprendizagem dos participantes. Ou seja, é uma modalidade de 

atuação e observação centrada na reflexão-ação. Apresenta-se como 

transformadora, libertadora, provocando mudança de significados. 

(FIORENTINI e LORENZATO, 2009, p. 112). 

 

 

Os autores citados afirmam ainda que a pesquisa-ação trata-se de um processo 

investigativo de intervenção em que caminha junto à prática investigativa, à prática 

reflexiva e a prática educativa. Na reflexão de Fecchio (2011), ele aponta que “ao 

investigar a prática educativa, no transcorrer das fases da modelagem, surgem 
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compreensões e orientações que podem ser utilizadas em sua própria transformação 

produzindo, assim, novas oportunidades de investigação”.(FECCHIO, 2011, p.102) 

Em nossa pesquisa permeamos as ideias de pesquisa qualitativa, uma vez que 

buscamos proporcionar ao aluno condições para interpretar fenômenos e, com isso, 

produzir modelos matemáticos que possibilitem a solução de problemas. Este processo 

pode ser visto não pelo quantitativo, mas pelo trajeto percorrido pelo estudante, 

observando a interpretação do problema e a compreensão dos significados atribuídos 

pelos envolvidos.  

Mas, apenas a ideias citadas anteriormente não nos pareciam suficientes para a 

análise dos resultados. Como analisar os registros apresentados pelos discentes nos 

relatórios? Esta questão nos incomodou por algum tempo, enquanto desenvolvíamos a 

primeira fase do experimento, pois não queríamos uma análise quantitativa das 

resoluções dos alunos e, sim, um olhar mais qualitativo sobre estas produções. 

Resolvemos, então, lançar mão das ideias de Duval no intuito de perceber o aprendizado 

matemático, proporcionado pelas atividades. Para isso, passaremos a descrever os 

conceitos desenvolvidos por este autor que estão vinculados diretamente com o nosso 

trabalho. 

Para Duval (1993), os objetos matemáticos são abstratos e para serem 

apreendidos devem ser evocados por meio de representações semióticas, e é importante 

não confundir o objeto matemático com sua representação. Ele levanta, em sua teoria, 

três pontos importantes da função cognitiva para a existência dos registros semióticos 

usados em matemática. São eles: a representação, o tratamento e a conversão; sendo que 

o que garante a apreensão de um objeto e sua conceitualização é a coordenação entre os 

vários registros de representação. Ele afirma, ainda, que em suas pesquisas percebeu 

que as maiores dificuldades de aprendizagem surgem no contexto da conversão. Isto é, 

os alunos não conseguem coordenar os vários registros que estão à sua disposição. 

Nossa atividade não tem como proposta levar os alunos a efetuar mudanças de 

registros, a fazer tratamentos nos diversos registros e nem a usar os vários tipos de 

registros. Queremos, sim, analisar os registros, tratamentos e conversões que são 

usados, “naturalmente”, pelos estudantes e, isto será visto como indícios da 

aprendizagem matemática. 
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Entendemos que nossa proposta é muito mais complexa e que vai além dos 

registros, tratamentos e conversões, mas não poderíamos deixar de usar estas produções 

para perceber como nosso aluno trabalha estas questões e se há alguma evolução no 

sentido de lançar mão dos recursos disponíveis para a aprendizagem. 

Voltando às ideias de Duval, para que um sistema semiótico possa ser 

considerado um registro de representação, ele deve preencher as três atividades 

cognitivas fundamentais que são: a formação de uma representação identificável, o 

tratamento e a conversão. Como exemplos de representação identificável temos: 

enunciado de uma frase (compreensível na língua dada), elaboração de um texto, 

desenho de uma figura, elaboração de um esquema, escrita de uma fórmula... 

O tratamento de uma representação é a transformação desta no interior do 

mesmo registro em que foi tomada (exemplo: ∫ (   )    
 

 
 

(   )  

  
|
 

 

). Existem 

regras de tratamento próprias a cada registro; sua natureza e o número de tratamentos 

variam consideravelmente de um registro para outro. Por exemplo: o cálculo é uma 

forma de tratamento próprio às escritas simbólicas (cálculo numérico, cálculo algébrico, 

cálculo proporcional); a reconfiguração é um tipo de tratamento particular para as 

figuras geométricas, sendo esta uma das numerosas operações que dá ao registro das 

figuras um papel heurístico... 

A conversão de um registro de representação é a transformação deste em outro 

registro, conservando a totalidade ou uma parte do objeto matemático. A conversão 

requer que o sujeito tenha percebido a diferença entre o que Frège chamava o sentido e 

a referência dos símbolos ou dos signos. Para a escrita do número, é preciso distinguir a 

significação operatória, ligada ao significante (ela não pode ser a mesma para         
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) e o número representado equivale não ao 

significante ∫ (   )    
 

 
, nem ao significante ∫      

 

  
. Cada uma dessas duas 

escritas tem uma significação operatória diferente, mas representa o mesmo número 

(DUVAL, IREM, 1993). (Exemplo extraído de Guidorizzi 2012, p. 318). 
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A atividade de conversão pode parecer simples ou complexa, podendo levar o 

sujeito a uma distorção de imagens e, com isso, ver coisas diferentes a partir das 

representações. Isso pode acontecer caso ele reduza o objeto ao conteúdo de 

representação, duas escritas diferentes de um mesmo número são, então, vistas como 

dois números diferentes. As conversões em que a representação no registro de chegada 

transparece de certa forma na representação do registro de partida são chamadas de 

conversões congruentes. Já, as conversões não-congruentes  são aquelas que apresentam 

bloqueamento ou confusão para a passagem de um registro a outro. Estas últimas são 

mais numerosas e são responsáveis pela maioria das dificuldades da aprendizagem 

matemática. 

Ao fazer a análise das representações, realizadas pelos alunos, além de verificar 

o desenvolvimento no sentido de alcançar a modelagem, esperamos, também, analisar 

as representações utilizadas, os tipos de tratamentos nos vários registros e a conversões 

entre registros mobilizados pelos discentes, buscando verificar o nível de aprendizagem 

alcançada. 

 

 

3.2. Procedimentos Metodológicos 

 

Neste momento apresentaremos a Instituição, o programa do curso de 

Engenharia de Produção, o perfil sujeitos participantes das duas fases do experimento e 

o cenário de desenvolvimento da pesquisa. 

 

 

3.2.1. A Instituição e o programa do curso de Engenharia de Produção 

 

Neste item caracterizamos a instituição na qual foi realizada a pesquisa e 

também apontamos alguns aspectos do Programa do curso de Engenharia de Produção. 

A Instituição onde foi realizada a experimentação está localizada na 

microrregião do Alto Paranaíba em que predomina a exploração mineral. Há no entorno 

da cidade, num raio de 40 km, três mineradoras de grande porte, duas exploram fosfato 
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e a outra explora nióbio e suas ligas. Existe a previsão de instalação de mais duas 

mineradoras para os próximos anos, uma irá trabalhar a exploração de fosfato e a outra 

irá desenvolver produtos a partir das terras raras. Esta última irá produzir elementos 

usados na produção de materiais eletrônicos, tais como: celulares, computadores entre 

outros. 

Nossas atividades caminham rumo à necessidade de futuros profissionais dessas 

empresas, visto que nossa cidade é um polo de preparo de mão de obra para esse 

segmento da economia. A cidade conta com uma escola federal que atua na formação 

técnica com os cursos de mecânica, mineração, edificações e eletrônica e na formação 

superior com os cursos de Engenharia de Automação Industrial e Engenharia de Minas. 

Na Instituição onde foram desenvolvidas as atividades existem quatro cursos de 

engenharia: Agronômica, Civil, Ambiental e Sanitária e de Produção. 

O curso de Engenharia de Produção, locus de nossos experimentos, está inserido 

em um Centro Universitário particular, situado numa cidade do interior do Estado de 

Minas Gerais, com funcionamento, primordialmente, no período noturno. A Instituição 

coloca à disposição dos docentes e discentes recursos diversificados, tais como: 

laboratórios de química, física e computação, internet, softwares e instrumentos de 

medição. 

O Curso de Engenharia de Produção tem como objetivo a formação de um 

profissional com autonomia intelectual, capacidade de aprendizagem continuada, 

atuação crítica e ética, sintonizada com as necessidades do país, com uma sólida base 

científica, humanística e cultural. Deverá, também, apresentar capacidade para lidar, 

entender e intervir de forma positiva no meio ambiente. O engenheiro de produção deve 

ser um profissional capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, resolver 

problemas, considerando os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, em 

atendimento às demandas da sociedade. Esta definição apoiou-se no perfil de formação 

profissional, expresso no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), nas 

características profissionais, expressas por órgãos como a ABEPRO (Associação 

Brasileira de Engenharia de Produção), o MEC (Ministério da Educação e Cultura) e o 

CREA-MG (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais). O 

reconhecimento do curso deverá ocorrer a partir de 2013, quando terá mais de 50% da 

estrutura do curso funcionando. 
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Com base na revisão crítica dessas posições, o objetivo do curso de Engenharia 

de Produção do Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ é criar todas 

as condições necessárias para formação do profissional de Engenharia de Produção com 

um perfil:  

 

Com sólida formação científica, tecnológica e profissional que o capacite a 

identificar, formular e solucionar problemas ligados às atividades de projeto, 

operação e gerenciamento do trabalho e de sistemas de produção de bens 

e/ou serviços, considerando seus aspectos humanos, econômicos, sociais e 

ambientais, com visão ética e humanista em atendimento às demandas da 

sociedade. Esse profissional deve ser criativo e flexível, ter espírito crítico, 

iniciativa, capacidade de julgamento e tomada de decisão, ser apto a 

coordenar e atuar em equipes multidisciplinares, ter habilidade em 

comunicação oral e escrita e saber valorizar a formação continuada. 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO, 2010, p. 7). 

 

O egresso do curso de Engenharia de Produção pode atuar em diversas áreas e 

segmentos econômicos. Isto só é possível devido à sua base multi e interdisciplinar, 

oferecida na arquitetura curricular do curso, incorporando conhecimentos específicos de 

engenharia e aqueles característicos da base tecnológica da Engenharia de Produção. Os 

setores onde esse profissional pode atuar são: indústrias de manufaturas, empresas e 

serviços, agroindústria, instituições públicas, bancos de investimentos e outros 

segmentos. 

Quanto à composição curricular, em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, o Curso de Graduação em Engenharia de Produção contempla, 

em seu Projeto Pedagógico e em sua Organização Curricular, um núcleo de conteúdos 

básicos, um núcleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo de conteúdos 

específicos que caracterizam a modalidade formação plena. 

O Núcleo de conteúdos básicos busca desenvolver o raciocínio lógico, constituir 

a base para a formação tecnológica e possibilitar a formação de habilidades e posturas 

reconhecidamente necessárias ao Engenheiro. Cerca de 30% da carga horária mínima 

versam sobre os tópicos seguintes: Metodologia Científica e Tecnológica; Comunicação 

e Expressão; Informática; Expressão Gráfica; Matemática; Física; Fenômenos de 

Transporte; Mecânica dos Sólidos; Eletricidade Aplicada; Química; Ciência e 

Tecnologia dos Materiais; Administração; Economia; Ciências do Ambiente; 
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Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania. Nos conteúdos de Física, Química e 

Informática, há desenvolvimento de atividades de laboratório. Nos demais conteúdos 

básicos, há atividades práticas e de laboratórios, com enfoques e intensidade 

compatíveis com a modalidade formação plena.  

Os núcleos de conteúdos profissionalizantes e de formação específica incluem as 

disciplinas consideradas essenciais para a formação do Engenheiro de Produção. 

Conforme previsto na Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, os conteúdos 

profissionalizantes do curso de Engenharia de Produção devem contemplar um 

subconjunto coerente de suas 10 subáreas, além de representar 15% da carga horária 

mínima. Estas subáreas se encontram no documento elaborado pela Comissão de 

Diretrizes Curriculares da ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de 

Produção), em cumprimento à Resolução da Seção Plenária Final do IX ENCEP, 

realizado nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2003, no Centro Universitário da FEI, em São 

Bernardo do Campo–SP. 

O documento “ÁREAS DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO” foi discutido, 

aperfeiçoado e aprovado nas reuniões do Grupo de Trabalho de Graduação (GT), 

ocorridas no ENCEP 2008 e no ENEGEP 2008. São elas: Engenharia de Operações e 

Processos da Produção; Logística; Pesquisa Operacional; Engenharia da Qualidade; 

Engenharia do Produto; Engenharia Organizacional; Engenharia Econômica; 

Engenharia do Trabalho; Engenharia da Sustentabilidade; e Educação em Engenharia de 

Produção. 

Mais especificamente, as disciplinas matemáticas trabalhadas no curso são: 

Cálculo Diferencial e Integral I, II e III, Geometria Analítica, Álgebra Linear, Métodos 

Estatísticos Aplicados à Engenharia de Produção, Modelos Probabilísticos Aplicados à 

Engenharia de Produção e Pesquisa Operacional I e II. A inserção das disciplinas de 

Cálculo visa a desenvolver o raciocínio lógico, a constituir a base para a formação 

tecnológica e a possibilitar a formação de habilidades e posturas reconhecidamente 

necessárias ao Engenheiro. 

Os conteúdos da arquitetura curricular da disciplina de Cálculo são: Cálculo I: 

propriedades de números reais, funções elementares, limites de função de uma variável 

real, continuidade, derivada, Teorema do valor médio e aplicações da derivada; 

Cálculo II: integrais, aplicações no cálculo de áreas e volumes, função de várias 

variáveis; derivadas parciais; integrais múltiplas e suas aplicações; e, Cálculo III: 
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integrais duplas: integrais iteradas, coordenadas retangulares e polares, mudança de 

coordenadas e aplicações, integrais triplas: coordenadas cilíndricas e esféricas, 

mudança de coordenadas, aplicações; integral de linha: campos vetoriais; 

parametrização de curvas; independência de caminhos; aplicações; Teorema de Green, 

Divergência, Teorema de Gauss, Rotacional, Teorema de Stokes e Aplicações; 

equações diferenciais ordinárias: introdução, conceitos básicos; equações diferenciais 

de 1ª ordem: separáveis, exatas e lineares; sistemas de equações diferenciais 

ordinárias lineares e aplicações; equações diferenciais de 2ª ordem com coeficientes 

constantes homogêneas e não-homogêneas; método de variação de parâmetros e 

coeficientes a determinar e aplicações. 

A primeira fase da nossa experimentação foi realizada com a turma de Cálculo 

II, focalizando o conceito de integral. Como pressupostos, entendemos que os alunos 

conhecem conteúdos da matemática básica, envolvendo, em especial, o conceito de 

função, sua representação e análise gráfica e ideias sobre derivada, suas propriedades e 

algumas aplicações. Tais itens foram de fundamental importância para nosso trabalho. 

 

3.2.2. Os sujeitos da pesquisa: o perfil dos estudantes 

Neste espaço, apresentamos das duas turmas que protagonizam nossa pesquisa. 

A primeira, alvo da primeira fase do experimento, que nos subsidiou com informações 

importantes para o preparo do segundo teste. A segunda, participantes do teste 

definitivo que contribuiu conosco ao desenvolver as oito atividades propostas, na versão 

final de nosso trabalho. 

Os alunos, participantes da primeira fase, são discentes da primeira turma do 

Curso de Engenharia de Produção. Eles participaram da atividade, cursando a disciplina 

de Cálculo II, no segundo período. Essa turma, composta por 36 alunos, teve uma 

reprovação de 40% na disciplina de Cálculo I. A maioria (85%) trabalha durante o dia e 

alguns desses em sistema de troca de turno. Estes últimos, por motivo de trabalho, não 

participaram de algumas das atividades. Eles têm faixa etária que varia de 19 a 60 anos, 

segundo dados da Instituição, questionário sócio-econômico, do segundo semestre 

2010. Quanto ao tempo de término do Ensino Médio, há alunos que o concluíram em 

2009, e, outros, há mais 30 anos não frequentam a escola regular. Quanto à formação 

acadêmica, existem discentes que só cursaram o Ensino Médio (84%), e outros que 
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cursaram Ensino Superior em outras áreas do conhecimento (8%) ou Superior 

incompleto (8%). Além disso, aproximadamente 70% destes alunos possuem formação 

técnica nas áreas de edificações, mecânica, mineração, eletrônica, química ou segurança 

do trabalho. 

Os alunos que participaram da segunda fase compõem a segunda turma do curso 

de Engenharia de Produção, na época com 35 estudantes. Eles participaram da 

atividade, cursando as disciplinas de Cálculo II e III, no segundo e terceiro períodos, 

respectivamente. Esta turma teve uma reprovação de 40% na disciplina de Cálculo I. A 

maioria (75%) trabalha durante o dia e alguns em sistema de troca de turno. Estes 

últimos, por motivo de trabalho, não participaram de algumas das atividades. Com isso, 

durante o desenvolvimento da atividade, houve a participação de 24 alunos. Estes 

alunos estão em uma faixa etária que varia de 19 a 35 anos, segundo dados da 

Instituição, questionário sócio-econômico, do primeiro semestre 2011. Quanto ao tempo 

de término do Ensino Médio, há alunos que o concluíram em 2009, e, outros, há 15 anos 

não frequentam a escola regular. Outro aspecto é a formação, existem alunos que só 

cursaram o Ensino Médio (94%), e outros que cursaram o Ensino Superior em outras 

áreas do conhecimento (6%). Além disso, 16 destes estudantes possuem formação 

técnica nas áreas de edificações, mecânica, mineração, eletrônica, química ou segurança 

do trabalho. 

Os alunos que compõem a turma que participa da segunda fase não foram alunos 

do pesquisador na disciplina de Cálculo I. Isto exigiu um trabalho de conhecimento da 

turma para diagnosticar eventuais dificuldades e conhecimentos dos estudantes. No 

entanto, entendemos que não houve dificuldades, visto que Instituição busca o trabalho 

conjunto, enfatizando uma abordagem única, sendo a aplicação o aspecto principal do 

nosso sistema de trabalho. 

Quanto à diferença na formação técnica, entendemos que ela pode contribuir ou 

dificultar a aplicação da nossa pesquisa, à medida que, alguns alunos possam ter 

facilidade de compreensão ou não das atividades propostas. No entanto, isto, também, 

pode ser um fator que venha a contribuir positivamente nos resultados de nossa 

pesquisa. Esperamos, ainda, que a formação técnica das turmas imprimam algumas 

diferenças nos resultados, principalmente, no aspecto de entendimento das atividades 

propostas e nos processos de solução. 
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3.2.3. O cenário de investigação 

Passaremos a caracterizar os dois momentos da nossa pesquisa. A primeira fase 

do experimento foi desenvolvida nas dependências da Instituição, utilizando-se uma 

aula da disciplina de Cálculo II, às quintas-feiras; e, o horário semanal dedicado às 

Atividades Complementares, às segundas-feiras, ambos os momentos constam de 100 

minutos. As atividades desenvolvidas nessa fase auxiliaram na preparação do teste 

definitivo e compuseram nosso sistema de avaliação. A turma foi dividida em grupos 

que variavam de 2 a 5 alunos e trabalharam quatro atividades. 

Os trabalhos da segunda fase do experimento foram desenvolvidos em sala de 

aula do Centro Universitário, em laboratórios de informática e em outros locais, para a 

busca de informações. A pesquisa foi composta de oito atividades e realizada de duas 

maneiras distintas. 

As cinco primeiras atividades foram trabalhadas em dois momentos: às terças-

feiras, em horário normal de aula da disciplina Cálculo II, e, às segundas-feiras, em 

horários de Atividades Complementares; em ambos os momentos, com duração de 100 

minutos cada. Nesta etapa foram gastos dez encontros, dois para cada atividade. A 

utilização destes horários foi pré-estabelecida juntamente à Coordenação do Curso e 

também com a turma, não trazendo prejuízo para os estudantes e nem para as demais 

atividades do curso. 

As três últimas atividades foram realizadas durante a disciplina de Cálculo III, e 

aconteceram em ambientes fora de sala de aula, devido à necessidade de busca de 

informações e tarefas impossíveis de se realizarem em sala de aula, isto é, a tomada de 

medidas e construção de figuras, por exemplo. Além disso, a necessidade de 

conhecimento sobre desenho técnico, que só aconteceria no final do segundo período, 

nos levou a alterar a data de aplicação desta etapa do trabalho. Isto foi verificado 

quando da aplicação da primeira fase. Esta decisão foi embasada, também, no objetivo 

de verificar a validação dos resultados de nossa pesquisa, considerando-se a variável 

tempo. Gostaríamos de verificar a capacidade dos estudantes de desenvolverem 

atividades relacionadas ao Cálculo, passado já algum tempo do estudo da teoria em sala 

de aula.  

Na segunda fase, a turma contou com 36 alunos matriculados. No entanto, para 

nosso trabalho foram computadas as informações de sete grupos, com três estudantes 
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cada. Esta escolha se deu, primeiro, em virtude do esquema de se utilizar parte das aulas 

normais e das atividades complementares. Segundo, pelo empenho de toda a turma 

querer participar da atividade. E, por último, devido ao esquema de trabalho de alguns 

estudantes, pela troca de turno, impedindo-os de estarem presentes em todas as aulas. 

Apesar disso, em acordo prévio, ficou estabelecido que todos poderiam participar das 

atividades. Mas, os sete grupos foram constituídos por aqueles estudantes que poderiam 

estar presentes em todas as atividades. Foi acordado, ainda, que o desempenho dos 

estudantes nas atividades iria compor nosso sistema de avaliação do curso. 

Os participantes já haviam cursado Cálculo I e tinham sido aprovados, pois este 

conteúdo é pré-requisito para o Cálculo II. As aulas teóricas de Cálculo contam com 

material de apoio postado no Portal Universitário, disponibilizado pela Instituição. A 

segunda fase teve a sua primeira etapa realizada no segundo semestre de 2011, o 

material era entregue em sala de aula e o desenvolvimento realizado em grupo, no 

horário de aula. A segunda etapa foi realizada, em parte, fora de sala de aula, pois os 

alunos necessitavam de buscar outras informações, mas houve um momento em que a 

turma se reuniu para reflexão e troca de informações, visando a oficializar o modelo 

produzido. 

Ao fazer a análise das representações, realizadas pelos alunos, além de verificar 

o desenvolvimento no sentido de alcançar a modelagem, esperamos, também, analisar 

as representações utilizadas, os tipos de tratamentos nos vários registros e a conversões 

entre registros mobilizados pelos discentes, buscando verificar o nível de aprendizagem 

alcançada. 

Outros pontos de vista que fazem parte de nossa análise são: as gravações das 

conversas dos alunos, as observações e anotações feitas pelo pesquisador professor e os 

apontamentos feitos pelos observadores, durante a realização das etapas, por meio das 

quais buscaremos subsídios nos discursos, produzidos durante o trabalho, com o intuito 

de captar a evolução no raciocínio dos alunos, verificando possíveis ganhos no processo 

ensino–aprendizagem do conteúdo integral e na aquisição de competências e 

habilidades que permitam a aplicação dos conhecimentos em novas situações. 

Quanto aos sujeitos que trabalharam de observadores, além de produzir os 

apontamentos relativos ao trabalho dos alunos pesquisados, foi solicitada, também, uma 

análise da vivência da atividade, agora, não mais como participantes. Mas, como 
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alguém que já participou da prática e, agora, tem a oportunidade de ver alguém 

realizando o trabalho, que um dia foi realizado por eles. 

Passado um período de seis meses, os participantes da primeira fase voltam 

como observadores para  nos auxiliaram na verificação da funcionalidade de nosso teste 

e se produziria os efeitos necessários para a aprendizagem, qual é a visão deles com este 

novo olhar? Qual a impressão deles sobre os exercícios, passado algum tempo? De que 

se lembram (quanto ao conteúdo)? Na visão deles, qual a postura dos novos 

participantes? O comportamento dos novos é semelhante ao deles? As dúvidas são as 

mesmas? Participar da realização da atividade proporcionou aprendizagem? E, outras 

observações mais. Portanto, as anotações dos observadores foram mais do que relatos 

de fatos acontecidos durante a resolução de tarefas, elas se transformaram em um 

momento de uma avaliação intermediária. 

 

3.3. Desenho e desenvolvimento da pesquisa 

Nossa pesquisa compõe-se de dois momentos distintos denominados de primeira 

e segunda fase do experimento. 

A primeira fase foi composta de quatro atividades com o objetivo de levar os 

alunos à compreensão da definição de integral de funções polinomiais e de algumas 

propriedades, desenvolvidas no primeiro semestre de 2011. Além disso, ela tinha a 

função de proporcionar a construção do teste definitivo. Cada atividade foi desenvolvida 

com tempo de duração de 100 minutos e 50 minutos para a socialização. Elas foram 

desenvolvidas durante as aulas de Cálculo II e compunham nosso sistema de avaliação. 

A segunda fase do experimento é composta de oito atividades, sendo cinco 

resultantes da primeira fase e três organizadas com o propósito de validação do modelo 

encontrado. Na primeira parte foram desenvolvidas cinco atividades que correspondem 

à compreensão da definição de integral de funções polinomiais e de algumas 

propriedades, no segundo semestre de 2011. Cada atividade com duração de 100 

minutos e um período para socialização de 50 minutos. O restante foi desenvolvido no 

primeiro semestre de 2012 e está relacionado à aplicação do modelo produzido na 

primeira parte, validando, assim, o tralhado produzido pelos alunos. Esta segunda parte 

não consta de um tempo específico, pois os alunos trabalharam foram do centro 

universitário e apenas a socialização foi desenvolvida em sala de aula. 
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As atividades desenvolvidas nos dois momentos: por um lado, proporcionam a 

visualização do processo, pois a cada nova atividade inserida no processo retomam-se o 

planejamento, a ação, a observação/registro, a reflexão e a análise, que por sua vez 

geram planejamento de novas ações, e assim por diante. Mas, por outro lado, os 

relatórios produzem muitas informações escritas que representam o desenvolvimento 

matemático dos alunos e como Duval mesmo afirma, ao estudarmos estas 

representações podemos ver indícios de aprendizagem dos alunos. 

Antes do desenvolvimento das atividades que constituem a parte empírica da 

pesquisa, foi realizada uma primeira fase, a fim de averiguar se o instrumento elaborado 

era adequado para, por um lado, fornecer dados para a análise. Por outro, para se 

permitir a interação, favorecendo a manipulação por parte dos estudantes, de 

conhecimentos anteriores. Além disso, desejava-se saber se aquilo a que se propunha 

era exatamente o que os alunos interpretavam. Com a realização dessas atividades 

colhemos indicações para a elaboração do teste definitivo. É sobre essa experimentação 

que discorremos adiante. 

Outro fato a ser mencionado é que os observadores que ajudaram na aplicação 

do teste definitivo foram alunos que participaram da primeira fase do experimento. Isto 

foi feito de forma intencional para que se pudesse ter mais informação sobre a postura 

intelectual dos discentes ao terem contato com a atividade novamente, mas, agora, 

assistindo a outros colegas desenvolverem-na, digamos, da mesma forma, a situação 

que eles já vivenciaram. Os alunos observadores foram instruídos a não intervir no 

processo de produção dos participantes, limitando-se apenas a anotar procedimentos e 

impressão quanto à prática, agora, sob uma nova ótica. Eles teriam a função de emitir 

um parecer sobre a atividade, qual a postura deles a respeito do desenvolvimento das 

tarefas, mostrando o que ficou em termos de aprendizagem, visto que os mesmos já a 

vivenciaram. 

Ao estudarmos nossa pesquisa sob os aspectos e fases da modelagem, fazemos 

de duas maneiras. A primeira, cada atividade contempla as fases da modelação, segundo 

Biembengut; e, a segunda, é que o conjunto das atividades propostas mostra as mesmas 

fases da modelação. 

Na segunda fase, em cada atividade, a experimentação se dá pelo contato dos 

alunos com as questões, por meio da leitura dos enunciados, da visualização e da 

manipulação das figuras expostas e a discussão entre os integrantes do grupo. Em 
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alguns momentos, essa experimentação pode extrapolar os limites do grupo e os 

estudantes buscam informações para auxiliar a interpretação dos enunciados. 

A abstração corresponde ao entendimento das questões e elaborações de 

estratégias para a resolução. Para isso, o uso de registros, tratamentos e conversões 

contribuem e, em alguns momentos, se fazem necessários. Associado ao uso de 

registros, as discussões e a troca de informações entre os elementos do grupo e, até 

mesmo, com os participantes de outros grupos contribuem para este processo. Essa 

abstração se dá sob dois aspectos, primeiro, dentro de cada questão e, segundo, ela 

evolui dentro de cada etapa para alcançar os objetivos previstos para a tarefa, de cada 

atividade. Para obter êxito, no segundo aspecto, a volta a questões anteriores, revendo o 

que foi aprendido, contribui para a evolução do raciocínio, e em consequência, a 

abstração de novos conceitos e ideias que auxiliam na resolução das questões 

posteriores. 

A fase de resolução, também, não é um momento estanque em que conseguimos 

definir o início e o fim. Ela começa com o manuseio das informações apresentadas no 

enunciado da questão e, se bem trabalhado neste momento, com uma melhor 

compreensão de tais informações, o processo de resolução pode ser facilitado. Esta fase 

envolve a troca de informações no grupo, o levantamento de hipóteses, a escolha de 

estratégias e a utilização de representações, culminando no relatório apresentado. 

A última fase, a validação, ela começa com os estudantes do próprio grupo e 

encerra no momento da socialização em sala de aula. Os discentes de cada grupo 

começavam a fazer a validação dos resultados alcançados pelo grupo e, em seguida, isso 

eram ou não confirmados pela turma, junto ao pesquisador. A postura de querer validar 

seus resultados foi de grande valia, pois conduzia os alunos ao pensamento crítico que é 

um dos objetivos de nosso trabalho. Neste momento, eles precisavam conseguir 

argumentos significativos que comprovassem seus resultados. Para isso, eles buscavam 

informações em conhecimentos já internalizados e, ao mesmo tempo, previam hipóteses 

futuras com embasamento teórico. No momento da socialização, todos tinham 

oportunidade de expor suas ideias, concordando ou discordando das estratégias. Com 

isso, ocorre o aperfeiçoamento de raciocínio e proporciona ganho na aprendizagem. 

Este momento proporcionado pela fase da validação foi de extrema importância, 

pois ele levava o grupo voltar à fase inicial do trabalho e rever todo o processo com um 

novo olhar, para assim, confirmar os resultados encontrados, então, produzir novos 
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entendimentos. Com certeza, toda vez que o aluno retoma o desenvolvimento de uma 

atividade, ele aprende algo novo, mesmo que seja, a alteração na maneira de entender 

ou resolver uma questão. 

As atividades 6 e 7, da segunda fase do experimento, exigiam mais tempo para 

sua resolução, necessitando até mesmo de busca de mais informações. Já, a atividade 8, 

como é uma situação vivenciada pelos alunos, ela foi concebida e desenvolvida fora do 

Centro Universitário. Por isso, estas três etapas foram desenvolvidas fora da Instituição. 

Elas contemplam as mesmas fases da modelagem, conforme citado anteriormente. 

Quanto à análise da atividade em seu conjunto, podemos ver as fases da 

modelação permeando as etapas desenvolvidas. A experimentação, que acontece 

praticamente durante todo o desenvolvimento, e, mais especificamente, nas três 

atividades iniciais, nas quais os alunos são preparados para compreender como ocorre o 

processo da integração. As atividades 4 e 5 são consideradas uma validação parcial e, ao 

mesmo tempo, finalizam a fase de resolução, com a produção de um modelo. As três 

últimas atividades representa o momento de validação do modelo encontrado. 

Esta parte final, isto é, as três atividades que proporcionam a validação, nos 

permite ver o crescimento intelectual dos alunos, pois eles deixam o ambiente 

matemático de sala de aula e mergulham, com essa ferramenta em mãos, no mundo do 

trabalho. Os dois momentos do experimento propostos pelo pesquisador e 

desenvolvidas pelos próprios estudantes contribuem para o crescimento profissional, em 

especial, despertando a atitude e a criticidade por parte dos discentes, além de 

enriquecer os resultados de nossa pesquisa. 

As fases da modelação parecem não existir uma limitação clara entre uma e 

outra, uma fase acaba permeando a outra. Com isso, o fim de uma pode parecer e se 

misturar com o início da outra e, assim, sucessivamente. 

A outra análise realizada é quanto à utilização dos registros de representação 

semiótica, as representações e conversões. Percebemos que o trabalho desenvolvido 

produziu um vasto material a ser analisado sob esse aspecto, pois as situações propostas 

proporcionam a utilização de tais recursos pelos alunos, especialmente, as três últimas 

situações levaram os estudantes a buscarem muitas informações e a lançarem mão de 

outros recursos para a compreensão, a intepretação e a resolução das atividades. 
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A primeira atividade, momento em que os alunos entram em contato com o 

cálculo de área, a partir de figuras, supostamente, conhecidas deles, foi elaborada 

levando-se em consideração a experiência didática do pesquisador e, também, os 

objetivos propostos nesta tese. A ação dos estudantes consiste em estudar as questões 

propostas, fazendo as observações plausíveis e registrando suas soluções com o auxílio 

dos registros de representações, dos tratamentos e conversões possíveis e necessários. 

Neste momento, a sistematização, a reflexão, a análise e a avaliação permeiam o 

processo, visto que fica difícil, em nosso entendimento, separar, em momentos 

diferenciados, cada um deles. Ao final dessa etapa, são apresentados resultados ou 

hipóteses que geram novo planejamento, com novas ações, e assim por diante. Este 

processo será descrito no momento de apresentação da atividade.  

Passamos a apresentar a atividade desenvolvida pelos sujeitos de nossa pesquisa, 

bem como, a sua referida análise, descrevendo, em cada uma das questões, nossas 

intenções ao elaborá-las. Apresentaremos quais aspectos, presentes nos trabalhos 

abordados na revisão de literatura, motivaram e foram explorados na elaboração das 

questões. 

Um dos aspectos trabalhados foi a quebra do contrato didático, pois entendemos 

que ao sair daquilo que o aluno espera como rotineiro, ele é levado a refletir, a indagar e 

a tomar decisões;  e, isso faz parte do pensar crítico. Nós só criticamos quando parece 

ter algo errado ou não conseguimos realizar alguma tarefa. A crítica acaba sendo, às 

vezes, uma maneira de se opor a que não sabemos. Com isso, criamos oportunidades de 

reflexão que possibilitam a evolução profissional de nossos alunos. 

O trabalho se constituiu de duas etapas: o trabalho em grupos e a socialização de 

conhecimentos. Nos grupos, os alunos desenvolveram as atividades, trocando 

informações entre si, buscando em outras fontes e até mesmo interagindo com outros 

grupos. No entanto, cada grupo entregou a solução das questões e um relatório 

descritivo do processo desenvolvido, durante a realização. A socialização se deu no 

momento em que o pesquisador interagiu com os estudantes; as etapas da atividade 

foram apresentadas, expostas algumas soluções e questionamentos, com o objetivo de 

buscar mais informações ou de aguçar a crítica dos alunos, atentando para pontos falhos 

ou que permitissem maior discussão e que contribuíssem para o processo de 

aprendizagem dos alunos. As discussões e posicionamentos tanto do pesquisador quanto 

dos alunos foram anotadas para posterior análise. 
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A análise do trabalho, na primeira fase, acontece em três perspectivas: por meio 

das representações construídas pelos alunos, contidas nas resoluções e no relatório 

emitido por cada grupo; pela conversa dos estudantes no grupo, que foram gravadas 

para a busca de informações que possam ter acontecido verbalmente e não sendo 

relatadas; e, pelas observações do próprio pesquisador. 

Já na segunda fase, a análise do trabalho acontece em quatro perspectivas: por 

meio das representações construídas pelos alunos, contidas nas resoluções e no relatório 

emitido por cada grupo; pela conversa dos estudantes no grupo, que foram gravadas 

para a busca de informações que possam ter acontecido verbalmente e não sendo 

relatadas; pelas anotações dos observadores; e, pelas observações do próprio 

pesquisador. Vale ressaltar que as anotações dos observadores contribuem em dois 

aspectos: por um lado, eles buscaram ver como os alunos procederam ao realizar as 

atividades, quais as rotas utilizadas, quais as discussões produzidas e outras observações 

possíveis. Por outro lado, eles deixaram registrado nos relatórios as suas impressões 

sobre as atividades e sobre os procedimentos de resolução, mostrando indícios da sua 

própria aprendizagem, após seis meses da realização da mesma. 

A análise das resoluções das questões foi baseada nos registros, tratamentos e 

conversões usados pelos alunos. Os relatórios emitidos por eles foram de grande 

interesse, pois pudemos perceber a evolução no sentido de melhorar a argumentação e, 

até mesmo, apontando aspectos das atividades que foram desenvolvidos de forma 

tranquila e outros que porventura trouxeram maior dificuldade ou que não foram 

possíveis de resolver. Foram registrados, também, aspectos de cunho didático, 

questionamentos que tanto serviram para discussão no momento da socialização, quanto 

para a reflexão do pesquisador. 

A análise das conversas gravadas a busca de informações que possam ter 

acontecido verbalmente e não foram retratadas nos relatórios. Isto vai ao encontro do 

que Barbosa (2007) chama de rotas de modelagem, no qual os alunos discutem aspectos 

específicos gerais do contexto do problema ou fazem conexão com conteúdos 

matemáticos estudados anteriormente sem utilizá-los na sua abordagem. Estas 

discussões, Barbosa (2006b) baseado em Skovsmose, chamam-nas de discussões 

matemáticas, técnicas e reflexivas.   

As anotações dos observadores foram produzidas durante a realização das 

atividades e nos momentos de socialização e contribuíram em dois aspectos. Primeiro, o 
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olhar de uma pessoa que irá contribuir observando as atitudes, conversas e tomadas de 

decisões de cada grupo, com o intuito de perdermos o mínimo de informação possível, 

tanto no aspecto de resolução das atividades quanto no aspecto comportamental ao 

resolver as questões propostas e ao discutir as informações pertinentes ou não ao 

problema. Segundo, eles possuem a incumbência de retratar também a visão deles 

diante da atividade, já que eles vivenciaram essa experiência e agora sentem a reação 

dos alunos, deixando a impressão sobre a vivência dos alunos e também retratando o 

que ficou de aprendizagem para eles. 

Observações relatadas pelo pesquisador ocorreram durante todo o processo e 

elas são inseridas durante a redação das análises realizadas no sentido de contribuir na 

construção de um texto que retrate da melhor maneira possível os resultados dessa 

pesquisa. 

 

 

3.4. As atividades da primeira fase 

Passamos a apresentar as atividades que compõem nossa pesquisa, 

caracterizando a evolução dos questionários utilizados em cada atividade. Esta fase é 

composta de quatro atividades com o objetivo de levar os alunos à compreensão da 

definição de integral definida de funções polinomiais e de algumas propriedades. O 

experimento foi nosso protótipo na busca de uma sequência ideal de atividades que 

pudesse contribuir para a realização de nossa pesquisa. 

 

Atividade 1 

Instruções: Resolver as questões abaixo, deixando registrado todos os 

procedimentos, inclusive, destacando as etapas e principais dificuldades de 

entendimento e resolução. 

 

1. Calcular a medida da área do retângulo de medidas 5 cm e  √  cm. 

 

2. Calcular a medida da área de um retângulo que possui seus lados congruentes. 
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3. Calcular a medida da área das figuras abaixo. 

3.1)    3.2)    

c3.3)   3.4)   

3.5)    3.6)  

3.8)  

 

4. Calcular a medida da área da região limitada pelo gráfico da curva           e 

os eixos dos x e y.  

 

5. Calcular a medida da área da região limitada pelo gráfico da curva       8  e o 

eixo dos x. 

 

6. Estimar a medida da área da região representada pelo gráfico abaixo: 

𝑦    
𝑥

 
 

𝑦  5 

𝑦  𝑥  4 

𝑥 

8 

5 
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Na primeira atividade, os alunos entram em contato com o cálculo de área a 

partir de figuras geométricas conhecidas ou não, podendo usar para resolução modelos 

conhecidos ou criar estratégias de solução. Neste momento, eles são colocados diante de 

figuras limitadas por gráficos de funções de 1º e 2º graus. A necessidade de mudança de 

registros se faz presente, visto que, em alguns casos, as soluções são dadas em registro 

diferente do utilizado no enunciado. Os estudantes são conduzidos a produzirem 

expressões para o cálculo de áreas de algumas figuras não conhecidas ou elaborarem 

estratégias para a sua solução, já que para algumas não existiam um modelo pronto que 

forneça o valor da área, por exemplo, o caso da figura limitada pelo gráfico de uma 

função do 2º grau (Questão 5). A atividade é composta de seis questões. 

Questão 1: Ela traz o cálculo da medida de área de um retângulo, sendo 

fornecidas as medidas dos lados. O enunciado usa os registros de língua natural e 

numérico. Uma das medidas tem o valor expresso por meio de um número irracional, 

possibilitando o uso da calculadora e por meio de um tratamento para transformá-lo em 

um número decimal. Nesta questão podemos discutir o significado de aproximação de 

um número. 

Questão 2: A situação apresenta um retângulo com medidas genéricas e iguais. 

Ela tem por objetivo perceber a reação dos alunos diante a redação “um retângulo de 

lados iguais”. 

Questão 3: São apresentadas sete figuras com os dados. Os alunos podem usar 

algum modelo que já conhecem ou preparar estratégias de solução. A questão traz 

algumas figuras mais complexas que conduz  a raciocínio, planejamento e elaboração de 

estratégias. Além disso, há a possibilidade de aumento no repertório de modelos usados 

pelos alunos. Nesta questão há, também, a quebra do contrato didático, segundo 

Brousseau. Algumas figuras têm excesso de informações e esperamos observar o 

comportamento dos alunos diante desta situação, pois temos, inclusive, uma 

representação (item 3.3) com existência impossível para os dados fornecidos. 

𝑦  
𝑥 
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Questão 4: O enunciado traz uma região limitada pelos eixos cartesianos e o 

gráfico que representa a função definida por uma expressão do primeiro grau. Objetiva-

se ver como os alunos irão representá-la, qual a visualização e os procedimentos para o 

cálculo da área. 

Questão 5: Composta por uma região limitada por um gráfico de uma função 

quadrática e no enunciado vem a palavra estimar. Espera-se verificar qual o 

comportamento dos alunos diante desta situação, analisar as estratégias utilizadas na 

resolução e discutir o que é uma melhor estratégia e o significado de aproximação de 

um número, além de aguçar a curiosidade dos alunos sobre como calcular a área deste 

tipo de região. 

Questão 6: O propósito nessa situação é certificar que para a maioria dos alunos 

falta conhecimento para fornecer o valor exato da área de uma região limitada pelo 

gráfico de uma função quadrática. Caso contrário, não justificaria nossa proposta de 

atividades. Além disso, esperamos verificar qual a atitude dos alunos diante da situação. 

Nesta primeira atividade temos como propósito ambientar os alunos ao cálculo 

da medida de áreas de diversas regiões, manipular situações representadas no plano 

cartesiano e verificar a falta de recursos matemáticos para o cálculo de medidas de áreas 

de regiões limitadas por gráficos de funções quadráticas. Além disso, podemos verificar 

também quantos modelos existentes são do conhecimento dos alunos, qual a atitude dos 

alunos na elaboração de estratégias para solucionar situações mais complexas, saber 

como os alunos lidam com a questão da aproximação de resultados, qual o 

comportamento dos estudantes no momento em que faltam recursos matemáticos para 

resolução de uma questão, dentre outros previstos ou não.  

A segunda atividade é composta de sete situações com duas representações em 

cada, à exceção da situação 5, que contém três representações, tendo por objetivo 

produzir modelo para o cálculo de medidas de áreas de regiões limitadas por funções. 

Esta atividade é dividida em duas etapas: a primeira contém as situações de 1 a 5 e, a 

segunda, as situações 6 e 7. O propósito da primeira etapa é fornecer indícios para o 

cálculo de medidas de áreas de regiões limitadas por gráficos de funções quadráticas, 

por meio da análise do cálculo de medidas de áreas de regiões limitadas por funções 

constantes e do primeiro grau. 
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Atividade 2 

 

Tarefa: Calcular a medida de área das regiões a seguir. 

Instruções: 

 Escreva a expressão que fornece a medida da área de cada uma das regiões 

representadas. 

 Discuta o processo e faça análise crítica dos seus resultados, em cada grupo. 

 Compare as expressões encontradas para a medida da área com as respectivas 

funções, cujos gráficos limitam as regiões. 

 Todos os procedimentos devem ser registrados. 

 

Situação 1:  

a)   b)   

Situação 2:  

a)    b)   

Situação 3:  

a)   b)   

 

𝑦     𝑦     

𝑦  𝑥 

𝑦   𝑥 

𝑦  𝑥     𝑦   𝑥     

𝑎 𝑎 

𝑎 
𝑎 

𝑎 𝑎 
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 Situação 4:  

a)    b)   

 

 

Situação 5: 

a)  b)   c)  

 

Para reflexão e possíveis registros: Que relações você estabelece entre as expressões dos 

grupos 1, 2, 3, 4 e 5. 

Situação 6: 

a)    b)  

Situação 7:  

a)   b)  

 

𝑦  𝑐𝑥 𝑦  𝑐𝑥  𝑏 

𝑦   𝑥  

𝑦  𝑏 

𝑦   𝑥     

𝑦    𝑥     

𝑦  𝑥  

𝑎 𝑎 

𝑎 𝑎 
𝑎 

𝑎 𝑎 

𝑎 𝑎 

𝑦   𝑥    
𝑦  𝑥    
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É possível encontrar uma expressão para o cálculo da medida da área das regiões 

representadas nas situações 6 e 7, baseando-se nos procedimentos e resultados 

realizados nas situações de 1 a 5? 

 

Espera-se que ao observar os resultados da primeira etapa, os alunos possam 

propor um modelo para as representações da segunda. Para isso, é reservado um 

momento para os alunos refletirem sobre os resultados da primeira etapa. Esta reflexão é 

essencial para o desenvolvimento da segunda, pois a partir dela espera-se que os alunos 

possam propor modelos para regiões limitadas por funções quadráticas. A ideia 

principal da atividade é comparar os modelos produzidos com as funções que originam 

os gráficos que limitam as regiões. E, por meio desta comparação conseguir avançar na 

produção de modelos para outras funções polinomiais de maior grau. 

A mudança de registros se fez necessária, pois o modelo esperado deve ser no 

registro simbólico das expressões algébricas. O aspecto principal desta etapa é levar o 

aluno a perceber a evolução dos modelos produzidos, se comparados com as funções 

que geraram as figuras. Espera-se que eles possam perceber alguns itens que conduzam 

a integral de função polinomial, a elevação do expoente em uma unidade em relação à 

função que gerou a região, construindo, assim, a integral. 

A atividade 3 é desenvolvida em duas etapas: a primeira, composta de cinco 

tarefas, cada uma desenvolvida por  um grupo (4 pessoas) que parte de uma atividade 

global. A princípio os alunos não sabem que se trata de uma única tarefa, eles só 

percebem-na ao desenvolverem a segunda etapa. Após cada grupo produzir seus 

resultados, um desafio é lançado. A turma, agora, trabalhando em conjunto, a partir dos 

resultados obtidos na primeira etapa, tenta-se produzir um resultado único, a 

compreensão da definição de integral. 

A tarefa propicia entendimentos tais como: quanto mais faixas são inseridas na 

figura, mais preciso será o resultado encontrado para a medida da área; quanto mais 

faixas inseridas na figura, a medida da base de cada faixa tende a zero; a medida das 

faixas serem ou não de mesma medida não é o mais importante; e, que o cálculo da 

medida da área por meio da inserção de faixa se torna um método exaustivo. A junção 

dos dados produzidos na primeira etapa produz um retrato da tarefa, e, os alunos, agora, 
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trabalhando como um único grupo tem um momento para refletir e explorar estes dados 

e estabelecer novas conclusões. 

Neste novo espaço produzido e de interação, temos a oportunidade de avaliar 

outras atitudes, como: a capacidade de organização, a capacidade de liderança, a 

sistematização de informações, o levantamento de hipóteses, o poder de argumentação, 

a capacidade de síntese, a elaboração de conclusões, a condição de apresentação em 

público, a pró-atividade, dentre outras. 

 

 

Atividade 3 

Enunciado: Calcular a medida daárea aproximada da região limita por   
  

  
, pelo eixo 

das abscissas e pela reta vertical     , utilizando soma das medidas de áreas de 

retângulos nas seguintes condições: 

 

1ª etapa: Trabalho em grupos pequenos e cada grupo deve emitir um relatório ao final 

da etapa sobre a análise e a conclusão do que foi aferido. 

 

 

Grupo 1: Calcular a medida da área, usando retângulos de bases iguais e alturas 

calculadas por meio dos pontos inferior, superior e médio de cada retângulo produzido. 

(aproximações com 5 e 10 retângulos) 

 

 

Grupo 2: Calcular a medida da área, usando retângulos com bases diferentes e alturas 

calculadas por meio dos pontos inferior, superior e médio de cada retângulo produzido. 

(aproximações com 5 e 10 retângulos) 
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Grupo 3: Calcular a medida da área, usando retângulos com bases iguais e alturas 

calculadas de forma aleatória, para cada retângulo produzido. (aproximações com 5 e 10 

retângulos) 

 

 

Grupo 4: Calcular a medida área, usando retângulos com bases diferentes e alturas 

calculadas de forma aleatória para cada retângulo produzido. (aproximações com 5 e 10 

retângulos) 

 

 

Grupo 5: Calcular a medida da área, usando retângulos com bases diferentes e alturas 

calculadas de forma aleatória para cada retângulo produzido. (aproximação 20 

retângulos) 

 

2ª Etapa: Após cada grupo realizar a sua tarefa, a turma reúne-se para a avaliação e as 

conclusões gerais, devendo ser emitido outro relatório. Os alunos devem considerar as 

informações produzidas pelos cinco grupos. Após o encerramento da segunda etapa 

haverá um momento de socialização. 

 

A atividade 4 é uma tarefa preparada para que os alunos tenham a oportunidade 

de buscar subsídios para compreender por meio das representações gráficas algumas 

regras de integração, especialmente, soma e multiplicação de uma função por uma 

constante.  Este é um momento de validar os resultados encontrados nas atividades 2 e 

3. Além disso, tem-se a oportunidade de entender o porquê de a integral de uma função 

negativa também é negativa e qual a diferença entre uma integral negativa e o cálculo 

de uma área de uma região, localizada abaixo do eixo das abscissas. 

Esta atividade é composta de quatro situações, com dois conjuntos de três 

funções cada. Os dois primeiros relativos à soma e os dois últimos à multiplicação, 

como segue. 

 



122 

 

Atividade 4 

 

Tarefa: Entendendo o significado de algumas propriedades de integração por meio do 

cálculo de medida de áreas. 

Instruções gerais: 

 Representar no plano cartesiano a região limitada por cada uma das funções, 

pelos eixos cartesianos e pela reta vertical   5. 

 Preencha as tabelas com as expressões que fornecem a área (use as regras de 

integração) e com o valor da mesma para   5. 

 

Para relatar as conclusões, pense nas questões: 

 Qual a relação entre as funções cujos gráficos limitam as regiões do mesmo 

grupo? 

 Qual a relação entre as funções cujos gráficos limitam as regiões e as expressões 

que fornecem as áreas? 

 Qual a relação entre as medidas das áreas encontrados também no mesmo 

grupo?  

 Procure relatar suas observações gerais.  

 

Situação 1: soma 

1) {

  5

  
 

 

  
 

 
 5

   2){
   
   

     
 

 

Situação 2: subtração 

1) {

  5

   
 

 

   
 

 
 5

   2){
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Situação 3: ampliação 

 ) 

{
 
 

 
   

 

 

   .
 

 
/

  5 .
 

 
/

   2) 

{
 
 

 
   

 

  
  

   .
 

  
  /

  5 .
 

  
  /

 

 

Situação 4: redução 

2) {

   

  
 

 
 

  
 

 
 

    2) {

     

  
 

 
(   )

  
 

 
(   )
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CAPITULO IV 

REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO: PRIMEIRA FASE 

 

 

Neste capítulo faremos a apresentação da primeira fase do experimento, 

descrevendo as atividades e as respectivas tarefas desenvolvidas em cada uma delas, 

com uma análise a priori, mostrando os objetivos e as estratégias, e, uma análise a 

posteriore, concernente aos resultados produzidos pelos alunos e o percurso realizado 

segundo as fases da modelação e, também, sobre a utilização dos registros de 

representação semiótica. A elaboração dos resultados da pesquisa conta também com 

argumentação sobre o discurso promovido pelos estudantes durante a execução das 

tarefas, as observações apontadas tanto pelos participantes e pelo professor-pesquisador. 

Nos meses de maio e junho de 2011, a primeira parte da pesquisa foi realizada 

nas dependências da instituição, durante as aulas de Cálculo II e, também, nos horários 

destinados às atividades complementares, divididas em quatro etapas. Cada tarefa foi 

desenvolvida, focalizando as fases da modelação em uma abordagem que permitisse 

associar o cálculo de áreas à teoria de integral, com um aspecto didático-metodológico 

que proporcionasse ganhos no processo ensino e aprendizagem desse conteúdo 

importante para o desenvolvimento profissional do engenheiro de produção. 

 Cada etapa desenvolvida foi concebida de modo a: primeiro, proporcionar 

momento de ambientação com a situação, discussão entre os alunos, produção de 

hipóteses e resultados e reflexão sobre as estratégias e informações produzidas pelo 

grupo. Segundo, momento de socialização, espaço preparado para a interação com 

outros grupos, para troca de informações, para demonstração da capacidade 

argumentação, para rever estratégias e resultados encontrados, para reflexão e 

devolução, momento para que o pesquisador pudesse instigar os participantes com 

questões que proporcionem a validação dos resultados encontrados. Este processo visa, 

também, a aquisição de competências e habilidades que permitissem a aplicação dos 

conhecimentos em novas situações. 
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4.1. Atividade 1: Cálculo de medida área 

Esta atividade engloba uma série de seis questões, versando sobre cálculo de 

área de regiões planas, visando preparar os alunos para a tarefa de modelagem. 

 

Os objetivos gerais da atividade são: inserir os alunos em um ambiente que 

proporcione acesso a informações necessárias para o processo de modelagem; calcular o 

valor das áreas em situações variadas; interpretar figuras; ler e interpretar problemas 

apresentados nos registros língua natural, algébrico ou gráfico, além de escolher 

estratégias, tomar decisões e argumentar e relatar resultados de um trabalho produzido. 

Esperamos que os estudantes utilizem modelos (fórmulas) já conhecidos e 

elaborem estratégias em situações desconhecidas. As atividades podem propiciar o 

desenvolvimento da criatividade, da reflexão e da análise crítica na interpretação e 

resolução das situações. Ela pode ainda, contribuir para a capacidade de interpretar 

enunciados, gráficos e figuras, além de oferecer a oportunidade de buscar informações e 

escolhas nas tomadas de decisões. Algumas das questões promovem a quebra do 

contrato didático vigente, como forma de aguçar a análise crítica do aluno. 

 

Questão1. 

 

Calcular a medida da área do retângulo de medidas      e  √    . 

 

Os objetivos da questão são: calcular a medida da área de um retângulo, 

verificar a forma de procedimento dos alunos e a maneira como será fornecida a solução 

para calcular medida da área de um retângulo sendo informadas as medidas de seus 

lados. 

Esperamos investigar, também, se o aluno apenas irá fazer os cálculos e fornecer 

um resultado ou se irá apontar algum modelo do tipo      . Além disso, esperamos 

verificar que tipos de registros de representação serão utilizados. 

 

O resultado esperado é   5   √   5√  .  
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Questão 2 

 

Calcular a medida da área de um retângulo que possui todos os lados de mesma 

medida. 

 

Os objetivos da questão contemplam os seguintes aspectos: por um lado, 

almeja-se a generalização, visto que não são fornecidos os valores dos lados da figura, 

provocando uma quebra do contrato didático. A falta de dados numéricos induz o aluno 

a produzir um modelo (fórmula). Por outro lado, espera-se o uso da reflexão e 

criticidade quanto ao fato de ser um retângulo de lados iguais. 

 

Os alunos podem questionar que a figura não é um retângulo e sim um quadrado, 

gerando uma discussão sobre o assunto. Inclusive podem ser produzidas representações 

para esclarecimento do fato. Esperamos que esta questão possa iniciar um processo de 

crítica, que é um dos focos de nosso trabalho. O resultado esperado é          . 

 

 

Questão 3. 

 

Calcular a medida da área das figuras a seguir: 

 

Nesta questão são representadas oito figuras, algumas localizadas no plano 

cartesiano, cada uma apresentando uma peculiaridade que será esclarecida na análise. 

 

Os objetivos são: calcular a medida da área das regiões limitadas pelas figuras, 

explorar a produção de modelos, trabalhar a quebra de contrato didático vigente, 

explorar a criação de estratégias para a resolução das situações, usar os conhecimentos 

de funções, além de propiciar a reflexão e o uso da criatividade e da criticidade. 
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3.1) 

 

A situação apresentada busca encontrar a medida da área da região trapezoidal. 

Tem-se todas as informações necessárias para a resolução. 

Os objetivos a serem alcançados são: verificar como os alunos irão interpretar 

a figura, analisar os tipos de soluções apresentadas e as estratégias usadas. Esperamos 

verificar, também, se o aluno vai deixar algum modelo escrito. 

 

Estratégias de solução. 

 

1ª opção: por trapézio. 

Os alunos têm a opção de usar a fórmula do trapézio,   
(   )  

 
 , observando 

que a base menor é 3, a base maior 5 e altura 4. Com isso, a resolução será   

(   )  

 
  6 . 

 

2ª Opção: por decomposição da figura. 

Caso não se lembrem da fórmula do trapézio, seriam forçados a buscar outro 

procedimento, como a divisão da figura em outras, cujas áreas saibam calcular. Eles 

poderiam decompor a figura de duas maneiras diferentes, a saber: um retângulo e um 

triângulo, ou em dois triângulos. Neste caso, a decomposição por ser feita de duas 

maneiras diferentes. Assim, poderiam até ter a necessidade de calcular a base de um 

triângulo e perceber que a altura do mesmo é igual a do trapézio. 

 

Solução por retângulo e triângulo 

A medida da área do retângulo:      4    . 
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A medida da área do triângulo:    
   

 
 4. 

Logo, a medida da área da figura será            4   6. 

Primeira solução: a decomposição da figura em dois triângulos 

   

A medida da área do primeiro triângulo:    
   

 
 6. 

Obs.: Neste caso, a figura pode facilitar a interpretação: a altura mede 4 e a base 3, por 

se tratar de um triângulo retângulo. 

 

A medida da área do segundo triângulo:    
   

 
   . 

Obs.: Neste caso, a figura favorece o cálculo da base, mas a altura deve ser deduzida da 

intepretação da figura. Ao decompô-la tem-se um triângulo de base 5 e a altura pode se  

verificar que é a mesma do trapézio, na figura original. 

 

Logo, a medida da área da figura será         6      6. 

 

Segunda solução por dois triângulos 

   

 

A medida da área do primeiro triângulo:    
   

 
   . 
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Obs.: Neste caso, a figura facilita a interpretação: a altura mede 4 e a base 5. 

 

A medida da área do segundo triângulo:    
   

 
 6. 

Obs.: Nesta situação, a figura não facilita a interpretação: saber o que é a altura do 

triângulo que é a mesma do trapézio. A base deve ser deduzida da figura como sendo a 

base menor do trapézio que por sua vez é perpendicular à altura. 

 

Logo, a medida da área da figura será            6   6. 

 

 

3.2)  

 

   

A tarefa dos alunos é calcular a medida da área de uma região trapezoidal com 

as seguintes informações: a altura 4 cm, base menor 3 cm, o lado oblíquo possui medida 

de 5 cm, formando com a base um ângulo de  60º; não foi fornecida a medida da base  

maior. Estes dados são inconsistentes, eles não permitem a existência da figura. 

O objetivo principal é verificar se os alunos irão refletir sobre as informações e 

se perceberão que a figura não pode existir nessas condições. Para isso, verificaremos a 

capacidade de leitura e interpretação gráfica, a utilização de conhecimentos de 

matemática básica, além do uso da reflexão e criticidade. 

A princípio os alunos podem achar que está sobrando informações e isto pode 

propiciar uma discussão que os conduza à verificação da impossibilidade de existir uma 

figura nas condições propostas. 
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Explicando a inconsistência das informações: 

Pode-se verificá-la por meio dos seguintes procedimentos. Decompondo a figura 

em um retângulo de medidas 3 e 4 e um triângulo retângulo com a hipotenusa medindo 

5 e o cateto oposto ao ângulo de 60° medindo 4. Temos: 

 

Hipótese 1: pelo Teorema de Pitágoras, temos  5  4    , isto implica    . 

 

Hipótese 2: pela definição de cosseno no triângulo retângulo, temos     6   
 

 
, isto 

implica   
 

 
. 

Hipótese 3: pala definição de tangente no triângulo retângulo, temos   6   
 

 
, isto 

implica   
 √ 

 
. 

Logo pelas hipóteses 1, 2 e 3, não é possível a medida x possuir 3 valores diferentes. 

Isto confirma a inconsistência da figura. 

 

Hipótese 4: poderíamos, ainda, verificar a inconsistência pela definição do seno no 

triângulo retângulo, constatando que    6   
 

 
  o implica que  

√ 

 
 

 

 
, o que também 

confirma a inconsistência da figura. 

 

Esperamos os possíveis procedimentos:  

Caso não façam uma análise previa da situação e resolvam tomar um caminho 

para resolvê-la, utilizando os dados propostos, será necessário efetuar o cálculo da base 

maior do trapézio. Ao tomar esta decisão, espera-se que possam, com troca de 

informações entre si, verificar a ambiguidade por meio de diferentes respostas 

encontradas, uma vez que usando o Teorema de Pitágoras encontra-se para a base maior 

da figura o valor 6 e caso façam a opção por usar cosseno, o valor encontrado será 5,5 e, 

ainda, se usar a tangente o valor será   
 √ 

 
. Caso haja a troca de informações, isto 

poderá fazer os estudantes retornarem ao processo e avaliar o desenvolvimento e 

resultados encontrados, gerando nova tomada de decisão.  Eles teriam a oportunidade de 
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verificar o que realmente está acontecendo, qual maneira está correta, se os cálculos 

deveriam ser desconsiderados, se eles tomariam a decisão de optar por um único 

caminho, se buscariam mais informações ou se desconsiderariam a figura. Mesmo 

assim, se não houver troca de informações, e algum grupo insistir em manter os 

resultados encontrados, haverá a possibilidade de encontrarem três respostas para 

medida da área, a saber: 

Resultado 1: Considerando a base maior igual a 6, teremos 

  
(6   )4

 
  8  

Resultado 2: com a base maior igual 5,5, teremos 

  
(5 5   )4

 
  7  

Resultado 3: com a base maior igual   
 √ 

 
, teremos 

  

(  
4√ 
   )4

 
    

8√ 

 
 

Tem-se, agora, outro momento para a socialização de informação. Os alunos 

podem confrontar os seus resultados com os dos colegas e poderão observar a 

divergência e então fazer uma nova análise da situação e ai perceber onde os dados 

conflitam. Com isso, poderão surgir outras discussões, tais como: “Os dados fornecidos 

devem sempre estar corretos?”, “Por que existem dados sobrando?”, “Como trabalhar 

em situações desta forma?”, “Em situações reais isto pode acontecer?”, “Como 

descobrir a inconsistência de dados?”, “Isto é importante?”, e tantas outras questões. 

Caso nenhum desses momentos de troca de informações ocorra, durante a 

socialização o pesquisador pode, através de questionamentos, provocar a discussão para 

que haja uma reflexão e uma ponderação crítica diante da situação, sobre o 

desenvolvimento, procedimentos e resultados encontrados. 

Entendemos que esta situação é rica, pois propicia uma ruptura do contrato 

didático fornecendo várias oportunidades para a reflexão. 
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3.3)  

 

A questão consiste em calcular a medida da área de uma região plana limitadas 

por um semicírculo de raio 5 unidades. A situação amplia o leque de figuras a ser 

manipuladas. Apresenta uma oportunidade de se constatar que conhecer expressões que 

permitem calcular a medida de áreas de figuras, auxiliam a agilizar a resolução de 

algumas situações, e, ao mesmo tempo, tem-se a necessidade de criar uma estratégia 

para encontrar a medida da área que é parte de uma figura conhecida. A medida da área 

é metade da medida da área do círculo. 

Os objetivos são: verificar se os alunos conhecem a expressão (modelo) que 

permite calcular a medida área de um círculo, perceber que leitura eles fazem da 

situação e quais as estratégias serão utilizadas, se apenas farão os cálculos ou se 

retratarão algum modelo que permite calcular a medida da área de um semicírculo. 

Outro aspecto a ser trabalhado como inserção desta figura é aumentar a variedades de 

formas geométricas, para que os alunos percebam que há uma quantidade delas que nós 

podemos calcular por alguma fórmula conhecida. Mas, há uma quantidade muito maior 

delas que não se tem fórmula para o cálculo, daí exigindo, estratégias ou mesmo 

conhecimento matemáticos que permita criar um modelo para tal resolução. 

Para o cálculo da medida da área da região, o modelo       pode ser 

utilizado. Então, como a medida área da região é metade da medida da área do círculo, 

resultado será   
   

 
 

   

 
    5 . Caso os estudantes não saibam ou não se 

lembrem de como encontrar a medida da área de um círculo, teriam muito trabalho para 

encontrar uma estratégia a fim de chegar a uma considerável aproximação. 
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3.4) 

 

A figura é mais elaborada e a região da qual se deseja calcular a medida da área 

não tem formato regular. O que pode exigir maior esforço para conseguir uma estratégia 

de resolução. 

 

Os objetivos são: calcular a medida da área de uma figura irregular, verificar as 

estratégias a serem utilizadas na resolução, verificar se os alunos conhecem e usam 

adequadamente conhecimentos de matemática básica, identificar e calcular medidas 

necessárias e que não foram apresentadas no enunciado. 

A elaboração de estratégias é um dos itens a ser analisado. Os estudantes podem, 

por exemplo, ver a figura como sendo a composição de um quadrado e um semicírculo, 

excluindo-se dois triângulos. A sequência de passos para o cálculo da área pode 

depender de cada um.  Pretende-se que eles entendam que cada situação exige um plano 

de atuação e que o mesmo precisa ser analisado antes de ser colocado em prática. 

Espera-se que, no momento da socialização dos resultados, os alunos possam perceber 

que algumas estratégias podem ser mais práticas e rápidas que outras, tornando-as mais 

atrativas para a resolução da situação. 

Quando trabalhamos com modelagem, leitura e interpretação, transformação de 

informações e tomadas de decisões são quesitos importantes. Tais quesitos estão 

retratados nessa situação. Faz-se necessária uma leitura da situação representada, 

conhecendo a forma da figura e as representações, nela inseridas. Interpretar o formato e 

as informações, “Onde e como irei usa-las?”. Temos uma representação figural com 

simbologia própria. O que significa cada informação e como vamos usá-la? O símbolo 

“//” significa que um comprimento está dividido ao meio ou que dois lados de um 

triângulo têm medidas iguais e sugere que o triângulo é isósceles? Nesta situação, quais 
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informações devem ser consideradas, que procedimentos devem ser tomados e qual a 

ordem ou a sequência de solução. Na resolução desta situação há necessidade de 

variadas tomadas de decisão. 

 

Resolução 

Como enxergar a figura?  

Podemos vê-la como composição de um semicírculo de raio 2 unidades e quadrado de 

lado medindo 6 unidades . No entanto, a medida da área do quadrado deve-se subtrair a 

medida da área um triângulo de medidas 3 unidades e 6 unidades e de um triângulo 

retângulo isósceles de hipotenusa 4 unidades. Com isso temos: 

A medida da área do semicírculo é: 

  
   

 
 

   

 
    

A medida da área do quadrado é: 

     6   6 

A medida da área do triângulo 3X6 é: 

  
  6

 
 9 

A medida da área do triângulo retângulo de hipotenusa igual 4 unidade. 

Neste caso precisamos encontrar a medida dos lados. Como o triângulo é retângulo e 

isósceles e o valor da hipotenusa é 4 unidades , temos que       4, isto implica  

  √  unidades. Como os lados têm a mesma medida, a área terá medida                  

  
√  √ 

 
  . 

Logo, a medida da área da região será: 

  (    6)  (9   )   6     
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3.5) 

 

A figura é uma região retangular formada pelo gráfico da função constante 

  5 , pelos eixos cartesianos e pela reta vertical que corta o eixo das abscissas no 

ponto “x”. 

Os objetivos desta questão são: apresentar, aos alunos, uma figura localizada 

no plano cartesiano e limitada pelo gráfico de uma função e pelos eixos, verificar a 

visualização que eles farão da figura, interpretar os lados da figura como sendo as 

coordenadas da função, analisar as estratégias utilizadas na resolução e verificar como 

os alunos se posicionam diante da necessidade do uso de um modelo para apresentar o 

resultado encontrado. 

Um aspecto presente nesta atividade é a generalização, pois a base da figura é 

um valor x não conhecido. Com isso, medida da área é dado pela expressão (modelo) 

“5x”. Espera-se que os alunos reflitam sobre valores de x ou que implicações isto 

acarreta na área, inclusive, a possibilidade de o resultado obtido ser zero. Outro aspecto, 

a interpretação, a figura está posta no plano cartesiano, sendo a medida da base dada 

pelo valor de x e a altura pelo valor da função em qualquer ponto solicitado, neste caso 

independente do valor escolhido para x, a altura da figura não será alterada. 

 

3.6)  

 

 

𝑦  5 

𝑥 

𝑦    
𝑥

 
 

5 
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A tarefa dos alunos nessa situação é calcular a área de uma região trapezoidal 

localizada no plano cartesiano, limitada pelo gráfico da função     
 

 
, pelos eixos e 

pela reta vertical   5. 

 

Os objetivos desta questão são: apresentar, aos alunos, uma figura localizada 

no plano cartesiano e limitada por uma função, verificar a visualização que eles farão da 

figura, interpretar os lados da figura como sendo as coordenadas da função, analisar as 

estratégias utilizadas na resolução e verificar como se posicionam diante da necessidade 

do uso de um modelo para apresentar o resultado encontrado. 

 

Nesta situação, para calcular medida da área dessa região que possui forma 

trapezoidal, espera-se dos alunos a compreensão da mesma e a busca de informações, 

pois não são dados os valores das ordenadas dos pontos cujas abscissas são     e 

  5 . Estes valores fornecem as medidas das bases do trapézio: 

 

Para    , temos:     
 

 
  . 

Para   5, temos:     
 

 
 5 5  

 

Quanto às estratégias a serem utilizadas para o cálculo da medida da área, 

podem ser via trapézio ou por decomposição da figura em um retângulo e um triângulo 

„internos‟ ou por um retângulo e um triângulo „externos‟. 

 

1ªopção: por trapézio 

Visualização esperada 
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A figura é um trapézio retângulo, de altura 5unidades, base maior 5,5 unidades  e 

base menor 3 unidades . Logo, a medida da área é:   
(     )  

 
     5. 

 

2ª opção: por decomposição da figura. 

 

1ª Visualização: por retângulo e triângulo „internos‟. 

 

A partir da decomposição da figura, tem-se que a base do retângulo é 5 unidades 

e a altura é fornecida pelo valor da função em    . A base do triângulo tem mesma 

medida da base do retângulo e a altura é dada pela diferença entre os valores da função 

em   5 e    , respectivamente. 

 

A medida da área do retângulo:      5   5. 

 

Altura do triângulo:    (5)   ( )  5 5      5. 

 

A media da área do triângulo:     
     

 
 6  5 

 

A medida da área da região:        5  6  5      5. 
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2ª Visualização: por retângulo e triângulo „externos‟  

 

 

A partir da decomposição da figura, tem-se por interpretação que a medida da 

base do retângulo é 5 unidades  e a altura, fornecida pelo valor da função em   5. O 

triângulo tem a base com mesma medida da base do retângulo e a altura dada pela 

diferença entre os valores da função em   5 e    , respectivamente. 

 

Cálculo: 

A medida da área do retângulo:    5  5 5   7 5. 

 

A medida da altura do triângulo:    (5)   ( )  5 5      5. 

 

A medida da área do triângulo:    
     

 
 6  5 

 

A medida da área da região:        7 5  6  5      5.  

 

3.7) 

 

  

 

 

𝑦  𝑥  4 

8 
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Nesta figura, a tarefa dos alunos é calcular a medida área de uma região do plano 

cartesiano, limitada pelo gráfico da função     4, pelos eixos cartesianos e pela 

reta vertical   8.  

 

Os objetivos são: interpretar da situação, verificar as estratégias utilizadas e se o 

fato de parte da figura estar localizada abaixo do eixo das abscissas irá interferir nos 

procedimentos e resultados. 

 

Passaremos a descrever possíveis entendimentos a partir da situação: calcular a 

soma das medidas das áreas dos dois triângulos, perceber que estes possuem as mesmas 

medidas e a necessidade de calcular a medida área por partes, encontrando a raiz da 

equação     4 que faz a divisão da figura em duas partes. 

Quanto às estratégias de solução o aluno pode dividir a figura em dois 

triângulos, sendo um formado pelo gráfico de     -4, pelos eixos cartesianos e pela 

reta x = 0; o outro pelo gráfico de     4, pelo eixo das abscissas e pela reta    8. 

Em relação ao primeiro triângulo, pretendemos verificar se o fato de ele se localizar 

abaixo do eixo das abscissas trará algum questionamento. 

Caso o aluno faça uma análise da situação percebendo que a figura pode ser 

decomposta em duas figuras de mesmo formato e medidas, ele poderá fazer o cálculo 

para uma e duplicar o resultado. 

O primeiro triângulo tem a medida da base dada por   4 e a altura pelo valor 

da expressão em  ( ). Neste caso, o valor de  ( )    4   4. Como este valor não 

pode representar uma medida, o mesmo deverá ser tomado em módulo. O valor da área 

será dado por    
   

 
 8. 

O segundo triângulo tem a sua base dada pela diferença entre   8 e   4  e a 

altura pelo valor da função em    8. Temos: 

 

Altura do triângulo 2:   (8)  8  4  4. 

 

Base do triângulo 2:    8  4  4. 
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A medida da área do triângulo 2:    
   

 
 8. 

 

A medida da área da região:       8  8   6. 

 

 

Questão 4. 

 

Calcular a medida da área da região do plano cartesiano limitada pelo gráfico da 

função          e pelos eixos. 

 

Os objetivos a serem alcançados são: verificar a capacidade de representação e 

de visualização da figura (triângulo retângulo de lados 5 e 10), verificar se os alunos 

conseguem fazer mudança do registro da língua natural para os registros gráfico e 

numérico, avaliar as estratégias adotadas na resolução, averiguar a busca de 

informações e o uso da reflexão sobre a interpretação, os procedimentos e os resultados.  

Da maneira como problema foi apresentado, a linguagem pode não facilitar a 

resolução. Na tentativa de interpretação, o aluno pode realizar uma mudança de registro 

de representação das informações para a representação gráfica, facilitando a 

visualização.  

Nesta questão, após a interpretação e a visualização gráfica, o aluno 

provavelmente não terá dificuldade para resolvê-la, visto que já foi trabalhado nas 

questões anteriores: a figura é conhecida e até existe uma modelo para o cálculo da 

media da área. 

A representação 

 

 

Cálculos 

A base do triângulo é o valor de x em que o gráfico corta o eixo das abscissas. Então: 

𝑦    𝑥     
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Para    , segue que         , com isso   5.  

A altura do triângulo é fornecida pelo valor da função no ponto de abscissa zero. 

 Então: 

Para    , segue que  ( )            . 

A medida da área será   
    

 
  5. 

 

Questão 5. 

Calcular a medida da área da região limitada pela curva          e o eixo 

dos x. 

Os objetivos a serem alcançados são: verificar a capacidade de representação e 

de visualização da figura, verificar se os alunos conseguem fazer mudança do registro 

da língua natural para os registros gráfico e numérico, avaliar as estratégias adotadas na 

resolução, averiguar a busca de informações e o usar a reflexão sobre a interpretação, os 

procedimentos e os resultados. 

A resposta esperada é que o aluno não consiga calcular a medida da área. Mas 

antes de chegar a esta conclusão, a representação gráfica pode ser usada como forma 

facilitadora de sua interpretação. A busca de informações e visualização para saber se é 

possível calcular a medida da área são essenciais. 

 

A representação 

 

Os cálculos 

Até o momento, os conhecimentos matemáticos dos alunos não são suficientes 

para calcular o valor da área de uma região parabólica. Como eles se posicionarão 

𝑦   𝑥  8𝑥 
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diante da situação? Queremos perceber quais serão as atitudes, posicionamentos, 

hipóteses e resultados. 

Informações: 

A base da figura é dada pelo valor absoluto da diferença das raízes da função              

      8 . Então, igualando a expressão a zero: 

Por      4   temos que   8  4  (  )    64. 

Logo, por   
   √ 

  
, temos   

   √  

  (  )
 

    

  
. Então, obtêm-se      e    8 . 

Então, o valor da base é 8. 

A altura da figura é fornecida pela ordenada do vértice: 

    
  

  
 

  

  (  )
 

  

  
 4. 

Cálculo de     4  8  4    6      6. 

Caso o aluno tente usar algumas dessas estratégias, nenhum dos resultados a ser 

obtido representará a medida pedida. O uso de um retângulo de base medindo 8 

unidades e altura 16 unidades fornece um valor maior que a medida da área da figura, 

usando-se  um triângulo de mesmas medidas base, 8 unidades, e altura, 16 unidades; a 

medida da área será menor e a hipótese de usar o modelo para calcular a área de um 

círculo, não é conveniente visto que a altura da figura é o dobro da base. 

 

Questão 6. 

 

Estimar a medida da área dada pela região representada abaixo: 

 

 

A tarefa dos alunos é estimar o valor da área da região limitada pelo gráfico da 

função   
  

   
   , pelos eixos cartesianos e pela reta vertical     . 

𝑦  
𝑥 

   
  0 
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Os objetivos a serem alcançados são: verificar a capacidade de visualização e 

interpretação da situação, avaliar as estratégias de resolução, usar a reflexão e atuar 

criticamente diante da situação, dos procedimentos e dos resultados. 

Como o aluno tem liberdade para fazer suas escolhas quanto ao processo que 

apresente a melhor aproximação, as estratégias utilizadas serão analisadas, considerando 

que não há escolhas erradas, mas sim que todas elas proporcionarão oportunidades para 

o debate. O trabalho em grupo favorece a discussão sobre pontos de vista ou escolha de 

estratégias a serem utilizadas, até mesmo sobre os resultados obtidos. No momento da 

socialização dos resultados, foi estimulada a discussão sobre a melhor estratégia, sobre a 

melhor aproximação, tomada de decisões, necessidade de troca de informações e tantas 

outras. Outras discussões, que extrapolem o ambiente da situação, poderão acontecer. 

Elas foram registradas, pois enriquecerá nosso trabalho de análise. 

Alguns questionamentos são esperados, pois nosso aluno não está habituado a 

tomar decisões. Pelo contrato didático vigente os dados são fornecidos e o aluno faz os 

cálculos e apresenta o resultado, sem questionamentos sobre o seu significado. 

Diante da situação apresentada, o aluno precisa avaliar os dados fornecidos, 

fazer as interpretações necessárias, buscar informações pertinentes, elaborar as 

estratégias, conseguir os resultados e conferir procedimentos e resultados. 

A resposta esperada é que o aluno não consiga calcular a medida da área 

proposta. A busca de informações e visualização para saber se é possível calcular a 

medida da área ou um valor aproximado, são essenciais. 

 

Os cálculos 

Até a realização desta tarefa, os conhecimentos matemáticos dos alunos não são 

suficientes para calcular a medida da área de uma região parabólica. Como o que se está 

pedindo é para dar uma estimativa surge a questão: “Como eles se posicionarão diante 

da situação?”. Queremos perceber quais serão as atitudes, posicionamentos, hipóteses e 

resultados e como será a troca de informações entre eles. Entendemos que possam surgir 

diversas estratégias para se calcular a medida da área. Descreveremos algumas 

possíveis: 
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1ª Opção: trapézio 

Visualização 

 

Cálculos 

Neste caso, a altura do trapézio é dada pelo valor de     , a base menor (b) é 

obtida pelo valor da função em     e a base maior (B) pelo valor da função em 

    . Então: 

   ( )  
  

   
      . 

   (  )  
   

   
           . 

A medida da área é dada por   
(   )  

 
 

(     )   

 
   5. 

 

2ª Opção: Um retângulo e um triângulo 

Visualização 
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Cálculos 

Neste caso, a medida da base do retângulo é dada pelo valor de      e a altura 

pelo valor da função em    . O triângulo tem base igual à do retângulo e a altura é 

dada pela diferença entre os valores da função em      e    . Então: 

A medida da área do retângulo:             . 

A medida da área do triângulo:    
    

 
 5. 

A medida da área é dada por   
(   )  

 
 

(     )   

 
   5. 

 

Passaremos a relatar os resultados da atividade 1, abordando as estratégias, os 

resultados e as discussões proporcionadas. 

Nesta questão 1, os alunos não tiveram dificuldades ao resolvê-la. Na sua 

totalidade eles utilizaram conhecimentos de geometria. Como a figura representa um 

retângulo, eles conseguiram, sem maiores problemas, interpreta-lo e fazer os cálculos. 

Alguns tiveram dúvidas no momento de escrever a resposta, já que uma das medidas 

era  √ , surgindo questão como: “Coloca-se em raiz ou em decimal?”. Os resultados 

apresentaram os dois tipos de respostas    5√  ou        .  

No momento da socialização abordamos a questão dos tratamentos sofridos por 

um objeto matemático, associando à vida profissional dos alunos. Pois ao fazer a 

mudança do número para a escrita decimal, podemos conversar sobre arredondamento 

que na vida profissional do engenheiro é necessário, já que algumas construções têm 

precisão milesimal e outras não. 

A questão 2 gerou questionamentos do tipo: “Mas isso não é retângulo, se tem os 

dois lados iguais é um quadrado.”; “Está faltando dados.”; “A escrita está estranha, 

como pode ser retângulo se os lados são iguais.” e “Qual é a medida? Não tem. Como 

vou fazer as contas?”. 

Nem todos os alunos acertaram o resultado. No momento da socialização foi 

discutido fato de todo quadrado ser retângulo e que nem todo retângulo é quadrado e, 

também, discutimos sobre a necessidade de, em alguns momentos, representarmos 

situações de forma genérica. 
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Alguns estudantes disseram que tiveram dificuldades em entender e aplicar as 

regras no problema. Outros disseram que tiveram dificuldades em saber se todos os 

lados eram iguais, os quatro. Um aluno explicou da seguinte maneira: “Por não 

encontrar número no enunciado, coloquei como resposta apenas        , sem 

saber se estava certo ou não”. A maioria deles apresentou a resposta     . 

Quanto à questão 3, faremos a apresentação elencando os itens, facilitando as 

colocações de cada parte da tarefa. 

No item 3.1, a figura representa um trapézio retangular que possui as medidas 

das bases maior e menor e a altura. Analisando o conjunto de respostas dos alunos 

podemos dividi-las em quatro tipos de estratégias, são elas: cálculo pela fórmula do 

trapézio, divisão da figura em um retângulo e triângulo, divisão em dois retângulos e 

pela “área total”. No primeiro tipo, dez alunos aplicaram a fórmula para cálculo da área 

do trapézio. No segundo, onze alunos dividiram a figura em um retângulo de medidas 3 

e 4 unidades e em um triângulo de medidas 2 e 4 unidades, efetuando-se os cálculos de 

cada medida das áreas parciais e depois somando os resultados. 

Nesta maneira de resolver, percebemos que três alunos usavam termos de 

maneira incorreta “dividi a figura em duas formas, um quadrado e um triângulo”. 

No terceiro tipo, um aluno estabeleceu dois retângulos (1) e (2), o retângulo (1) 

de medidas 3 e 4 unidades e o outro de medidas 2 e 4 unidades. A medida da área da 

figura foi encontrada através da soma das medidas da área do retângulo (1) e da metade 

do retângulo (2). Em termos de resultados o processo é o mesmo da estratégia 2, mas 

em termos de visão geométrica a percepção foi diferente. Na última maneira de calcular, 

um aluno usando seus conhecimentos técnicos achou a “área total” e depois subtrair a 

área que seria cortada, isto é, ele determinou um retângulo de medidas 4 e 5 unidades 

que seria a área total e subtrair a área de um triângulo de medidas 4 e 2 unidades que 

teoricamente seria cortado. Neste último caso, a expressão do aluno foi “... como em 

oficina de caldeiraria, primeiro acha a área total da chapa, depois a área que será cortada 

e diminui da área total”. 

No item 3.2, a figura é um trapézio e possui as seguintes informações: a altura de 

medida 4 unidades, a base menor medindo 3 unidades e um lado inclinado a 60° em 

relação à base medindo 5 unidades. Basicamente, os alunos usaram duas maneiras para 

estabelecer a medida da base maior, primeiro, pelo o Teorema de Pitágoras (4 pessoas) 
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e, segundo, pela definição de cosseno no triângulo retângulo (13 pessoas). Dos alunos 

que utilizaram o Teorema de Pitágoras, um usou a fórmula do trapézio para o cálculo da 

área, outros dois dividiram a figura em um retângulo e um triângulo e outro dividiu a 

figura em dois retângulos, um de medidas 3 e 4 unidades e outro de medidas x e 4 

unidades. Para calcular a medida da área da figura, ele somou a medida da área do 

retângulo de medidas 3 e 4 unidades e metade da medida da área do retângulo de 

medidas x e 4 unidades. Este mesmo aluno aponta que encontrando o valor de x pode-se 

usar fórmula da área do trapézio. Ele ainda faz uma observação, que se utilizar o ângulo 

de 60º para encontrar a medida x, o cálculo fica errado, pois o dado é inconsistente. 

Quanto aos 19 alunos que utilizaram cosseno para descobrir a medida da base maior, 8 

utilizaram a fórmula do trapézio para o cálculo da medida área, 10 fizeram pela divisão 

em retângulo e triângulo somando suas áreas e um calculou a “área total” e subtraiu da 

área que seria cortada, já que ele se baseou em conhecimentos de caldeiraria. 

A exceção de um aluno, os demais não tiveram curiosidade de confrontar os 

resultados de quando se utiliza o Teorema de Pitágoras com os de quando se usa a 

definição de cosseno no triângulo retângulo para o cálculo da medida da base da figura. 

Mesmo o aluno que apontou esta observação afirmou que se usasse o cosseno, o cálculo 

ficaria errado e não prosseguiu na verificação do fato. 

Os alunos não trocaram informações entre si, cada um optou por uma estratégia 

e seguiu nela até encontrar uma resposta. As respostas encontradas foram 20 unidades 

para os que usaram o Teorema de Pitágoras e 18 unidades na utilização de cosseno. 

No momento da socialização da atividade, os alunos disseram que perceberam 

que havia algo errado, mas não atentaram para descobrir ou verificar onde estava a 

falha. Se eles tivessem confrontado os resultados ao usar cosseno e tangente, 

perceberiam a inconsistência dos dados da figura. O dialogo, no momento da 

socialização da atividade, foi importante para alerta-los quanto à necessidade de 

verificação dos dados fornecidos, bem como sua veracidade e consistência. 

No item 3.3, a figura é metade de um círculo, os alunos não tiveram dificuldades 

de encontrar a medida de sua área. Alguns não lembravam a expressão que fornece a 

medida da área do círculo, mas trocando informações entre eles conseguiram resolver a 

questão, agregando mais modelos. 
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No item 3.4, a figura é mais complexa, mas contém todas as informações 

necessárias a para o cálculo. Ela exige conhecimentos de linguagem de desenho técnico 

e elaboração de estratégias para a resolução. Basicamente, a figura foi decomposta em 

partes conhecidas que permitiram os cálculos, apenas 2 alunos não conseguiram 

calcular, justificando que tiveram dificuldades e não sabiam o que encontrar primeiro e 

quais os passos necessários para calcular a medida área final. 

Percebemos três maneiras de decomposição da figura: a primeira, um quadrado, 

um semicírculo e 2 triângulos; a segunda, um quadrado, um semicírculo e 3 triângulos 

e, a terceira, um semicírculo, um trapézio e 2 triângulos. A diferença entre a primeira e a 

terceira estratégias é a decomposição do triângulo isósceles em dois triângulos menores. 

 Analisando a terceira estratégia, o aluno numerou as figuras, demonstrando 

organização, (1) área do semicírculo, (2) área do quadrado, (3) área de um triângulo de 

medidas 3 e 6 e (4) e (5) áreas dos triângulos de medidas 2 e 2. A área da figura é dada 

por (2) + (1) - (3) - (4) - (5). 

A segunda estratégia foi adotada por dois alunos. Eles calcularam as áreas do 

semicírculo, do trapézio e do triângulo isósceles. A área da figura foi encontrada 

somando-se medidas das duas primeiras áreas e do resultado, subtraiu-se a medida da 

terceira. 

Na primeira estratégia, os alunos encontraram as medidas das áreas do 

semicírculo, do quadrado e dos dois triângulos. A medida da área total foi obtida 

somando-se a medida da área do semicírculo com a do quadrado e subtraindo da soma 

das áreas dos dois triângulos. 

Uma dificuldade percebida foi o cálculo da medida área do triângulo isósceles, 

devido à falta de conhecimentos de trigonometria, para superar isto os alunos trocaram 

informações entre si. 

A resolução de um aluno nos chamou a atenção e gostaríamos de relatar sua 

forma de expressão: “Temos uma chapa com 6x6 que fornece uma área de valor 36 

mais a medida da área do semicírculo com raio 2 que dá uma área 6,28, dando uma 

medida total de 42,28. Após, temos dois triângulos, o primeiro com lados medindo 6 e 

3, que nos dá uma área  de 9 unidades e, o outro ( símbolo de uma cantoneira), 
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que usei a ideia profissional de uma cantoneira de abas iguais para encontrar o seguinte 

valor da altura,   
 

√ 
   8. Então, a medida da área desse triângulo será   

(     )

 
   8  Portanto, o triângulo total terá área de     8   5 6. Com isso, a 

medida da área da chapa será de   ( 6  6  8)  (9  5 6)   7 68 ”. 

Obs.: Este aluno tem muita dificuldade nos conteúdos de matemática, através 

desta atividade já se percebeu uma evolução em seu desempenho e suas resoluções, em 

nível de estratégias, se destacam em relação aos demais alunos. 

A partir do item 3.5, começa a utilização de representação de funções para a 

construção de figuras. Os alunos não tiveram problemas em interpretar e expressar o 

valor da área. Alguns alunos expressaram que o valor da ordenada (y) representa a 

altura do retângulo e a abscissa (x) é o valor da base. Outros tiveram dificuldade de 

perceber que x é o valor de um dos lados da figura, mas em troca de informação com os 

colegas esclareceram as dúvidas. Outros, mesmo tendo expressado que o valor da área é  

   5 , disseram que viram a figura como um quadrado. Talvez, tenham si 

confundidos pela representação gráfica que sugere um quadrado. 

Na socialização da atividade, os estudantes foram questionados sobre a 

existência da figura. Todos disseram que ela existia, pois ela possui as duas medidas, 

base e altura. Em seguida, foram questionados sobre o valor de x, disseram que não 

sabiam, pois não foi fornecido. Sobre a figura ser um quadrado, eles disseram que é.  

Perguntados sobre o valor de x para isso aconteça. Eles responderam cinco. 

Mas se o valor de x for diferente de 5, o que acontece? – Ele vai ser um 

retângulo, responderam os alunos. 

O valor de x pode ser Zero? – Alguns disseram não, se não a figura não existe. 

Outros, sim. O valor de x pode ser zero. 

Mas se isso acontece como fica a figura? – Ela vai ser uma linha em cima do 

eixo y, responderam os estudantes. 

E a medida da área qual é? – Mas, ai não tem. A figura deixa de existir. 

Percebemos que a socialização foi importante ao ver a postura dos alunos. Eles 

alegaram que este tipo de conversa deveria ser produzido mais vezes e também em 
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outras disciplinas, pois ela permitir abrir a mente para outras questões que normalmente 

não são percebidas. 

No item 3.6, a figura é uma região trapezoidal formada pela função     
 

 
 e 

limitada pelos eixos cartesianos e pela reta vertical   5. As soluções fornecidas pelos 

alunos foram de três tipos: pela fórmula do trapézio (6 alunos), decomposição da figura 

em um retângulo e um triângulo (11 alunos) e pela decomposição em dois triângulos (1 

aluno), além de um número considerável de alunos que não conseguiu fazer (9). Estes 

últimos, questionado sobre porque não conseguiram responder, disseram que o 

problema foi calcular as alturas da figura. Alguns viram os colegas dividir a figura em 

triângulo e retângulo, mas não entenderam o cálculo das alturas. 

Usando a fórmula do trapézio, eles não tiveram dificuldade para calcular a base 

menor (substituindo     e encontrando    ) e a base maior (substituindo   5, 

encontraram   5 5). Sabendo que o valor da abscissa   5 representa a altura do 

trapézio, encontraram   
(     ) 

 
     5. 

Os alunos que dividiram a região em um retângulo e um triângulo, para calcular 

a área do retângulo eles encontraram o valor da altura que é  ( )    e o valor da 

abscissa   5, como o valor da base. Com isso, a medida da área do retângulo é dado 

por     5. Já para o triângulo, eles perceberam que a base tinha a mesma medida da 

base do retângulo e a altura foi encontrada pela diferença entre o valor de  (5)  5 5 e 

o de  ( )   , fornecendo   5 5      5. Para o cálculo da medida da área usaram 

  
     

 
 6  5. Efetuando-se, posteriormente, a soma das duas medidas, encontraram 

a área da figura    5  6  5      5. Para encontrar a altura do triângulo, alguns 

alunos apresentaram dificuldades sendo necessária troca de informações entre eles. 

A última maneira de calcular valor desta área, o aluno tomou dois triângulos 

conforme figura abaixo. 
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Um triângulo com a base dada por   5 e altura por  ( )   , o outro com a 

base dada por  (5)  5 5 e a altura dada por   5. A medida da área do primeiro 

triângulo é dada por    
   

 
 7 5 e, o segundo, dada por    

     

 
 

    

 
    75. A 

área da figura é dada por         7 5     75      5. 

No item 3.7, a figura é uma região do plano cartesiano composta de 2 triângulos 

semelhantes de bases e alturas medindo 4 unidades cada, uma acima do eixo das 

abscissas e outra abaixo. Os resultados apontam que 42% dos alunos não conseguiram 

fazer, alegando que não souberam interpretar. O restante, 58%, resolveram calculando a 

área de um triângulo e duplicando o resultado. 

A questão 4 traz o enunciado usando os registros de língua natural e algébrico, 

ficando a cargo dos alunos visualizar a região e calcular a sua área, isto trouxe um 

pouco de dificuldade, pois 30% alunos não conseguiram resolve-la, por não saber 

representar a figura e nem interpretá-la. Já os que conseguiram fazer foram 70% dos 

estudantes, estes representaram a figura e depois calcularam a medida da área, mesmo 

alguns alegando que precisaram dos colegas para auxiliar na intepretação. 

Em seguida, na questão 5, o enunciado solicita o cálculo da medida da área de 

uma região limitada pelo gráfico de uma expressão do segundo grau e os eixos 

cartesianos. A resposta esperada era: “eu não dou conta de calcular”. As soluções 

encontradas foram: não consegui (65% dos alunos), só consegui representar o gráfico 

(4%) e resolveram por aproximação de triângulos (31%). Estes últimos tomaram o 

vértice da parábola representada e dividiram a região em duas partes triangulares. A 

questão não solicitava uma aproximação. Mas, mesmo assim, os estudantes a fizeram. 

Alguns queriam fazer aproximação por metade de um círculo, eles foram solicitados a 

pensar se as suas ideias tinham fundamentos e conseguirem argumentos para justificar a 

escolha. Ao conversarem perceberam que a hipótese não tinha fundamentos, visto que a 

figura não tem raio. 

Encerrando a atividade 1, a questão 6 que traz a solicitação “estimar” a medida 

da área, dava liberdade aos estudantes para usarem sua criatividade e recursos de seu 

conhecimento. Apenas 20% alunos conseguiram estimar tal medida através de um 

triângulo e um retângulo. O valor de  ( )     forneceu o valor da altura do retângulo 

e o     , o valor da base, tendo para a medida da área            . Já, o 

triângulo possui a base com a mesma medida do retângulo e a sua altura foi encontrada 
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pela diferença   (  )   ( )   . Com isso, a medida da área do triângulo é   

    

 
 5. Somando-se as medidas das áreas, eles encontraram a medida da área da 

região que é       5    5. Os demais alegaram que a questão era muito difícil. 

Numa visão geral, esta atividade parte de situações gerais e conduz para 

questões específicas retratadas no plano cartesiano, preparando os estudantes para a 

segunda atividade. Entendemos que todas as questões serão mantidas e acrescentada 

uma figura na questão 3 que proporcione a reflexão sobre o excesso de informações em 

uma situação. Percebemos que alguns alunos não conseguem utilizar ideias e conceitos 

trabalhados anteriormente. Durante a socialização da atividade, discutimos sobre a 

questão da argumentação e explanação de um processo, apontando a necessidade de 

desenvolver estes requisitos que refletem no futuro profissional. Algumas 

argumentações apresentadas nos relatórios não refletiam o que os alunos teriam 

desenvolvido nas resoluções. 

Quanto às fases da modelação percebemos uma evolução ao analisar as 

estratégias apresentadas para a solução de algumas questões. 

Na questão 2, a leitura e discussão durante a interpretação contribuíram para 

aguçar a criatividade dos alunos. 

As figuras da questão 3 permitem a busca de informações, tomadas de decisões, 

elaboração de uma sequência para o cálculo da medida das áreas e análise para verificar 

coerência dos resultados. 

As questões 4, 5 e 6 conduzem os estudantes para as representações envolvendo 

funções, permitem a elaboração de expressões que possibilitem o cálculo de áreas. Além 

disso, em cada uma das questões, quando não era necessário elaborar um modelo e 

efetuar os cálculos, o aluno poderia estar confirmando um modelo já conhecido, mesmo 

que o fizesse de maneira automática. Especificamente, a questão 5 contribui para a 

percepção de que falta algum conteúdo matemático para calcular a medida da área de 

uma região limitada pelo gráfico de uma parábola, a região pode ser visualizada no 

registro gráfico. 

Quanto à utilização dos registros, dos tratamentos e conversões foi uma 

constante em todas as questões, algumas mais outras menos. Na questão 3, a busca de 

informações nas figuras e a transformação para registros algébricos ou numéricos para 

apresentar a solução foi evidente. Em alguns casos, o tratamento no registro figural foi 
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necessário para que uma estratégia fosse elaborada. Na questão 4, a representação 

gráfica foi importante para perceber a região limitada no plano cartesiano e, ai sim, 

poder buscar um modelo conhecido ou elaborar uma estratégia para a solução da 

questão. Na questão 1, tratamentos numéricos proporcionaram a discussão dos 

arredondamentos tão importante na construção mecânica.  

Quanto ao aspecto de que usar os registros e as conversões contribuem para a 

aprendizagem, alguns alunos tiveram dificuldades de calcular a medida da área por não 

conseguir fazer a representação gráfica e, com isso, não conseguiram visualizar a figura 

formada. Em consequência, não sabiam qual a expressão forneceria a medida da área. 

Percebemos, aqui, o que Duval afirma sobre a necessidade de transitar pelos registros 

como uma condição necessária para que haja aprendizagem, pois quando o aluno 

consegue fazer alguma conversão cria-se um bloqueio que impede o prosseguimento na 

resolução. 

 

 

4.2. Atividade 2: Expressões para o cálculo de medidas de áreas. 

 

Na atividade 1, os estudantes foram colocados diante de situações que exigiam o 

cálculo de área de regiões planas representadas ou não no plano cartesiano, começando 

com representações mais gerais e encerrando com figuras construídas a partir de 

gráficos de funções. Estas últimas encaminhavam os estudantes a trabalharem a segunda 

atividade, que propõe a construção de expressões para o cálculo de áreas de regiões 

localizadas no plano cartesiano. Agora, com objetivo de conseguir um modelo 

específico, retratando a integral definida de funções polinomiais. 

Esta atividade apresenta uma série de sete situações, versando sobre cálculo de 

área de regiões limitadas por gráficos de expressões representadas no plano cartesiano. 

O objetivo deste conjunto de exercícios é que os alunos possam encontrar a 

expressão (modelo) que possibilite o cálculo da medida da área nas situações elencadas, 

partindo de regiões limitadas por gráficos de funções constantes, funções de primeiro 

grau e chegando a regiões limitadas por gráficos de funções quadráticas. 

Esperamos ver, especificamente, por um lado, o comportamento dos estudantes 

quanto à mudança no valor do expoente da função que fornece a medida da área em 
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relação à função que compõe a região. Por outro, a percepção quanto à alteração nos 

valores do denominador das expressões que fornecem a medida da área, quando se 

aumenta o grau da função que limita a região. Com isso, procura-se encontrar a regra da 

integração de funções polinomiais dando significado à sua aprendizagem. Pretende-se, 

também, ajuda-los a caminharem para as ideias da noção de integral definida de funções 

polinomiais.  

Esta atividade contribui para o posterior desenvolvimento do modelo para as 

funções polinomiais e também para entendimento de algumas regras de integração que 

aparecerão na atividade 3, na segunda fase do experimento. Estaremos trabalhando com 

funções polinomiais que nos parece ser de domínio dos alunos.  

Esperamos que os estudantes usem modelos (fórmulas) que conheçam e 

elaborem estratégias para situações desconhecidas. Com as tarefas propostas, pretende-

se estimular a criatividade, reflexão e uma análise crítica na interpretação das situações. 

Pretende-se ainda, desenvolver habilidades para a interpretação de gráficos e figuras e 

dar oportunidade de buscar informações e escolhas nas tomadas de decisões. Elas, assim 

como as anteriores, podem promover a quebra do contrato didático, uma vez que nem 

todas as informações estão dadas em números nem na forma explícita. 

 

Tarefa: Escreva a expressão que fornece a medida da área de cada uma das 

regiões representadas a seguir. Discuta o processo em cada grupo e faça análise crítica 

dos seus resultados. Compare as expressões encontradas para o cálculo da medida da 

área com as respectivas funções que cujos gráficos limitam as regiões.  Os 

procedimentos devem ser registrados. 

 

Situação 1: 

a)   b)   

 

𝑦     
𝑦     

𝑎 
𝑎 
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Situação 2:  

a)    b)   

 

Situação 3: 

a)   b)   

 

Situação 4: 

a)    b)   

 

Situação 5: 

a)   b)   c)  

 

Para reflexão e possíveis registros: Que relações você estabelece entre as expressões das 

situações 1, 2, 3, 4 e 5? 

𝑦  𝑐𝑥 
𝑦  𝑐𝑥  𝑏 

𝑦  𝑏 

𝑦    𝑥     𝑦   𝑥     

𝑦  𝑥     
𝑦   𝑥     

𝑦   𝑥 
𝑦  𝑥 

𝑎 
𝑎 𝑎 

𝑎 𝑎 

𝑎 𝑎 

𝑎 𝑎 
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Situação 6:  

a)    b)  

Situação 7:  

a)   b)  

 

É possível encontrar uma expressão para o cálculo da medida da área das regiões 

representadas nas situações 6 e 7 baseando-se nos procedimentos e resultados realizados 

nas situações de 1 a 5? 

 

Este atividade é denominada “a procura de um modelo para calcular áreas de 

regiões limitadas no plano” e compõe-se de duas etapas. A primeira, constituída pelas 

cinco primeiras situações, cujas regiões propostas permitem que se calcule a área por 

meio de modelos da geometria. A segunda, contem duas situações de regiões cujas áreas 

não podem ser calculadas por meio de fórmulas. 

O propósito da atividade é verificar se os alunos percebem como é realizado o 

cálculo da área em cada grupo e qual é a mudança que ocorre de um grupo para outro. 

Esperamos que eles possam chegar a algumas conclusões para se atingir o procedimento 

do cálculo de área que envolve a representação de curvas, no caso, parábolas. O grande 

resultado esperado é verificar se os estudantes chegam a perceber que o cálculo da 

medida da área de uma região pode estar relacionado à área de retângulos, 

𝑦   𝑥  
𝑦  𝑥  

𝑦   𝑥    𝑦  𝑥    

𝑎 𝑎 

𝑎 𝑎 
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independentemente da figura plana considerada. Essa ideia pode ajudar a perceber o 

aumento de uma unidade no expoente da expressão que permite calcular a área em 

relação à expressão contida na região.  

Como finalidade secundária da atividade, destacamos que ela visa preparar os 

alunos para, posteriormente, entenderem as propriedades de integração de 

soma/subtração e multiplicação por constante, através de operações com áreas. 

A atividade processou da seguinte maneira: na primeira etapa, é solicitado que se 

proponha uma expressão para o cálculo da área das figuras de cada uma das cinco 

situações. Os alunos, em grupo, deverão discutir o processo utilizado e fazer uma 

análise crítica dos resultados encontrados, isto é, das expressões descritas para o cálculo 

das áreas comparadas com as representações algébricas das funções cujos gráficos 

figuram nas regiões. Eles devem deixar descrito todo o procedimento utilizado no 

processo, para que possamos perceber como se deu a evolução do raciocínio. 

A proposta é que o aluno faça dois tipos de reflexão, a primeira no interior dos 

grupos para perceber que para um determinado tipo de função a maneira de se calcular a 

área é a mesma, que chamaremos de análise horizontal. Na segunda, a análise 

acontecerá de um grupo para outro, com o intuito de perceber o que ocorre com o 

cálculo da área de regiões formadas por gráficos diferentes; esta forma de refletir será 

chamada de análise vertical. 

Na primeira, análise horizontal, espera-se que o aluno perceba que, o 

procedimento, até na quarta situação, é o mesmo dentro de cada uma. A primeira 

situação é composta por regiões formadas a partir de funções constantes. Na segunda, as 

figuras são triângulos com um dos vértices na origem do plano cartesiano; contém 

gráficos de funções do tipo     , com   positivo. Na terceira, todas as regiões têm a 

forma de um trapézio e as representações das funções cujos gráficos compõem a figura 

são do tipo       , com   e   positivos. Na quarta, as regiões formadas são 

trapézios e as funções nelas representadas são do tipo       , com   negativo e   

positivo. Na quinta situação, a análise horizontal é também uma análise vertical, pois 

este grupo contempla uma figura de cada tipo dos grupos 1, 2 e 3. Essas figuras têm 

uma característica comum, as funções cujos gráficos limitam as regiões são todas 

representadas algebricamente de forma genérica. Essa questão foi colocada nesse lugar 

propositadamente, na tentativa de auxiliar a reflexão para a etapa seguinte. Em um 
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primeiro momento entende-se que os alunos apresentarão dificuldades em interpretar 

tais regiões, por envolverem gráficos de funções expressas genericamente. Mas, no 

segundo momento, na análise vertical, espera-se que este quinto grupo contribua para a 

criação de um modelo para as representações do sexto e sétimo grupos. 

Na análise seguinte, vertical, os alunos devem comparar ou avaliar as alterações 

de uma situação para outra, sempre associando a expressão encontrada para o cálculo da 

área com a expressão da função envolvida em tal região. Espera-se que ao analisar os 

resultados das situações 3 e 4, os estudantes vejam que eles são semelhantes aos das 

situações 1 e 2, visto que as funções presentes nessas regiões são uma composição das 

funções das situações 1 e 2. Nesta mesma análise, ao chegar à quinta situação, espera-se  

a percepção de que quando a função é constante, a área é fornecida por uma função 

polinomial de grau 1 (exemplo: se     a expressão que descreve a área é   ). Caso a 

função (ou parte dela) seja de grau 1, a expressão que fornecerá a área será de grau 2. 

Além disso, ela apresenta o número 2 no denominador do coeficiente. Isto acontece e, a 

principio, poderá parecer óbvio porque todas a regiões envolvendo uma função 

polinomial de grau 1 é um triângulo ou possui parte dela em forma de triângulo (as 

figuras em forma de trapézio podem ser decompostas em um retângulo e um triângulo). 

Espera-se que a situação 5 concorra para reforçar estas ideias e que este trabalho 

realizado contribua para a realização das tarefas das situações 6 e 7. 

Na segunda etapa da atividade, os discentes podem apresentar dificuldades ou, 

até mesmo, desistir de encontrar um modelo que permita calcular a área das regiões 

representadas. Porém foi sugerido que busquem subsídios nos resultados das situações 

anteriores e procurem perceber se as estratégias realizadas contribuem para encontrar 

uma maneira de efetuar o cálculo da medida área de cada região. Assim, como na etapa 

anterior, o aluno deve fazer a análise horizontal e vertical, percebendo que na situação, a 

relação entre a expressão da função presente na região e a expressão que fornece a área 

se dá da mesma maneira. 

Espera-se que os estudantes percebam a evolução no grau da expressão da área 

em relação ao grau da expressão da função e também a alteração do coeficiente 

numérico de uma para a outra. 
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Passamos a descrever os cálculos por situações e faremos alguns apontamentos 

que entendemos pertinentes. 

 

Situação 1: 

Objetivo: Verificar que modelos os alunos proporão para o cálculo da área de 

cada uma das regiões, verificar se eles percebem que, na situação, as funções que 

compõe as figuras são constantes e que os modelos que fornecem a medida da área de 

cada figura são funções de primeiro grau.  

a)   Área:        

 

b)    Área:       

 

Neste grupo, as funções cujos gráficos delimitam as regiões, são constantes e as 

expressões que representam as áreas são polinômios do primeiro grau. As regiões são 

retangulares, com base representada pelo valor     e a altura dada pelo valor dada 

função, que é uma constante. 

 

Situação 2: 

Nesta situação, as funções são do tipo     , com a positivo, e as expressões 

das áreas são polinômios do segundo grau. As regiões são triangulares, com bases 

representadas pelo valor de     e a altura dada pelo valor da função neste ponto. 

Objetivos: verificar que modelos serão usados para o cálculo da área de cada 

uma das regiões, se os alunos percebem que as funções que compõe as figuras são do 

𝑦     

𝑦     

𝑎 

𝑎 
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tipo      e que os modelos que fornecem a medida da área são funções de segundo 

grau. Além disso, o coeficiente do x na função que forma a figura permanece na 

expressão que permite o cálculo da área da região.  

a)  

 

Para esta figura a base é dada pelo valor de     e a altura por  ( )   . Segue: 

Área:   
   

 
 

  

 
 

 

 

b)   

 

A base da figura é dada pelo     e a altura pelo valor da função  ( )    . 

Segue: 

Área:   
    

 
 

   

 
 

Observamos, ainda, que a medida das áreas é a metade da medida da área de um 

retângulo de base a e altura dada pelo valor da função no ponto de    . Isto faz com 

que a expressão da área seja dada em função de uma única letra com expoente uma 

unidade maior daquele que aparece na expressão da função que compõe a figura.  

 

 

𝑦  𝑥 

𝑦   𝑥 

𝑎 

𝑎 
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Situação 3: 

Nesta situação, as funções são do tipo       , com a e b positivos, e as 

expressões das áreas são de segundo grau. As regiões são trapezoidais, com a altura 

representada pelo valor de     e as bases menor e maior dada pelo valor dada função 

neste ponto     e    , respectivamente. 

Objetivos: verificar que modelos serão usados para o cálculo da área de cada 

uma das regiões, se os alunos percebem que as funções que compõe as figuras são do 

tipo        e que os modelos que fornecem o valor a área são expressões de 

segundo grau. Além disso, o coeficiente do x na função que forma a figura permanece 

na expressão que permite o cálculo da área da região. 

 

a)   

A altura do trapézio é dada pelo     e as bases menor e maior são fornecidas 

pelo valor das funções em     e    , respectivamente. 

A medida da base menor é dada  ( )         . 

A medida da base maior é dada  ( )      . 

A expressão que permite o cálculo da medida da área é 

  
(       ) 

 
 

      

 
     

  

 
 

 

b)  

𝑦  𝑥     

𝑦   𝑥     

𝑎 

𝑎 
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A altura do trapézio é dada pelo     e as bases menor e maior são fornecidas 

pelo valor das funções em     e    , respectivamente. 

A medida da base menor é dada  ( )           . 

A medida da base maior é dada  ( )       . 

A expressão que permite o cálculo da medida da área é 

  
(        ) 

 
 

6      

 
     

   

 
 

 

As figuras são trapezoidais, elas podem ser decompostas em uma região 

retangular e outra triangular. Isso auxilia a entender a expressão que fornece a medida 

da área. Uma expressão composta de uma função constante e uma expressão do tipo 

    . Tem como resultado para o cálculo da área uma expressão em que parte é de 

grau 1 e outra de grau 2. 

 

Situação 4: 

Essas figuras se assemelham às da terceira situação, as figuras são trapézios de 

altura dada pelo valor de     e as bases maior e menor pelos valores da função nos 

pontos de     e    , respectivamente. Há uma inversão nos valores de x que 

fornecem as bases maior e menor. Neste caso, as expressões que compõem as regiões 

são do tipo       , com a negativo. No entanto, a pertence ao intervalo ,  
  

  
-, 

garantindo que o valor da área seja positivo. 

Objetivos: verificar que modelos serão usados para o cálculo da área de cada 

uma das regiões, verificar se os alunos percebem que as funções que compõe as figuras 

são do tipo       , com a negativo, e que os modelos que fornecem o valor a área 

são expressões de segundo grau. Além disso, o coeficiente do x na função que forma a 

figura permanece na expressão que permite o cálculo da área da região, mesmo sendo 

negativo.  
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a)  

A altura do trapézio é dada pelo     e as bases menor e maior são fornecidas 

pelo valor das funções em     e    , respectivamente. 

A medida da base menor é dada  ( )       . 

A medida da base maior é dada  ( )         . 

A expressão que permite o cálculo da medida da área é 

  
(        ) 

 
 

       

 
 

   

 
     

 

 

b)   

 

A altura do trapézio é dada pelo     e as bases menor e maior são fornecidas 

pelo valor das funções em     e    , respectivamente. 

A medida da base menor é dada  ( )        . 

A medida da base maior é dada  ( )           . 

A expressão que permite o cálculo do valor da área é 

  
(         ) 

 
 

     6  

 
 

    

 
     

 

𝑦   𝑥     

𝑦    𝑥     

𝑎 

𝑎 
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As figuras são trapezoidais, elas podem ser decompostas em uma região 

retangular e outra triangular. Isso auxilia a entender a expressão que fornece a medida 

da área. Uma expressão composta de uma função constante e uma expressão do tipo 

    , com a negativo. Tem como resultado para o cálculo da área uma expressão em 

que parte é de grau 1 e outra de grau 2. 

 

Situação 5: 

São apresentadas três figuras geradas a partir de expressões genéricas.  Elas são 

diferentes umas das outras, assemelhando às situações de 1 a 3, mas espera-se uma 

análise vertical possibilitando uma maior compreensão nos grupos seguintes. 

Objetivos: verificar se os alunos trabalham bem com a generalização, se eles 

conseguem perceber neste grupo que podemos fazer uma análise vertical, quais os 

modelos encontrados e que associação faz com as expressões que compõem as figuras. 

 

a)     Área:      

 

A função que compõe a região é constante e a expressão que gera a medida da 

área é de primeiro grau. A região é retangular, com base representada pelo valor de 

    e a altura dada pelo valor dada função, que é constante. 

 

b)  

 

𝑦  𝑐𝑥 

𝑦  𝑏 

𝑎 

𝑎 
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A função que compõe a região é de primeiro grau e a expressão que fornece a 

medida da área é de segundo grau. A região é triangular, com base representada pelo 

valor de     e a altura dada pelo valor dada função, em    . 

Visualização 

 

 

Altura:  ( )     

Área:   
    

 
 

   

 
 

 

 

c)  

 

A função geradora da região é de primeiro grau e a expressão que gera a medida 

da área é de segundo grau. A região é trapezoidal, com base representada pelo valor de 

    e a altura dada pelo valor dada função, em    . 

Base maior:  ( )       

Base menor:  ( )          

Área:   
(      ) 

 
 

       

 
 

   

 
    

 

Em síntese, quando a função cujo gráfico delimita a região (ou parte dela) é 

constante igual a b, para se obter a expressão do cálculo da área basta, multiplicar o 

valor da função pela variável a. Com isso, temos      . Se expressão (ou parte dela) 

𝑎 

  𝑐𝑎 

𝑦  𝑐𝑥  𝑏 

𝑎 
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é do tipo     , a expressão que fornece a medida da área é   
   

 
. Isto acontece 

devido ao fato de a região ser triangular (ou na decomposição, parte é um triângulo). O 

produto das medidas dos lados proporciona o aumento no valor do expoente em uma 

unidade e o fato de a figura ser metade do retângulo insere o denominador 2. 

Nesta segunda etapa, o objetivo é encontrar uma expressão que possibilite o 

cálculo da medida da área das regiões representadas. Para isso, esperamos que os alunos 

recorram às ideias desenvolvidas nas situações anteriores. Baseando-se nas ideias de 

que retângulo e triângulo que são gerados por gráficos de funções constantes e de 

polinomiais de primeiro grau, respectivamente, e tiveram suas áreas fornecidas por 

expressões de primeiro e segundo graus. Espera-se que eles possam concluir que uma 

região limitada por gráfico de função polinomial de segundo grau tem o valor de sua 

área gerada por uma expressão de terceiro grau. Além disso, se o valor da área do 

retângulo é considerado na totalidade e o valor da área do triângulo pode ser 

considerado como sendo a metade do valor da área de retângulo, de mesma base e 

mesma altura. Espera-se pela visualização gráfica que a medida da área de uma região, 

abaixo de uma parábola, seja a terça parte do valor da área de um retângulo com base e 

altura equivalente as dimensões da região parabólica. 

 

Situação 6: 

São apresentadas duas figuras geradas a partir de expressões de segundo grau.  

Elas possuem uma característica comum que é o gráfico passando pela origem, pois as 

expressões são da forma      . 

Objetivos: verificar qual modelo será fornecido pelos alunos para o cálculo da 

área, especialmente, analisando como ficarão o expoente da variável no numerador e o 

número que aparece no denominador. Além disso, verificar se os alunos percebem que o 

cálculo da medida da área das regiões inicia-se por um retângulo. 

a)    Área:   
   

 
 

𝑦   𝑥  

𝑎 
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Visualização esperada 

 

 

Esta visualização pode contribuir para esclarecer que a medida da área da região é 

menor que a metade da medida da área do retângulo de base medindo a e altura igual 

   . 

b)    Área:   
  

 
 

 

Visualização esperada 

 

 

Esta visualização pode contribuir para esclarecer que a medida da área da região 

é menor que a metade da medida da área do retângulo de base medindo a e altura igual 

  . 

 

Situação 7: 

Neste grupo, são apresentadas duas figuras geradas a partir de expressões de 

segundo grau.  Elas possuem características comuns que é o gráfico passando fora da 

origem e ambas as expressões são da forma       . 

   𝑎  

𝑏  𝑎 

𝑦  𝑥  

  𝑎  

𝑏  𝑎 

𝑎 
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Objetivos: verificar qual modelo será fornecido pelos alunos para o cálculo da 

área. Além disso, verificar se eles percebem que o cálculo da medida da área das regiões 

inicia-se por um retângulo. Esperamos, ainda, que os alunos, a partir das atividades 

desenvolvidas, consigam perceber que a estrutura das funções polinomiais não impede 

de se produzir o modelo para o cálculo da área. 

 

a)    Área:   
   

 
   

 

Visualização esperada 

 

 

Esta visualização pode contribuir para esclarecer que a medida da área da região 

é menor que a medida área do retângulo de base medindo a e altura igual      . 

c)   Área:   
  

 
    

 

 

 

𝑦   𝑥    

𝑏  𝑎 

   𝑎    

𝑦  𝑥    

𝑎 

𝑎 
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Visualização esperada 

 

 

Esta visualização pode contribuir para esclarecer que a media da área da região é 

menor que a medida da área do retângulo de base medindo a e altura igual (    ). 

Todos os alunos encontraram as expressões que fornecem o valor das áreas para 

cada figura da primeira situação. Na percepção deles, se a função é constante a área 

varia de acordo com o valor de y. Eles colocaram, no relatório, que o valor de a é 

constante. Apenas um aluno relacionou que a medida da área gerada a partir de uma 

função constante será fornecida por uma expressão de primeiro grau. Os demais podem 

ter percebidos esta relação, mas não a deixaram evidenciada. O que ficou claro, no 

entendimento dos alunos, é que a figura é um retângulo, a base é fornecida pelo valor da 

abscissa e a altura é variável, de uma situação para outra, e dependente do valor de y. 

Nas situações 2, 3 e 4, os estudantes encontraram a expressão que gera a área 

para cada uma das regiões. Alguns deixaram registrados todos os passos utilizados no 

registro algébrico, outros somente a expressão final. Eles perceberam que uma região 

composta por uma expressão de 1º grau tem o valor de sua área fornecida por uma 

expressão de segundo grau. Para verificar a real percepção dos alunos fez-se necessário 

a discussão em sala de aula. Com isso, percebemos que o aluno fica no algebrismo, 

confirmado por relatos, como: “Não, é que se a expressão é do 1º grau, então a área é do 

2º grau. Olha aqui. (apontando a expressão encontrada)”. 

Alguns apontamentos foram necessários para que os discentes pudessem fazer 

associações entre a expressão que compõe a região e a que fornece a área. Quando 

questionados sobre que relações existiam entre o desenvolvimento algébrico e a 

representação gráfica, eles demoraram a responder. O fato de cada aluno registrar de 

uma maneira dificultou a percepção, as simplificações foram os maiores entraves. O que 

ficou evidente foi a facilidade de se encontrar a expressão a partir da figura, pois elas 

são conhecidas (retângulos, triângulos e trapézios). Os estudantes não questionaram 

quais os possíveis valores de a e nem o que aconteceria caso este valor fosse alterado. 

  𝑎    

𝑏  𝑎 
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Perguntas sobre como se processa o cálculo, alguns alunos não conseguiram explicar e 

tão pouco conseguiram interpretar que a base é dada pelo valor do x, que a altura do 

triangulo é dada pelo valor da função no ponto a e a medida da área é a metade da 

medida encontrada, isto para a situação 2. 

Em seguida, na análise das resoluções relativas à situação 5, percebemos 

novamente que os alunos desenvolvem bem os cálculos no registro algébrico, mas sem 

questionar ou correlacionar o que foi feito com o que está representado. 

Com relação ao proposto, correlacionar as expressões produzidas nas situações 

2, 3, 4 e 5, eles praticamente não conseguiram resultados. Isto pode ser devido a dois 

aspectos, talvez fossem necessários mais alguns questionamentos, para que eles 

pudessem despertar para a busca de informações, ou uma alteração na atividade. 

Conseguimos algumas informações à medida que questionamos os estudantes durante a 

socialização. 

Percebemos, ainda, que os alunos têm dificuldades em relatar o que pensam e, 

até mesmo, criar ou expressar argumentos para explicar o que eles realizam. 

A ideia inicial era que a partir da análise das atividades realizadas nas cinco 

primeiras situações, os discentes pudessem conseguir um modelo para o cálculo da 

medida da área de regiões abaixo de uma curva produzida por uma expressão de 

segundo grau. O que pudemos observar nos resultados é que este propósito foi 

conseguido em partes. Por um lado, os estudantes conseguiram perceber com certa 

facilidade o aumento de uma unidade na potência da expressão que da área em relação a 

expressão que compõe a região. Por outro lado, eles consideraram que o resultado seja 

dividido por 2. Isto ficou caracterizado, nos resultados apresentados nas situações 6 e 7. 

Na primeira, a região era formada por expressões do tipo     e os resultados 

encontrados foram do tipo 
   

 
. Na segunda, as expressões eram do tipo       e os 

resultados foram 
      

 
 ou 

   

 
   . Isto no induz à necessidade de inserção de outra 

atividade para que esse obstáculo seja superado.  

Apenas os alunos de um grupo perceberam que os resultados acima não estavam 

corretos e tentaram justificar sua ideia da seguinte maneira. “É possível encontrar a área 

de triângulos e depois tirar uma porcentagem que é o valor da perda”. Eles mostraram 

nas representações gráficas que a curva está abaixo da linha que forma um triângulo. 
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No entanto, um aluno conseguiu perceber que o valor no denominador da 

expressão altera segundo o valor da potência e usou o seguinte termo. “ Então eu posso 

falar que a medida da área é dada por  
  

 
? E eu poderia falar que se tenho    a área 

é dada por 
    

   
? Isto seria um fator de correção?” 

Percebemos que parte dos alunos compreendeu com certa facilidade o aumento 

de uma unidade no grau da expressão que fornece a medida da área em relação ao grau 

da função que compõe a região. No entanto, entender que a expressão precisa ser 

dividida em um número de parte equivalente ao expoente da expressão que fornece o 

valor da área não nos pareceu tão simples. Isto nos sugere a necessidade de elaboração 

de outra atividade na tentativa de sanar esta dificuldade, proporcionando percepção da 

evolução do número que aparece no denominador da expressão que dá a medida da 

área. 

Esta atividade terá como objetivo conduzir os estudantes a entenderem que a 

expressão que fornece a medida da área tem sua origem no cálculo da área de um 

retângulo e que de acordo com a função que compõe a região a ser calculada, a área será 

a metade, a terça parte, a quarta parte, e assim por diante, de um retângulo construído a 

partir das coordenadas x e y. Essa quantidade de partes na qual se deve dividir a região e 

tomar uma delas é exatamente equivalente a uma unidade a mais que o expoente da 

expressão que compõe a região. 

Na atividade 1, os discentes tiveram contato com o cálculo de área. Agora, na 

atividade 2, a busca pelo modelo fica mais evidenciada à medida que os estudantes 

evoluem na realização das tarefas. Começa a aparecer os primeiros indícios do modelo 

esperado, mesmo que parcialmente. Isso nos leva às ideias de pesquisa-ação, mostrando 

a dinâmica do trabalho em sala de aula e a necessidade do professor estar buscando 

estratégias para auxiliar os alunos a transpor obstáculos que impedem o alcance da 

aprendizagem. Para que isso ocorra a experiência do professor e o domínio de conteúdo 

são necessários. 

No momento de socialização tivemos que fazer uma intervenção para esclarecer 

aos alunos qual o modelo que fornece a área de regiões limitadas por funções de grau 

igual ou superior a 2 e que a mesma vale para regiões limitadas por expressões de grau 

menor. E, ao mesmo tempo, tivemos que pensar em outra atividade para a segunda fase.  
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4.3. Atividade 3: Entendendo a definição de integral 

 

A proposta com esta atividade é levar os alunos para entenderem a definição de 

integral definida de função polinomial. Ela consiste em encontrar, por aproximação, a 

medida da área de uma região limitada pelo gráfico da função   
  

  
, pelo eixo das 

abscissas e pela reta vertical     , segundo escolhas preestabelecidas que direciona o 

trabalho em prol da compreensão da integral por meio Soma de Riemann. 

Para melhor compreensão das etapas tomaremos alguns conceitos do livro “Um 

Curso de Cálculo”, volume 1, de Hamilton Luiz Guidorizzi, 2008, e estratégias usadas 

por James Stewart em seu livro “Cálculo”, volume 1, 2006, expostas no capítulo 3 desta 

tese. 

Voltando à nossa proposta, ela é composta de duas etapas, ambas a serem 

realizadas em grupos. Ela tem uma característica especial, pois envolverá toda a turma, 

os grupos buscam resultados parciais. Cada um irá encontrar a medida da área 

observando as seguintes estratégias: o aumento no número de retângulos inseridos na 

região, a forma de escolha do tamanho da base de cada retângulo e a escolha do ponto 

que permite calcular a medida da altura de cada retângulo. Encerrando a atividade, a 

turma se reunirá para analisar e discutir os resultados parciais alcançados. Neste 

momento, eles terão uma visão geral da atividade e produzirão suas conclusões a partir 

dos dados conseguidos pelos grupos. Eles poderão discutir sobre os resultados e 

estratégias utilizadas pelo grupo e organizar a maneira de retratar os resultados e 

conclusões gerais. 

Espera-se que os estudantes compreendam que o cálculo da área da região se dá 

pela soma de infinitas áreas de regiões menores produzidas pela partição. Além disso, 

que eles percebam que a base dos retângulos inseridos na figura podem ter tamanhos 

variados, que o aumento na quantidade desses retângulos faz com que o tamanho da 

base de cada retângulo fique cada vez menor e a soma das medidas das áreas dos 

retângulos se aproxima da medida da área da região. 

Outro aspecto a ser trabalhado é a escolha do ponto que fornece a altura de cada 

retângulo e a sua influencia no resultado da medida da área. Ele pode ser tomado de 

maneira aleatória e a escolha desses pontos produz resultados que Stewart (2010, p.336) 
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chama de estimativas inferior e superior da área. A medida que se aumenta o número de 

retângulos inseridos na figura, independente do ponto escolhido em cada retângulo, 

essas alturas de aproximam umas das outras e o resultado da somatória das medidas 

áreas se  aproxima da medida efetiva. 

O trabalho conjunto e o planejamento de estratégias dos alunos serão analisados 

ao se realizar a atividade, buscando perceber a criatividade e a criticidade. A princípio, a 

prática parece simples, mas para desenvolvê-la é necessária uma grande quantidade de 

trabalho devido ao cálculo da área de cada retângulo. A proposta é que os estudantes 

dividam as tarefas por iniciativa própria. Eles são instruídos a dividir as tarefas, mas fica 

a critério de cada grupo a maneira de como fazê-lo. 

No desenvolver da atividade, queremos observar como eles se portarão diante da 

necessidade de se organizarem, como será feita esta organização, como vão gerir o 

tempo e os resultados. Outros quesitos observados são: a iniciativa, as estratégias de 

trabalho e colocada em jogo a questão de liderança. O grupo que tiver um líder para 

negociar as etapas, o tempo e até esclarecer o que está posto na atividade tem chance de 

desenvolvê-la mais rapidamente. Cabe alertar que, o objetivo não é uma disputa, mas 

trabalhar com estratégias, pois o que vale é o resultado da turma que é um grupo maior, 

podendo, inclusive, haver colaboração entre os grupos. Até porque, no fechamento da 

atividade, eles se tornarão um único grupo e buscarão os mesmos resultados. 

O trabalho será realizado em um primeiro momento por cinco grupos, cada um 

com uma tarefa específica e diferente das demais. Caberá a cada grupo registrar seus 

resultados que irão compor os dados da segunda etapa. Serão fornecidas, a cada grupo, 

representações, caso eles entendam que seja necessário representar os retângulos para 

visualização, os mesmos terão material para faze-lo. 

Na etapa seguinte, os grupos se reunirão para trabalhar em conjunto e os dados 

encontrados na primeira etapa serão disponibilizados na lousa e todos tomarão 

conhecimento do que foi desenvolvido. Neste momento, eles irão analisar o conjunto de 

informações obtidas e elaborar o relatório final com as conclusões gerais, observando os 

dados numéricos e as estratégias que levaram a estes resultados. 

Novamente, queremos perceber a que conclusões os alunos chegarão à medida 

que se aumenta o número de retângulos inseridos na região. Será que o valor encontrado 
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para a medida da área se aproxima do valor real? Qual melhor maneira para que isto 

aconteça? 

Outra percepção esperada é que com o aumento no número de retângulos 

inseridos na região, a base de cada retângulo fica tão pequena, que a escolha do ponto 

que irá determinar a altura do retângulo já não faz diferença, podendo ser qualquer valor 

no intervalo, chamado por Stewart de pontos amostrais. 

Espera-se, também, que os alunos comparem os resultados da atividade com os 

obtidos nas atividades anteriores. Além disso, esperamos verificar como será realizada 

atividade, qual será atitude dos estudantes diante das adversidades apresentadas nas 

etapas, como vão se organizar, como irão tratar as informações, de que maneira tomarão 

as decisões, como vão se comportar matematicamente (que dúvidas terão, onde e como 

vão buscar as informações necessárias), lembrando que eles deverão emitir um único 

parecer neste momento. A turma, agora, é apenas um grupo. 

 

Apresentação da tarefa. 

Calcular a medida aproximada da área da região limitada por   
  

  
, pelo eixo das 

abscissas e pela reta vertical     , utilizando soma de áreas de retângulos nos 

seguintes casos: 

 

 

1ª etapa: Trabalho em grupos com emissão de relatório no final mostrando, os cálculos, 

os procedimentos e conclusões. 

Situação 1: Calcular a medida da área da região dividindo-a em 5 e 10 faixas, 

aproximando cada faixa por retângulos de bases iguais e alturas calculadas através do 

ponto médio e das extremidades direita e esquerda de cada subintervalo produzido. 

 

𝑦  
𝑥 
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Situação 2: Calcular a medida da área da região dividindo-a em 5 e 10 faixas, 

aproximando cada faixa por retângulos com bases de medidas diferentes e alturas 

calculadas através do ponto médio e das extremidades direita e esquerda  de cada 

subintervalo. 

 

Situação 3: Calcular a medida da área da região dividindo-a em 5 e 10 faixas, 

aproximando cada faixa por retângulos com bases iguais e alturas calculadas de maneira 

aleatória. 

 

Situação 4: Calcular a medida da área da região dividindo-a em 5 e 10 faixas, 

aproximando cada faixa por retângulos com bases diferentes e alturas calculadas de 

maneira aleatória. 

 

Situação 5: Calcular a medida da área da região dividindo-a em 20 faixas, aproximando 

cada faixa por retângulos com bases diferentes e alturas calculadas de maneira aleatória. 

 

2ª Etapa: Após concluir a primeira etapa, os alunos irão se reunir para conhecer os 

resultados encontrados pelo grupo e analisar as informações produzindo as conclusões 

gerais, que deverão ser relatadas. 

 

Para melhor esclarecer os trabalhos a ser desenvolvidos, passaremos a descrever 

detalhadamente as tarefas a serem realizadas pelo grupo. 

 

 

Situação 1: 

Calcular a medida da área da região dividindo-a em 5 e 10 faixas, aproximando 

cada faixa por retângulos de bases iguais e alturas calculadas através do ponto médio e 

das extremidades direita e esquerda de cada subintervalo. 
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A proposta para este grupo é fazer a aproximação da medida da área de duas 

maneiras, com a divisão da região em 5 e 10 faixas, de comprimento iguais. Para cada 

uma das opções, eles deverão fazer três cálculos alterando-se a escolha do ponto que 

dará origem a altura dos retângulos. As alturas devem ser encontradas através do ponto 

médio e das extremidades direita e esquerda de cada subintervalo. 

Espera-se que os alunos percebam que o resultado da medida da área, usando a 

extremidade esquerda de cada subintervalo fornece uma estimativa inferior e utilizando 

a extremidade direita, a medida da área é uma estimativa superior. Ao usar o ponto 

médio, espera-se que não saibam diferenciar se o valor encontrado para a área é 

estimativa inferior ou superior. Mas que possa perceber que este é uma melhor 

aproximação para a medida da área e que, o mesmo, está entre os valores das 

estimativas inferior e superior. Espera-se, também, que eles percebam que aumentando 

o número de faixas inseridas na região produz-se uma melhor aproximação da medida 

da área. Portanto, utilizando-se a divisão da região em 10 partes iguais, os resultados 

tendem a ser uma melhor aproximação se comparados com os resultados apresentados 

para 5 divisões, tanto para a altura calculada usando o ponto médio como para os 

cálculos usando as extremidades direita e esquerda de cada subintervalo.  

 

Cálculos para aproximação por 5 retângulos  

 Cálculo das alturas usando a extremidade esquerda de cada subintervalo 

 

 

    ( )  
  

  
  .         ( )  

  

  
   4. 

    (4)  
  

  
   6.        (6)  

  

  
   6. 

    (8)  
  

  
 6 4. 
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 Cálculo da medida da área usando a extremidade esquerda de cada 

subintervalo 

Como a base da região está no intervalo de   a    e será dividida em 5 partes iguais, 

cada uma delas terá   
    

 
 

  

 
  . Assim, 

                           

        4      6      6    6 4        8      7      8   4 

 

 

 Cálculo das alturas usando do ponto médio de cada subintervalo 

 

    ( )  
  

  
    .       ( )  

  

  
   9. 

    (5)  
  

  
   5.       (7)  

  

  
 4 9. 

    (9)  
  

  
 8  . 

 

 Cálculo da medida da área usando o ponto médio de cada subintervalo  

Como a base da região está no intervalo de   a    e será dividida em 5 partes iguais, 

cada uma delas terá   
    

 
 

  

 
  . Assim, 

                            

          9      5    4 9    8           8  5  9 8   6      
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 Cálculo das alturas usando a extremidade direita de cada subintervalo 

 

    ( )  
  

  
   4.        (4)  

  

  
   6. 

    (6)  
  

  
   6.        (8)  

  

  
 6 4. 

    (8)  
   

  
   . 

 Cálculo da medida da área usando a extremidade direita de cada 

subintervalo  

Como a base da região está no intervalo de   a    e será dividida em 5 partes iguais, 

cada uma delas terá   
    

 
 

  

 
  . Assim, 

                            

    4      6      6    6 4           8      7      8     44 

 

Passaremos a apresentar os cálculos para aproximação por 10 retângulos. 

 

 Cálculo das alturas usando a extremidade esquerda de cada subintervalo 

 

    ( )  
  

  
  .         ( )  

  

  
    . 

    ( )  
  

  
   4.        ( )  

  

  
   9. 
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    (4)  
  

  
   6.        (5)  

  

  
   5. 

    (6)  
  

  
   6.        (7)  

  

  
 4 9. 

    (8)  
  

  
 6 4.         (9)  

  

  
 8  . 

 

 Cálculo da medida da área usando a extremidade esquerda de cada 

subintervalo 

Como a base da região está no intervalo de   a    e será dividida em 10 partes iguais, 

cada uma delas terá   
    

  
 

  

  
  . Assim, 

                                                      

              4      9      6      5      6    4 9    6 4    8      

          4    9    6    5    6  4 9  6 4  8    8 5 

 

 Cálculo das alturas usando o ponto médio de cada subintervalo 

 

 

    (  5)  
(   ) 

  
     5.       (  5)  

(   ) 

  
     5. 

    (  5)  
(   ) 

  
   6 5.       (  5)  

(   ) 

  
     5. 

    (4 5)  
(   ) 

  
     5.       (5 5)  

(   ) 

  
     5. 

    (6 5)  
(   ) 

  
 4   5.       (7 5)  

(   ) 

  
 5 6 5. 

    (8 5)  
(   ) 

  
 7   5.        (9 5)  

(   ) 

  
 9   5. 
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 Cálculo da medida da área usando o ponto médio de cada subintervalo 

Como a base da região está no intervalo de   a    e será dividida em 5 partes iguais, 

cada uma delas terá    
    

  
 

  

  
  . Assim, 

                                                      

      5        5      6 5        5        5        5   4   5    5 6 5    7   5    9   5     

      5      5    6 5      5      5      5  4   5  5 6 5  7   5  9   5      5 

 

 Cálculo das alturas usando a extremidade direita de cada subintervalo 

 

    ( )  
  

  
    .        ( )  

  

  
   4. 

    ( )  
  

  
   9.        (4)  

  

  
   6. 

    (5)  
  

  
   5.        (6)  

  

  
   6. 

    (7)  
  

  
 4 9.        (8)  

  

  
 6 4. 

    (9)  
  

  
 8  .        (  )  

   

  
   . 

 

 Cálculo da medida da área usando a extremidade direita de cada 

subintervalo 

Como a base da figura está no intervalo entre     e     , a base de cada retângulo, 

que deve ter a mesma medida, será   
    

  
 

  

  
  . Assim, 

                                                     

          4      9      6      5      6    4 9    6 4    8           

        4    9    6    5    6  4 9  6 4  8       8 5 
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Para as situações de 2 a 5 não faremos a apresentação das representações e dos 

cálculos, pois as escolhas dependem do grupo e isto vai influenciar os cálculos, a 

representação e os resultados. Caso o fizéssemos estaríamos apresentando uma 

simulação dentre tantas que podem ser apresentadas. 

 

Situação 2: 

Calcular a medida da área da região dividindo-a em 5 e 10 faixas, aproximando cada 

faixa por retângulos de bases diferentes e alturas calculadas através do ponto médio e 

das extremidades direita e esquerda de cada subintervalo. 

A proposta para este grupo é fazer a aproximação da medida da área de duas 

maneiras, com a divisão da região em 5 e 10 faixas, de comprimento diferentes. Para 

cada uma das opções, eles deverão fazer três cálculos alterando-se a escolha do ponto 

que dará origem a altura dos retângulos. As alturas devem ser encontradas através do 

ponto médio e das extremidades direita e esquerda de cada subintervalo. 

Espera-se, por parte dos alunos, um pouco de dificuldade ao se fazer as escolhas 

dos valores das extremidades esquerda e direita de cada subintervalo, pois o ensino 

tradicional não oferece essa oportunidade de escolha. Quanto aos cálculos da medida da 

área, os estudantes devem calcular usando ponto médio e extremidades direita e 

esquerda cada subintervalo. Com isso, os resultados da medida da área, usando a 

extremidade esquerda de cada subintervalo fornece uma estimativa inferior e utilizando 

a extremidade direita, a medida da área é uma estimativa superior. Ao usar o ponto 

médio, o aluno pode não saber diferenciar se o valor encontrado para a área é estimativa 

inferior ou superior. Mas que possa perceber que este valor é uma melhor aproximação 

para a área e que, o mesmo, está entre os valores das estimativas inferior e superior. 

Espera-se, também, que eles percebam que aumentando o número de faixas inseridas na 

região produz-se uma melhor aproximação da medida da área. Portanto, utilizando-se a 

divisão da região em 10 partes iguais, os resultados tendem a ser uma melhor 

aproximação se comparados com os resultados apresentados para 5 divisões, tanto para 

a altura calculada usando o ponto médio como para os cálculos usando as extremidades 

direita e esquerda de cada subintervalo. Mas aguarda-se que eles possam concluir que 

através do ponto médio consegue-se uma melhor aproximação. 

 



182 

 

Situação 3: 

Calcular a medida da área da região dividindo-a em 5 e 10 faixas, aproximando 

cada faixa por retângulos de bases iguais e alturas calculadas de maneira aleatória para 

cada subintervalo. 

A proposta é fazer a aproximação do valor da área de duas maneiras, com 

divisão da região em 5 e 10 faixas de comprimentos iguais. Para cada uma das opções, 

eles deverão fazer os cálculos usando a altura através de ponto escolhidos em cada 

intervalo de maneira aleatória. O objetivo da questão é que os alunos observem que a 

medida encontrada para a área quando se divide a região em 10 faixas, o resultado é 

mais próximo do real que o valor apresentado para 5 retângulos, a visualização pode 

facilitar as conclusões.  

 

Situação 4: 

Calcular a medida da área da região dividindo-a em 5 e 10 faixas, aproximando cada 

faixa por retângulos com bases diferentes e alturas calculadas de maneira aleatória. 

O trabalho a ser realizado por este grupo consiste em calcular a medida da área 

da região, dividindo-a em 5 e 10 faixas, de comprimentos diferentes e alturas de cada 

retângulo obtidas de maneira aleatória. O resultado esperado é que eles percebam que o 

valor encontrado quando se utiliza a divisão em 10 retângulos tem-se uma melhor 

aproximação se comparado com o resultado obtido usando 5 retângulos, podendo ser 

confirmado pela representação. 

 

Situação 5: 

Calcular a medida da área da região dividindo-a em 20 faixas, aproximando cada faixa 

por retângulos com bases diferentes e alturas calculadas de maneira aleatória. 

A tarefa é calcular a medida da área da região dividindo-a em 20 faixas, de 

comprimentos diferentes e altura encontrada de maneira aleatória. O resultado esperado 

é que os alunos percebam que é extremamente cansativo fazer estes cálculos e que eles 

possam pensar em outras possibilidades para a realização dos mesmos. Nesta situação 

não se fará comparativos, a não ser que dois componentes do grupo resolvam fazer 
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cálculos independentes e confrontar os resultados ou eles se antecipem e resolvam 

confrontar seus resultados com outros grupos. 

Após a conclusão desta etapa, na qual cada grupo emite seu relatório, passa-se 

para a outra etapa que funcionou da seguinte maneira. 

A turma se reuniu para analisar os dados produzidos e expostos na lousa. Em 

breve explicação, cada grupo expos o que foi realizado, para que toda a turma tome 

conhecimento daquilo que os colegas desenvolveram. Em seguida, a turma reúne-se 

para observar a sequência desenvolvida na atividade e comparar os resultados, anotando 

as observações e conclusões gerais, emitindo um relatório final. Tanto no trabalho 

desenvolvido em grupos como na atividade desenvolvida pela turma foram analisadas 

as estratégias usadas para articulação e produção dos resultados. 

Nesta atividade, os resultados encontrados, pelos alunos, para a medida da área, 

considerando a região dividida em 5 faixas, produzindo retângulos de bases iguais, 

foram os seguintes: usando a extremidade esquerda de cada subintervalo, 24; usando o 

ponto médio, 34,8; e usando a extremidade direita, obtiveram 44. 

Já usando 10 retângulos de bases iguais, o grupo encontrou: utilizando a 

extremidade esquerda de cada subintervalo, 28,5; usando ponto médio, 33,25 e para a 

extremidade direita, 38,5. 

Os alunos perceberam que dividindo a região em 10 faixas o resultado fica mais 

próximo ao real. Eles alegaram, também, que usando o ponto médio o resultado fica 

mais correto, pois há uma compensação verificada no registro gráfico. 

Os resultados encontrados para a área da região, na situação 2, quando se 

trabalhou com bases diferentes e alturas fornecidas pelo ponto médio e extremidades 

esquerda e direita de cada subintervalo, foram os seguintes: para divisão em 5 faixas, os 

resultados usando extremidade esquerda, ponto médio e extremidade direita foram 

23,675; 25,13 e 36,29, respectivamente. Já usando 10 faixas, os resultados foram 

20,4235; 30,4 e 40,3941, respectivamente. Em suas anotações, os alunos apontaram que 

quanto maior o número de faixas inseridas na região, a medida da área fica mais 

próxima do real. 

Os resultados encontrados, na situação 3, para a medida da área, considerando a 

região dividida em 5 faixas, produzindo retângulos de bases iguais, o resultado foi de 

58,6 e, para 10 faixas, o valor encontrado foi 67,68. Durante a socialização, 
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questionados sobre os valores encontrados, eles não souberam responder o porquê 

encontraram tais valores. Um aluno se prontificou a refazer os cálculos, encontrando 34 

e 33,5, respectivamente. Ao analisarmos os procedimentos desenvolvidos, por este 

grupo, percebemos que eles tomaram o valor de x para o cálculo da altura fora dos 

intervalos, o que gerou um valor muito alto para as áreas, tanto para a divisão em 5 

como em 10 faixas. Eles observaram que o valor de y é sempre inferior a qualquer x, 

desde que, x seja menor que 10. Os alunos alegaram que o fato das alturas serem 

aleatórias não gera uma diferença significativa na medida da área. 

Já na situação 4, os resultados foram 23,9 e 43,2 para a divisão da região em 5 e 

10 faixas, respectivamente. Eles relataram que dividindo a região em 10 faixas, a 

aproximação do valor da área foi melhor. 

O resultado encontrado na quinta situação foi 35,00283 para a medida da área. 

Eles questionaram que é muito trabalhoso e os intervalos de cada retângulo são muito 

pequenos, dificultando escolha do ponto para calcular a altura. 

Durante o desenvolvimento da segunda etapa, os alunos acharam que tinham 

muitas informações para serem analisadas. Eles ficaram alvoroçados e querendo fazer 

análises individuais. Após articulação entre eles, dois estudantes pediram à turma para 

se organizarem para que o trabalho fosse produtivo. Eles concluíram que à medida que 

se aumenta o número de retângulos inseridos na região consegue-se uma melhor 

aproximação para a medida da área. Outra dedução é que o resultado obtido para a área 

quando se usa o ponto médio dos subintervalos para calcular a altura de cada retângulo 

e melhor do que os resultados encontrados quando se usa as extremidades esquerda e 

direita. Eles deduziram, ainda, que a medida da área encontrada quando as bases de 

cada subintervalo possuem medidas diferentes e alturas aleatórias podem não gerar uma 

medida tão próxima quanto se espera. 

Eles apontaram que havia uma disparidade no resultado encontrado pelo grupo 3 

e ficaram de verificar. Um aluno se dispôs a refazer os cálculos, após apresentar os 

novos resultados, eles foram considerados mais apropriados pela turma.  

Um aluno, baseado em ideias geométricas (figura 1), entendeu que a medida da 

área é menor que a metade da medida da área de um quadrado de lados medindo 10. Isto 

pode ser verificado na representação abaixo que mostra a região inserida em um 
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triângulo. Esta representação foi feita pelo aluno no quadro na tentativa de explicar aos 

colegas. 

Figura 9: Representação na lousa, explicação G2 

 

Fonte: produzida pelo grupo 2 

 

 

Durante a socialização, o pesquisador fez três questionamentos aos alunos. 

Pergunta 1: Como fica a medida da base e o que acontece com o valor de x que permite 

calcular a altura de cada retângulo quando se aumenta o número de retângulos inseridos 

na figura? 

Resposta: Quanto maior o número de retângulos, menor será a medida da base e 

quanto ao ponto escolhido par calcular a altura, em cada subintervalo, a opção de 

escolha fica menor. 

Pergunta 2: O que isto influencia no momento de calcular a medida da área? 

Resposta: Ela tende a se aproximar de algum valor. 

Pergunta 3: O que acontece quando se divide a região em retângulos de bases com 

medidas diferentes, alturas escolhidas de maneira aleatória e aumenta-se o número de 

retângulos a ser utilizados? 

Resposta: Com relação às bases com medidas diferentes e alturas aleatórias, nem 

sempre os resultados são próximos ao valor esperado. Mas, o aumento no número de 

retângulos inseridos na região proporciona uma melhor aproximação para a medida 

da área. 

Encerrando a socialização da atividade, foi apresentada a definição de integral 

pela Soma de Riemann e discutido o significado de cada parte da expressão. 
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 ( )   ( )              ∑  (  )   
 
   . 

Em um parecer sobre atividade, entendemos que ela deveria compor o 

Experimento definitivo, pois entendemos que a mesma contribui para compreensão do 

significado de integral, por meio da visualização de áreas. Ela proporciona uma 

dinâmica que envolve a turma e, pelo menos, em dois momentos são disponibilizados 

para discussão. 

Primeiro, no ambiente dos grupos, focalizando uma atividade específica onde os 

alunos podem discutir as condições colocadas, avaliar os resultados e emitir um parecer 

sobre aquilo que foi desenvolvido. Nesta etapa, conclusões parciais são extraídas, tais 

como: aumentando a partição melhoram se os resultados; a forma de escolha do valor 

que permite o cálculo da altura de cada subintervalo interfere na medida da área de cada 

subintervalo, e em consequência, na medida da área da região; aumentando a partição, 

há uma redução na largura de cada subintervalo, que por sua vez, diminui as opções de 

escolha dos valores que permitem calcular a altura; a escolha arbitrária da altura não 

proporciona melhora nos resultados e outras que são importantes para o 

desenvolvimento da segunda etapa. 

O segundo momento é uma oportunidade de discussão sobre as informações 

gerais da atividade. Os estudantes poderão perceber que existe uma lógica no 

desenvolvimento de cada etapa, e que elas compõem uma sequência que conduz ao 

cálculo da medida da área de uma região limitada pelo gráfico de uma função. É neste 

momento que os alunos têm condição de perceber que quanto maior o número de faixas 

inseridas na figura, melhor será a aproximação realizada da medida da área. Esta 

atividade traz maior significado para o uso do modelo produzido na atividade anterior e 

facilita o entendimento da definição de integral pela Soma de Riemann. 

Além disso, esta atividade proporciona, aos alunos, troca de experiências nos 

momentos da leitura, interpretação, planejamento e execução das tarefas, exige tomadas 

de decisões; saber fazer a melhor escolha, caso seja possível, ou argumentar em favor de 

uma escolha feita; uso da criatividade da para gerenciar as tarefas e, especialmente, o 

uso da criticidade ao avaliar as etapas desenvolvidas, a ligação entre procedimentos e 

resultados e na elaboração dos relatórios. 

Entende-se que algumas questões devem ser colocadas para facilitar a discussão 

entre os alunos, para melhorar o encaminhamento dos procedimentos e ajudar na 



187 

 

produção dos relatórios, pois verificamos uma falha no momento de redação do mesmo. 

Os estudantes pensam, discutem e elaboram conclusões no nível da mente, mas não 

redigem, com fidelidade, o processo. Por isso, a inserção de algumas perguntas, na 

tarefa, pode contribuir para melhorar estes resultados. 

 

As questões a serem acrescentadas na atividade serão: 

Situação 1: 

Qual a comparação entre os resultados obtidos para 5 e 10 faixas, segundo a escolha de 

cada uma das alturas? 

Qual a influência nos resultados da escolha do valor que é usado para calcular a altura 

de cada subintervalo? Compare os resultados em 5 e 10 faixas? 

Qual a influência das faixas serem todas de mesma largura? 

 

 

Situação 2: 

Qual a comparação entre os resultados obtidos para 5 e 10 faixas, segundo a escolha de 

cada uma das alturas? 

Qual a influência nos resultados da escolha do valor que é usado para calcular a altura 

de cada subintervalo? Compare os resultados em 5 e 10 faixas? 

Qual a influência das faixas serem de larguras diferentes? 

 

 

Situação 3: 

Qual a comparação entre os resultados obtidos para 5 e 10 faixas? 

O que pode ser dito sobre a altura de cada subintervalo ser escolhida de maneira 

aleatória? Qual a sua influência no resultado encontrado para o valor da área? 

Qual a influência das faixas serem de mesma largura? 
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Situação 4: 

Qual a comparação entre os resultados obtidos para 5 e 10 faixas? 

O que pode ser dito sobre a altura de cada subintervalo ser escolhida de maneira 

aleatória? Qual a sua influência no resultado encontrado para a medida da área? 

Qual a influência das faixas serem de larguras diferentes? 

  

 

Situação 5: 

O que pode ser dito sobre a altura de cada subintervalo ser escolhida de maneira 

aleatória? Qual a sua influência no resultado encontrado para da medida da área? 

Qual a influência das faixas serem de larguras diferentes? 

 

Segunda etapa: 

Explique, na visão do grupo, qual a percepção da atividade na sua totalidade. 

Qual a comparação entre os resultados obtidos à medida que se aumenta o número de 

faixas inseridas na região? Quais as implicações no processo? 

Qual a influência das faixas serem de larguras diferentes ou iguais? 

Qual influência, a escolha da altura de cada subintervalo, exerce no resultado da medida 

da área? E no processo? 

Que conclusões podem ser extraídas desta atividade? 

 

 

4.4. Atividade 4: Entendendo regras de Integral por meio de áreas 

 

Este questionário tem como proposta dar significado ao estudo de algumas 

regras de integração, mais especificamente as regras de soma de funções e multiplicação 

de uma constante por uma função. Neste último caso, trataremos como ampliação e 

redução de uma região. 
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Em minha experiência, como professor de cálculo, vemos que os estudantes 

decoram as regras não entendendo o seu significado, fazendo uso no registro algébrico. 

Pelo fato da carga horária das aulas de cálculo ser reduzida, junta-se a isso, a formação 

dada no Ensino Médio, uma série de problemas que os alunos apresentam ao chegarem 

na universidade e o próprio ensino tradicional apresentado no Ensino Superior 

contribuem para a formação algebrista. Com isso, os estudantes trabalham bem as regras 

sem saber seus significados. Se pedimos aos alunos para fazer ∫(   4  6)  , boa 

parte deles irão calcular a integral corretamente, apresentando como respostas a 

expressão 
  

 
 

   

 
 6       . 

Mas, se começarmos a fazer perguntas do tipo: Por que a integral de função 

quadrática é uma expressão de terceiro grau? Por que aparece o número 3 no 

denominador? Por que aparece o k no final da expressão? Qual a visualização gráfica 

das duas expressões e que correlação há entre as duas? É possível enxergar 

graficamente as partes da função integranda? É bem possível que algumas questões 

fiquem sem respostas ou elas não sejam convincentes. Em meu ponto de vista isto 

acontece justamente pela falta de significado.  No caso da soma e subtração o processo 

de integração parece ser mais fácil, já a multiplicação por constante mostra-se mais 

difícil e se for multiplicação por número fracionário (mostrando divisão) as coisas ficam 

mais complicadas para se perceber. Queremos com esta atividade dar significado a tais 

propriedades e fazer com que os alunos consigam dar respostas a algumas das 

perguntas. 

Antes, porém, gostaríamos de destacar a ligação desta atividade com as 

anteriores. Até agora, os estudantes realizaram tarefas que proporcionaram a 

familiarização com o cálculo de áreas em que era possível o uso de conhecimentos 

geométricos, construíram modelos para o cálculo de áreas de regiões limitadas por 

funções polinomiais e, até mesmo, realizaram uma tarefa que levou à compreensão da 

definição de integral. Agora, iremos trabalhar o significado geométrico de algumas 

propriedades. 

Para justificar a inserção desta atividade, gostaria de retratar a maneira como 

estas regras são apresentadas em dois livros didáticos: Um curso de cálculo, volume 1, 

2008, de Hamilton Luiz Guidorizzi e Cálculo, volume 1, 2010, de James Stewart. 
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Guidorizzi, na página 303, após a definição de integral por soma de Riemann, 

apresenta a demonstração das propriedades de adição e multiplicação de constante por 

uma função. Vejamos sua apresentação. 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, a demonstração de     é apresentada no registro algébrico e kf é 

deixada como exercício. 

Demonstração: 

Para toda partição P de ,   - e qualquer que seja a escolha de    em 

,       -, 

|∑, (  )   (  )-   

 

   

 *∫  ( )  
 

 

 ∫  ( )  
 

 

+|  |∑ (  )   

 

   

 ∫  ( )  
 

 

|  |∑ (  )   

 

   

 ∫  ( )  
 

 

| 

Da integrabilidade de f e g segue que dado     existe     tal que  

|∑ (  )   

 

   

 ∫  ( )  
 

 

|  
 

 
 

e 

|∑ (  )   

 

   

 ∫  ( )  
 

 

|  
 

 
 

para toda partição P de ,   - com          . Logo, 

|∑, (  )   (  )-   

 

   

 *∫  ( )  
 

 

 ∫  ( )  
 

 

+|    

para toda partição P de ,   - com          . Assim, 

   
        

∑, (  )   (  )-   

 

   

  ∫  ( )  
 

 

 ∫  ( )  
 

 

 

Teorema: Sejam f, g integráveis em ,𝑎 𝑏- e k uma constante. Então  

a) 𝑓  𝑔 é integrável em ,𝑎 𝑏- e ∫ ,𝑓(𝑥)  𝑔(𝑥)-𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
 

∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 

b) kf é integrável em ,𝑎 𝑏- e ∫ 𝑘𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 𝑘 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
. 
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,ou seja,     é integrável e  

 

∫ , ( )   ( )-   
 

 
∫  ( )  

 

 
 ∫  ( )  

 

 
. 

 

Stewart, na página 352, apresenta as propriedades de integral da função 

constante, da soma de funções e da multiplicação de uma constante por uma função, 

destacando o caso de subtração de funções. Para as duas primeiras propriedades, ele faz 

um relato no registro algébrico e retrata a situação na representação gráfica. No entanto, 

para as duas últimas propriedades é explicitado que a demonstração pode ser feita de 

forma análoga. 

Ele apresenta o seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

O autor faz a seguinte explicação. 

A Propriedade 1 diz que a integral de uma função constante,  ( )   , é a 

constante multiplicada pelo comprimento do intervalo. Se     e    , isto é 

esperado, pois  (   ) é a área do retângulo sombreado na figura 10. 

Figura 10: Integral de uma função constante  Figura 11: Integral de uma soma 

   

Fonte: Stewart (2010, p.352)        Fonte: Stewart (2010, p.352) 

PROPRIEDADES DA INTEGRAL 

1. ∫ 𝑐 𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 𝑐(𝑏  𝑎), onde c é qualquer constante 

2. ∫ ,𝑓(𝑥)  𝑔(𝑥)-𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
 ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
 

3. ∫ 𝑐𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 𝑐 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
, onde c é qualquer constante 

4. ∫ ,𝑓(𝑥)  𝑔(𝑥)-𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
 ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
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“A Propriedade 2 diz que a integral de uma soma é a soma das integrais. Para 

as funções positivas, isso diz que a área sob o gráfico de     é a área sob f mais a 

área sob g. A figura 11 ajuda a entender por que isto é verdadeiro: em vista de como 

funciona a adição gráfica, os segmentos de reta vertical correspondentes têm a mesma 

altura.” (transcrito Stewart, p.352) 

O autor apresenta da seguinte maneira. 

Em geral, 

   ∫ , ( )   ( )-   
 

 

     
   

∑, (  )   (  )-  

 

   

 

 

    
   

[∑ (  )   ∑ (  )  

 

   

 

   

] 

 

    
   

∑ (  )      
   

∑ (  )  

 

   

 

   

 

 ∫  ( )  
 

 

 ∫  ( )  
 

 

 

Sobre a Propriedade 3, ele diz que ela pode ser demonstrada de forma análoga à 

segunda e diz, ainda, que a integral de uma constante é a constante vezes a integral da 

função. Em outras palavras, uma constante (mas somente uma constante) pode ser 

movida para frente do sinal de integração. A Propriedade 4 é demonstrada escrevendo 

      (  ) e usando as propriedades 2 e 3 com     . 

Buscando verificar as formas de apresentação destas propriedades em outros 

livros didáticos percebemos que elas não diferem destas duas maneiras. Se por um lado, 

o livro didático é uma das fontes de consulta para os alunos, mas sabendo que ela não é 

a única, pois no processo de aprendizagem a forma como o professor aborda os 

conteúdos e os materiais disponibilizados por ele (textos adicionais, listas de exercícios 

e outros) são de extrema importância para a compreensão dos mesmos. Por outro, os 

estudantes têm dificuldades em leituras de livros de matemática, a linguagem, muitas 

vezes, não a torna agradável, reforçando ainda mais a importância das atividades 

produzidas pelos professores e pesquisadores. 
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Esperamos com esta atividade dar aos alunos maior significado dessas regras de 

integração tornando o seu ensino e aprendizagem mais prazerosos. Ela tem por objetivo 

trabalhar algumas regras de integração através da visualização da área, tornando os 

cálculos com um maior significado para os alunos. Ela é composta por quatro situações, 

por meio das quais serão trabalhadas as regras de soma, a subtração e multiplicação de 

constante por função (a ampliação e redução de áreas). Espera-se que os estudantes 

consigam perceber tanto na representação algébrica quanto na representação gráfica os 

resultados das operações propostas que depois serão colocadas como regras, no 

momento da socialização da atividade. 

 

Tarefa: Entender o significado de algumas propriedades de integração através do 

cálculo de áreas. 

Instruções gerais: 

 Representar no plano cartesiano a região limitada por cada uma das funções, 

pelos eixos cartesianos e pela reta vertical   5. 

 Preencha as tabelas com as expressões que fornecem a medida da área (use as 

regras de integração) e com o valor da mesma para   5. 

Para relatar as conclusões, pense nas questões: 

 Qual a relação entre as funções que limitam as regiões da mesma situação? 

 Qual a relação entre as funções que limitam as regiões e as expressões que 

fornecem as áreas? 

 Qual a relação entre as medidas das áreas encontradas também na mesma 

situação?  

 Procure relatar suas observações gerais.  

 

Pretende-se que os alunos façam as representações e efetuem o cálculo das 

medidas das áreas das regiões e realizem as análises pertinentes, elaborando, em 

seguida, suas conclusões. 

 

A seguir, apresentamos um relato sobre a proposta para cada situação, apontando 

um possível desenvolvimento dos exercícios, mostrando as representações e os cálculos 

necessários. 
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Situação 1: Soma de áreas 

Esta situação é composta por dois conjuntos de exercícios, visando o 

entendimento da propriedade da soma de integrais. Lembramos que, em cada conjunto, 

a terceira função é soma das duas primeiras. A ideia é que os alunos façam quatro 

representações, a representação de cada uma das três funções em planos cartesianos 

distintos e uma das duas primeiras expressões no mesmo plano cartesiano. Eles devem 

fazer os cálculos da medida da área de cada região para   5, deixando registrada a 

expressão que fornece tal medida, e analisar as representações gráficas e dos resultados 

algébricos e anotar suas conclusões. 

Esperamos que os estudantes percebam que a soma de funções não interfere no 

processo de integração e que este resultado pode ser confirmado pelo cálculo de áreas e 

visualizado na representação gráfica. A quarta representação, as duas funções em um 

mesmo plano cartesiano, foi solicitada como um suporte caso o aluno necessite dela 

para facilitar a visualização. A terceira função é soma das duas primeiras e para 

visualização basta transladar o gráfico da segunda função no eixo das ordenadas 5 

unidades. Vejamos o desenvolvimento: 

 

 

 

Conjunto 1  

1) {

  5

  
 

 

  
 

 
 5

 

 

Representação e cálculos 

Para   5, temos 
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A figura é um quadrado de lado 5 unidades. A base é dada pelo valor de 

  5 e a altura pelo valor da função  ( )  5. Logo a medida da área é da por 

  5  5   5. A expressão que fornece a media da área usando, utilizando integral 

é    ∫ 5   
 

 
 5 | 

 .  

 

 

A figura é um triângulo de lados 5 e 2,5 unidades. A base é dada pelo valor 

de   5 e a altura pelo valor da função  ( )   
 

 
   5. Logo a media área da 

região é dada por   
     

 
 6  5. A expressão que fornece a medida da área, 

usando integral é   ∫
 

 
  

 

 
 

  

 
|
 

 

. 

 

 

 

A figura formada é um trapézio de altura 5 unidades e bases maior e menor 

7,5 e 5 unidades , respectivamente. A base é dada pelo valor de   5 e a base 

𝑦  5 

5 

 

𝑦  
𝑥

 
 

5 

  5 

7 5 

5 

𝑦  
𝑥

 
 5 

5 
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maior pelo valor da função  ( )   
 

 
 5  7 5 e a base menor por  ( )  

 

 
 5  

5. Logo a medida área da região é dada por   
  (     )

 
     5. A expressão que 

fornece a medida da área, usando a integral é   ∫ .
 

 
 5/  

 

 
 .

  

 
 5 /|

 

 

.  

 

Conjunto 2 

2){
   
   

     
 

 

A figura formada é um retângulo de lados 5 e 2 unidades. A base é dada pelo 

valor de   5 e a altura pelo valor da função  ( )   . Logo a medida área é da por 

  5      . A expressão que fornece a medida da área, usando integral é    

∫  
 

 
     | 

 . 

 

A região limitada é um triângulo de lados 5 e 5 unidades. A base é dada pelo 

valor de   5 e a altura pelo valor da função  ( )   5. Logo a medida área da 

região é dada por   
   

 
    5. A expressão que fornece a medida da área, 

usando integral é   ∫  
 

 
   

  

 
|
 

 

. 
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O trapézio de altura 5 unidades e bases maior e menor 7 e 2 unidades, 

respectivamente. A base é dada pelo valor de   5 e a base maior pelo valor da função 

 ( )   5    7 e a base menor por  ( )       . Logo a medida área da região é 

dada por   
  (   )

 
    5. A expressão que fornece a medida da área usando a 

integral é   ∫ (   )   
 

 
 .

  

 
   /|

 

 

. 

Os resultados da situação 1 estão sintetizados nas tabelas 1 e 2, a seguir. Eles 

podem auxiliar na compreensão da situação e favorecer as conclusões. As linhas 

mostram as funções que limitam as regiões, as expressões que fornece a área e os 

resultados das medidas das áreas para as regiões limitada em   5. Podemos observar 

que as expressões da segunda coluna, representam as integrais das funções que limitam 

as regiões. Além disso, a terceira linha mostra a soma das expressões duas primeiras 

linhas, nos três itens. Com isso, pode-se concluir que a soma de funções permite a 

integração termo a termo e isto pode ser verificado pelos resultados numéricos e pelas 

representações gráficas.  

Tabela 1: Síntese situação 1- conjunto 1 

Situação 1 – conjunto 1 

Função Expressão da área Valor da área 

  5   5  25 

    ⁄      4⁄  6,25 

    ⁄  5     4⁄  5  31,25 

 

 

 

 

𝑦  𝑥    7 

  

5 



198 

 

Tabela 2: Síntese situação 1- conjunto 2 

Situação 1 – conjunto 2 

Função Expressão da área Valor da área 

              

         ⁄       5 

           ⁄          5        5 

 

 

 

Situação 2: Subtração de áreas 

Este grupo de exercícios é semelhante ao anterior, só que agora temos subtração 

de funções. Aos alunos é solicitado a representação gráfica, a produção do modelo e os 

cálculos da medida da área para cada região e as análises das informações gráficas e 

algébricas e anotar suas conclusões. 

Espera-se que eles percebam que a terceira representação mostra uma região 

cuja área equivale à diferença das áreas encontradas nas duas primeiras. Isso pode ser 

verificado nas representações gráfica e algébrica. Além disso, espera-se que os 

estudantes confirmem que a integral de uma função cujo gráfico está abaixo do eixo x é 

negativa. 

 

Conjunto 1 

1) {

  5

   
 

 

   
 

 
 5

  

Representação e cálculos 

Para   5, temos 
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A região formada é um quadrado de lado 5 unidades. A base é dada pelo valor 

de   5 e a altura pelo valor da função  ( )  5. Logo a medida área é da por   5  

5   5. A expressão que fornece a medida da área usando, integral é    ∫ 5
 

 
   

5 | 
 . 

Para    
 

 
, temos 

 

No triângulo de lados 5 e 2,5 unidades, a base é dada pelo valor de   5 e a 

altura pelo modulo do valor da função  ( )    
 

 
    5. Logo a medida área da 

região é dada por   
     

 
 6  5. A expressão que fornece a medida da área, usando 

integral é   ∫  
 

 

 

 
    

  

 
|
 

 

, o resultado deve ser considerado em modulo devido 

à região estar localizada abaixo do eixo das abscissas. 

Para    
 

 
 5, temos 

 

A região é um trapézio de altura 5 unidades e bases maior e menor 5 e 2,5 

unidades, respectivamente. A altura é dada pelo valor de   5 e a base maior pelo 

𝑦  5 

𝑦   
𝑥

 
 5 

5 

5 

𝑦   
𝑥

 
 

5 
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valor da função  ( )  
 

 
 5  5 e a base menor por  ( )    

 

 
 5    5. Logo a 

medida da área da região é dada por   
  (     )

 
  8 75. A expressão que fornece a 

medida da área, usando a integral é   ∫ . 
 

 
 5/  

 

 
 . 

  

 
 5 /|

 

 

. 

 

Conjunto 2 

2){
   

    
      

 

Representação e cálculos da área 

 

A região é um retângulo de lados 5 e 2 unidades. A base é dada pelo valor de 

  5 e a altura pelo valor da função  ( )   . Logo a medida área é da por   5    

  . A expressão que fornece a medida da área usando, integral é    ∫     
 

 
   | 

 . 

 

 

A região é um triângulo de lados 5 e 5 unidades. A base é dada pelo valor de 

  5 e a altura pelo modulo do valor da função  ( )    5. Logo, a medida da área da 

região é dada por   
   

 
     5. A expressão que fornece a medida da área, usando 

integral é   ∫   
 

 
    

  

 
|
 

 

, o resultado deve ser considerado em modulo devido 

a região estar localizada abaixo do eixo das abscissas. 

𝑦   𝑥 

𝑦    

5 

5 
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A região limitada é composta por dois triângulos, o primeiro  de base e altura de 

2 unidades; o segundo de altura e base medindo 3 unidades cada. O primeiro triângulo 

tem a altura dada pelo valor da função  ( )         e base dada pelo valor de x 

encontrado na expressão       , resultando    . Com isso, a área será dada por 

   
   

 
  . Já o segundo triângulo, a altura é dada pelo modulo do valor da função 

 ( )   5       e base pela diferença de   5 e    , resultando 3. Logo, a área 

da região é dada por    
   

 
 4 5. A área da região é dada pela soma das áreas    e 

  , encontrando-se         4 5  6 5. 

Neste caso, cabe uma discussão, pois a expressão que fornece o valor da área, 

usando a integral é   ∫ (    )  
 

 
 . 

  

 
   /|

 

 

. Se fizermos este cálculo 

teremos,    . 
  

 
   5/       5        5. Mas pela soma das partes, o valor 

é 6,5. Portanto, há uma divergência de resultados e esperamos ver qual o 

posicionamento dos alunos diante de tais resultados. 

Os resultados da situação 2 estão sintetizados nas tabelas 3 e 4. Eles podem 

auxiliar na compreensão da situação e favorecer as conclusões. As linhas mostram as 

funções que limitam as regiões, as expressões que fornecem as áreas e os resultados das 

áreas para as regiões limitada em   5. 

A segunda linha tem todos os valores negativos, isto se dá devido ao fato da 

expressão que limita a região estar localizada abaixo do eixo x. Podemos observar, 

ainda, que a coluna, expressão da área, representa a integral da função que limita a 

região. Além disso, nas colunas, pode-se ver que a terceira linha mostra a soma das duas 

primeiras, nos três itens. Com isso, esperamos que os estudantes percebam que a soma 

𝑦   𝑥    

5 

  



202 

 

de funções permite a integração termo a termo, e, isto pode ser verificado pelos 

resultados numéricos e pelas representações gráficas. 

Tabela 3: Síntese situação 2 – conjunto 1 

Situação 2 – conjunto 1 

Função Expressão da área Valor da área 

  5   5     5 

     ⁄       4⁄    6  5 

     ⁄  5      4⁄  5     6  5   5   8 75 

 

Tabela 4: Síntese situação 2 – conjunto 2 

Situação 2 – conjunto 2 

Função Expressão da área Valor da área 

              

           ⁄       5 

             ⁄           5       5 

 

 

Na terceira e quarta situações serão trabalhadas a ampliação e redução de 

regiões. A ideia é que os alunos consigam perceber que quando temos uma constante 

multiplicando uma expressão, é ela que proporciona é a ampliação ou redução da região 

inicial. 

A tarefa será desenvolvida da seguinte maneira: serão representadas as regiões 

limitadas pelas três expressões e calculadas suas respectivas áreas. Com isso, os alunos 

terão a expressão que limita a região, a expressão que fornece a medida da área, a 

medida da área para   5 e a representação gráfica que permite a visualização da 

região. Além disso, será efetuada a representação simultânea das expressões em um 
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mesmo plano cartesiano. Ao analisar estas informações, esperamos que eles percebam 

que a medida no eixo das abscissas permanece a mesma e, no eixo das ordenadas, o 

valor altera proporcionalmente às constantes que multiplica a expressão, ampliando ou 

reduzindo a região, e consequentemente, alterando medida da área. 

Para o primeiro conjunto das situações 3 e 4, as regiões são triângulos. Ao 

representar espera-se que os estudantes percebam que a base tem a mesma medida e as 

alturas alteram proporcionalmente as constantes que multiplicam as expressões, 

ampliando ou reduzindo a medida da altura e, consequentemente, alterando a medida da 

área. 

Já no segundo conjunto, as figuras formadas são trapézios, com a representação 

simultânea esperamos que os estudantes percebam que a altura, visualizada no eixo das 

abscissas, permanece constante. No entanto, as bases maior e menor, que são 

visualizadas no eixo das ordenadas, têm seus valores alterados segundo os valores das 

constantes de multiplicação das expressões. 

 

Situação 3: Ampliação de regiões 

Conjunto 1 

1) 

{
 
 

 
   

 

 

   .
 

 
/

  5 .
 

 
/

 

Representação e cálculos 

 

 

A região limitada é um retângulo de lados 5 e 2,5 unidades. A base é dada pelo 

valor de   5 e a altura pelo valor da função  ( )  
 

 
   5. Logo, a medida área é da 

por   5    5     5. A expressão que fornece a medida da área, usando integral é  

  ∫
 

 

 

 
   

  

 
|
 

 

. 

𝑦  
𝑥

 
 

  5 

5 
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A região limitada é um triângulo de lados 5 e 7,5 unidades. A base é dada pelo 

valor de   5 e a altura pelo valor da função  ( )  
   

 
 7 5. Logo, a medida área da 

região é dada por   
     

 
  8 75. A expressão que fornece a medida da área, usando 

integral é   ∫
  

 

 

 
   

   

 
|
 

 

. 

 

 

A região limitada é um triângulo de base 5 unidades e altura 12,5 unidades. A 

base é dada pelo valor de   5 e a altura pelo valor da função  ( )   
   

 
    5. 

Logo, a medida área da região é dada por   
      

 
     5. A expressão que fornece 

a medida da área usando a integral é   ∫
  

 
   

 

 
 

   

 
|
 

 

. 

A representação a seguir foi proposta com objetivo de auxiliar os alunos na 

percepção de que a medida da base é a mesma para os três triângulos. Mas, a altura 

sofre alteração segundo a constante que multiplica a função, neste caso, ela vai 

aumentando. Com isso, a medida da área fica alterada de acordo com essa constante. 

𝑦  
 𝑥

 
 

5 

𝑦  
5𝑥

 
 

7 5 

5 

   5 
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Conjunto 2 

2) 

{
 
 

 
   

 

  
  

   .
 

  
  /

  5 .
 

  
  /

 

Representação e cálculos 

 

 

A região limitada é um trapézio de altura 5 unidades e bases maior e menor 3,5 e 

1 unidades, respectivamente. A altura é dada pelo valor de   5 e a base maior pelo 

valor da função  ( )  
 

 
     5 e a base menor pelo valor  ( )  

 

 
    . Logo, a 

medida área é dada por   
  (     )

 
     5. A expressão que fornece a medida da 

área, usando integral é    ∫ (
 

 

 

 
  )     .

  

 
  /|

 

 

. 

𝑦  
5𝑥

 
 

𝑦  
𝑥

 
 

𝑦  
 𝑥

 
 

5 

   5 

7 5 

  5 

5 

  5 

  

𝑦  
𝑥
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A região limitada é um trapézio de altura 5 unidades e bases maior e menor 10,5 

e 3 unidades, respectivamente. A altura é dada pelo valor de   5 e a base maior altura 

pelo valor da função  ( )   .
 

 
  /     5 e o valor da base menor é dado por 

 ( )   .
 

 
  /   . Logo, a medida área da região é dada por   

  (      )

 
    75. 

A expressão que fornece a medida da área, usando integral é   ∫  (
 

 

 

 
  )     

.
  

 
  /|

 

 

. 

 

 

 

A região limitada é um trapézio de altura 5 unidades e bases maior e menor 17,5 

e 5 unidades, respectivamente. A altura é dada pelo valor de   5 e a base maior pelo 

valor da função  ( )   5 .
 

 
  /   7 5 e a base menor é dada por  ( )  5.

 

 
  /  

5. Logo, a medida área da região é dada por   
  (      )

 
 56  5. A expressão que 

fornece a medida da área usando a integral é   ∫ 5(
 

 

 

 
  )   5  .

  

 
  /|

 

 

. 

5 

5 

5 

  

   5 𝑦   .
𝑥

 
  / 

 7 5 𝑦  5.
𝑥

 
  / 
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A representação a seguir foi proposta com objetivo de auxiliar os alunos na 

percepção de que a base é a mesma para os três triângulos. Mas, a altura sofre alteração 

segundo a constante que multiplica a função, neste caso, ela vai aumentando. Com isso, 

a medida da área fica alterada de acordo com essa constante. 

 

 

 

Os resultados estão sintetizados nas tabelas 5 e 6. As linhas mostram as funções 

que limitam as regiões, as expressões que fornecem as áreas e os resultados das áreas 

para as regiões limitadas em   5. A coluna, expressão da área, representa as integrais 

das funções que limitam as regiões. Além disso, nas colunas, pode-se ver que a 

alteração é dada pela constante, nos três itens. Mostrando que a multiplicação de uma 

constante por uma função não interfere na integração e isto pode ser verificado pelos 

resultados numéricos e pelas representações gráficas. Neste caso, entendemos como 

uma ampliação da área. 

Tabela 5: Síntese situação 3 – conujnto1 

Situação 3 – conjunto 1 

Função Expressão da área Valor da área 

    ⁄      4⁄    6  5 

   (  ⁄ )    (  4⁄ )     6  5   8 75 

  5(  ⁄ )   5(  4⁄ )   5  6  5      5 

 

 

5 

  5 

   5 

 7 5 
𝑦  5.

𝑥

 
  / 

𝑦   .
𝑥

 
  / 

𝑦  
𝑥
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Tabela 6: Síntese situação 3 – conjunto 2 

Situação 3 – conjunto 2 

Função Expressão da área Valor da área 

    ⁄        4⁄          5 

   (  ⁄   )    (  4⁄   )         5 

  5(  ⁄   )   5(  4⁄   )   5      5  56  5 

 

 

Situação 4: Redução de região 

Conjunto 1 

1) {

   

  
 

 
 

  
 

 
 

 

Representação e cálculos 

 

 

A região limitada é um triângulo de base e altura medindo 5 unidades. A base é 

dada pelo valor de   5 e a altura pelo valor da função  ( )  5. Logo, a medida área é 

dada por   
   

 
    5. A expressão que fornece a medida da área, usando integral é  

  ∫  
 

 
   

  

 
|
 

 

. 

 

𝑦  𝑥 

5 

5 
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A região limitada é um triângulo de base 5 unidades e altura 2,5 unidades. A 

base é dada pelo valor de   5 e a altura pelo valor da função  ( )  
 

 
   5. Logo, a 

medida área da região é dada por   
     

 
 6  5. A expressão que fornece a medida 

da área, usando integral é   ∫
 

 

 

 
   

  

 
|
 

 

. 

 

 

 

A região limitada é um triângulo de base 5 unidades e altura 
 

 
 unidades. A base 

é dada pelo valor de   5 e a altura pelo valor da função  ( )  
 

 
. Logo, a medida área 

da região é dada por   
  (  ⁄ )

 
 

  

 
. A expressão que fornece a medida da área usando 

a integral é   ∫
 

 

 

 
   

  

 
|
 

 

. 

A representação a seguir foi proposta com objetivo de auxiliar os alunos na 

percepção de que a base é a mesma para os três triângulos. Mas, a altura sofre alteração 

segundo a constante que multiplica a função, neste caso, ela vai reduzindo. Com isso, o 

valor da área fica alterado de acordo com essa constante.  

𝑦  
𝑥

 
 

𝑦  
𝑥

 
 

5 

  5 

5 

5  ⁄  
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Conjunto 2 

1)  {

     

  
 

 
(   )

  
 

 
(   )

 

 

Representação e cálculos 

 

 

A região limitada é um trapézio de altura 5 unidades e bases maior e menor 7 e 2 

unidades, respectivamente. A altura é dada pelo valor de   5, a base maior pelo valor 

da função  ( )  5    7 e a base menor pelo valor da função  ( )       . 

Logo, a medida área é dada por   
  (   )

 
    5. A expressão que fornece a medida 

da área, usando integral é    ∫    
 

 
   .

  

 
   /|

 

 

. 

𝑦  
𝑥

 
 

𝑦  
𝑥

 
 

𝑦  𝑥 

5  ⁄  

  5 

5 

5 

  

7 𝑦  𝑥    

5 
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A região limitada é um trapézio de altura 5 unidades e bases maior e menor 3,5 e 

1 unidades, respectivamente. A altura é dada pelo valor de   5, a base maior pelo 

valor da função  ( )  
   

 
   5 e a base menor pelo valor da função  ( )  

   

 
  . 

Logo, a medida área da região é dada por   
  (     )

 
     5. A expressão que 

fornece a medida da área, usando integral é   ∫
 

 
(   )

 

 
   

 

 
 .

  

 
   /|

 

 

. 

 

 

 

A região limitada é um trapézio de altura 5 unidades e bases maior e menor  
 

 
 e 

 

 
 

unidades, respectivamente. A altura é dada pelo valor de   5 e a base maior pelo 

valor da função  ( )  
   

 
 

 

 
 e a base menor pelo valor da função  ( )  

   

 
 

 

 
. 

Logo, a medida área da região é dada por   
  (     ⁄⁄ )

 
 

  

 
 7 5. A expressão que 

fornece a medida da área usando a integral é   ∫
 

 
(   )

 

 
   

 

 
 .

  

 
   /|

 

 

. 

A representação a seguir foi proposta com objetivo de auxiliar os alunos na 

percepção de que a base é a mesma para os três triângulos. Mas, a altura sofre alteração 

segundo a constante que multiplica a função, neste caso, ela vai reduzindo. Com isso, a 

medida da área fica alterado de acordo com essa constante. 

  5 

  

5 

𝑦  
𝑥   

 
 

𝑦  
𝑥   

 
 

5 

7  ⁄  

  ⁄  
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Os resultados da situação 4 estão sintetizados nas tabelas 7 e 8. Nas linhas, 

temos a função que limita a região, a expressão que fornece a medida da área e o 

resultado da medida área para a região limitada em   5. Podemos observar, ainda, 

que a coluna, expressão da área, representa a integral da função que limita a região. 

Além disso, nas colunas, pode-se ver que a alteração é dada pela constante, nos três 

itens. 

 

Tabela 7: Síntese situação 4 – conjunto 1 

Situação 4 – conjunto 1 

Função Expressão da área Valor da área 

         ⁄     5   

    ⁄      4⁄     5 4 

    ⁄      6⁄     5 6 

 

 

 

Tabela 8: Síntese situação 4 – conjunto 2 

Situação 4 – conjunto 2 

Função Expressão da área Valor da área 

           ⁄        5   

  (   )     (   ⁄    )      5 4 

  (   )     (   ⁄    )      5 6 

 

𝑦  (𝑥   )  ⁄  

𝑦  (𝑥   )  ⁄  

𝑦  (𝑥   ) 

5 

  5 

7  ⁄  

7 
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Para esta situação, os argumentos não foram diferentes. Os valores encontrados 

para o primeiro conjunto foram 12,5; 6,25 e 3,125 e para o segundo foram 22,5; 11,25 e 

5,625. Concluímos que a partir do resultado encontrado para a primeira região podemos 

conseguir os demais apenas multiplicando-a pelas constantes que aparecem na segunda 

e terceira equações. A medida da área segue a mesma proporcionalidade apresentada 

entre as alturas. A medida da segunda é metade da primeira e a terceira é a terça parte 

da primeira. Graficamente, o quarto grupo é inverso ao terceiro, o valor da área diminui 

a medida que o valor de y que também diminui.  

 

Para as tarefas da situação 1, os alunos utilizaram a integral para o cálculo de 

cada área, encontrando a sua medida. Neste momento, alguns tiveram dificuldades para 

trabalhar a adição de frações, mas isto foi resolvido entre eles, até porque usavam a 

calculadora. Eles apontaram que a medida da área da terceira região é dada pela adição 

das medidas referentes às duas primeiras regiões. Percebemos que essa análise ficou no 

nível numérico. A principio, esperávamos que os estudantes atentassem para a relação 

mostrada nos dois registros, algébrico e gráfico. No momento da socialização, os 

estudantes alegaram que ao realizarem a atividade, a representação gráfica proporcionou 

uma significação daquilo que é feito algebricamente. 

Sobre as tarefas realizadas, na situação 2, precisamos fazer algumas 

considerações. O fato de a segunda expressão ser negativa trouxe algum conflito para os 

alunos. A grande maioria deixou a medida da área negativa, sem fazer questionamentos. 

Um estudante fez a seguinte consideração: “não sei porque algumas áreas dão 

negativo, acho que é porque fica abaixo do eixo dos x”. Outro fez o seguinte 

apontamento: “usando a integral acha-se um valor negativo, isto significa que a função 

está abaixo do eixo das abscissas”. Com isso, eles acabaram fazendo soma e não 

subtração. 

Outro ponto não observado pelos estudantes é que o gráfico da terceira 

expressão, do conjunto 2, corta o eixo das abscissas e isto influencia nos cálculos e a 

interpretação questão. Portanto, o resultado que deveria ser 6,5 unidades, os alunos 

encontraram 2,5 unidades. Se, por um lado, as regras de integral funcionam de uma 

maneira, por outro, cabe uma análise e discussão da situação para entender o que é, 

como e onde aplicar a integral. Uma leitura atenciosa da situação, percepção dos dados 
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e visualização do que está sendo questionado é de fundamental importância para a 

solução de qualquer problema. Essa discussão foi abordada durante a socialização. 

Na situação 3, no primeiro conjunto, os resultados encontrados foram 1,25; 3,75 

e 6,25 unidades; e , no segundo, foram 6,25; 18,75 e 31,25. Alguns tentaram retratar o 

porquê destes resultados usando as seguintes expressões: “concluímos que o resultado 

que achamos para a primeira equação é só multiplicarmos pelos números inteiros da 

segunda e terceira e encontraremos as medidas das áreas destas regiões. A medida 

área da segunda região é 3 vezes maior que da primeira  e a da terceira  é 5 vezes 

maior. Mantendo a base do triângulo e variando a altura “y” é possível encontrar as 

várias medidas de áreas geradas e, graficamente, a medida área aumenta devido ao 

valor de y”.  Foi apontada uma dificuldade de se associar a área à figura. 

No geral, os alunos usaram o modelo, isto é, usaram a integral para o cálculo das 

áreas. Quanto à efetivação dos cálculos no registro algébrico, eles, praticamente, não 

tiveram dúvidas. No momento da análise surgiram algumas dúvidas na interpretação de 

texto e na multiplicação de frações e dificuldades para relatar os resultados e 

conclusões. Entendemos que para o novo experimento devemos trabalhar este aspecto, 

pois em nosso ponto de vista a elaboração deste relato é que proporciona o 

desenvolvimento da criticidade, o que seria um dos focos do nosso trabalho. 

Os discentes apontaram que representar as expressões no mesmo plano não 

contribuiu com o raciocínio, pelo contrário, dificultou porque não sabiam o que fazer 

com aquilo. No entanto, o cálculo numérico é que facilitou a percepção de que a medida 

da área da terceira região estava associada aos resultados das representações anteriores. 

Percebemos também que a análise, dos alunos, ficou no nível numérico, praticamente, 

não fazendo associação entre as expressões limitadoras da região e das que fornecem as 

medidas das áreas. Essa percepção foi possível na socialização mediante troca de 

informação e questionamentos. A análise gráfica foi apontada apenas por um aluno. Em 

função do que os estudantes disseram, para o novo experimento, a representação das 

funções em um mesmo plano cartesiano será retirada. 

Na socialização nos detivemos nas expressões que eram nosso objetivo. Para o 

cálculo da soma de área, os alunos demonstraram tranquilidade para o entendimento, 

inclusive, quando solicitados a visualizar graficamente. Isto talvez seja devido às 

representações se alocarem acima do eixo das abscissas e a sua junção seja de mais fácil 

percepção. 
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Na segunda situação, a facilidade não foi a mesma. Nos registros algébrico e 

numérico percebemos certa tranquilidade por parte dos estudantes para o 

desenvolvimento dos cálculos. Mas, a conversão para o gráfico não foi tão perceptível. 

Neste momento, discutimos sobre o que é uma integral, a sua intepretação gráfica e a 

aplicação da integral para o cálculo de medida de área. 

Nas situações 3 e 4, os estudantes tiveram algumas dificuldades no momento de 

reproduzir o modelo, pois não sabia o que fazer com a constante que acompanhava a 

variável. Em situações anteriores ao se calcular áreas de regiões formadas por   5, o 

modelo encontrado para calcular a medida da área era   5 . Com situações do tipo 

   .
 

 
/, a questão é o que fazer com o 3. Será que o modelo seria 3x e mais alguma 

coisa? Em conversa durante a socialização, eles foram questionados em que o 3 estaria 

influenciando na situação. Um aluno disse que o três influenciava na altura da figura, 

pois ela passa a ser o triplo da altura da figura anterior. 

Questionados sobre qual era o modelo para calcular a medida da área da região 

limitada pelo gráfico da expressão     .
 

 
/. Eles responderam que seria 3 vezes o 

modelo anterior, se referindo a    
  

 
. Um aluno disse que a medida da base não foi 

alterada e altura foi alterada em 3 vezes, então a medida da área só poderia ser alterado 

desta forma. 

Quanto aos procedimentos, percebemos que os alunos gastaram muito tempo em 

produzir os gráficos no Winplot. Por isso, sugerimos que esta parte da tarefa seja 

suprimida e as representações gráficas sejam entregue, prontas, aos alunos. Cabendo a 

eles representar a região solicitada, com isso ganharíamos tempo para os cálculos e 

análise dos resultados. 

Esta medida foi sugerida por entendermos que estamos produzindo uma 

pesquisa que possa ser adequada à realidade da sala de aula e uma das observações de 

Bassanezi é a consideração do tempo, que muitas vezes inviabiliza a prática da 

modelagem em sala de aula. Com isso, estamos tentando adequar este aspecto. 

Entendemos que a atividade se mostrou satisfatória, devendo permanecer para a 

segunda fase. 
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CAPITULO V 

O NOVO EXPERIMENTO: ENVOLVENDO SUJEITOS BUSCANDO 

EFETUAR UMA MODELAÇÃO E SUJEITOS OBSERVANDO ESSA PRÁTICA 

 

Neste capítulo faremos a apresentação do novo experimento, descrevendo as 

atividades e as respectivas tarefas desenvolvidas em cada uma delas, enfatizando as 

alterações ocorridas no experimento inicial e os respectivos objetivos, suprimindo a 

análise a priori das atividades já apresentadas no capítulo IV. 

Para as atividades não constantes na primeira apresentação, mostramos uma 

análise a priori e dos resultados produzidos em uma associação com as fases da 

modelação com a utilização dos registros de representação semiótica. A elaboração dos 

resultados da pesquisa conta também com argumentação sobre o discurso promovido 

pelos alunos durante a execução das tarefas, as observações apontadas tanto pelos 

observadores quanto pelo professor-pesquisador. 

Nos meses de outubro e novembro de 2011, a primeira parte da pesquisa foi 

realizada nas dependências da instituição, durante as aulas de Cálculo II e, também, nos 

horários destinados às atividades complementares, divididas em cinco etapas. Cada 

tarefa foi desenvolvida, focalizando as fases da modelação em uma abordagem que 

permitisse associar o cálculo de medidas de áreas à teoria de integral, com um aspecto 

didático-metodológico que proporcionasse ganhos no processo ensino e aprendizagem 

desse conteúdo importante para o desenvolvimento profissional do engenheiro de 

produção. 

Cada etapa desenvolvida foi concebida de modo a: primeiro, proporcionar um 

momento de ambientação com a situação, discussão entre os alunos, produção de 

hipóteses e resultados e reflexão sobre as estratégias e informações produzidas pelo 

grupo. Segundo, momento de socialização, espaço preparado para a interação com 

outros grupos, para troca de informações, para demonstração da capacidade 

argumentação, para rever estratégias e resultados encontrados, para reflexão e 

devolução. Neste momento, o pesquisador instigava os participantes com questões que 

proporcionem a validação dos resultados encontrados. Este processo visa, também, a 
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aquisição de competências e habilidades que permitissem a aplicação dos 

conhecimentos em novas situações. 

A segunda fase de nosso experimento é composta de oito atividades, sendo cinco 

resultantes dos testes da primeira fase e três organizadas com o propósito de validação 

do modelo. Na primeira parte foram desenvolvidas atividades que correspondem à 

compreensão da definição de integral de funções polinomiais e de algumas 

propriedades, ocorridas no segundo semestre de 2011, com carga horária de 100 

minutos por atividade e momento de socialização de 50 minutos. O restante foi 

desenvolvido no primeiro semestre de 2012 e está relacionado à aplicação do modelo 

produzido na primeira parte, validando, assim, o trabalho realizado pelos estudantes. 

Quanto ao tempo gasto nestas últimas não foi controlado, pois além dos 100 minutos 

destinado em sala de aula, eles precisaram buscar informações fora da instituição sem 

controle deste tempo. 

 Vale ressaltar que, a terceira atividade foi inserida depois da primeira fase, no 

qual detectamos a necessidade de inserção de uma atividade que contribuísse para que 

os alunos construíssem significados quanto aos elementos da definição da Integral de 

funções polinomiais, e isto, reflete o que consideramos como uma pesquisa-ação. 

Esta etapa da pesquisa conta também com observadores, constituídos por alunos 

que participaram da primeira fase, com a função de auxiliar na observação para captar o 

máximo de informações possíveis, quanto ao processo, postura dos alunos, eventuais 

conversas e raciocínios que não foram relatados, mas que se possa julgar interessante 

para análise. Além disso, ao participar como observadores eles mostram que tipo de 

ganho para aprendizagem foi proporcionado ao vivenciarem a prática na primeira fase, 

dando retorno do real significado da participação na atividade, se ela contribuiu ou não 

para a aprendizagem. Além disso, julgamos que a participação deles na pesquisa 

contribui na busca de informações por conhecer as atividades desenvolvidas, dando um 

parecer especial sobre a atividade 3 que eles não desenvolveram. 

Passaremos a descrever as atividades, considerando as alterações efetuadas nas 

atividades trabalhadas na primeira fase. 
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Atividade 1 

Instruções: Resolver as questões abaixo, deixando registrado todos os 

procedimentos, inclusive, destacando as etapas e principais dificuldades de 

entendimento e resolução. 

1. Calcular a medida da área do retângulo de medidas 5 cm e  √  cm. 

 

2. Calcular a medida da área de um retângulo que possui seus lados iguais. 

 

3. Calcular a medida da área das figuras abaixo. 

3.1)    3.2)   

3.3)    3.4)  

 

3.5)    3.6)  

3.7)   3.8)  

𝑦    
𝑥

 
 

𝑦  5 

𝑦  𝑥  4 

𝑥 

8 

8 
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4. Calcular a medida da área da região limitada pelo gráfico da curva           e 

os eixos dos x e y.  

 

5. Calcular a medida da área da região limitada pelo gráfico da curva       8  e o 

eixo dos x. 

 

6. Estimar a medida da área da região representada pelo gráfico abaixo: 

 

 

Esta atividade sofreu acréscimo do item 3.2 que contém informações em excesso 

e que não inviabiliza o cálculo a medida da área da figura. A figura foi colocada para 

amenizar o impacto produzido pelo item 3.3, que é uma figura produzida para gerar uma 

possível discussão sobre a existência da figura e a relação dos dados fornecidos. 

Esperamos, ainda, aguçar o lado crítico dos alunos, ou, caso não percebam isso no 

momento da resolução, verificar qual será a sua reação no momento da socialização. 

A atividade tem o intuito de proporcionar: a discussão sobre situações 

impossíveis de se resolver ou com excesso de dados, a representação de gráficos de 

funções polinomiais e de regiões limitadas por gráficos de funções, a tomada de 

decisões e a percepção de que as ferramentas matemáticas conhecidas, até então, não 

são suficientes para resolver determinadas questões de cálculo de medidas de área. 

 

 

 

 

 

 

𝑦  
𝑥 
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Atividade 2 

 

Tarefa: Calcular a medida de área das regiões a seguir. 

Instruções: 

 Escreva a expressão que fornece a medida da área de cada uma das regiões 

representadas. 

 Discuta o processo e faça análise crítica dos seus resultados, em cada grupo. 

 Compare as expressões encontradas para o cálculo da medida da área com as 

respectivas funções, cujos gráficos limitam as regiões. 

 Todos os procedimentos devem ser registrados. 

 

Situação 1:  

a)   b)   

Situação 2:  

a)    b)   

 

Situação 3:  

a)    b)  

𝑦     𝑦     

𝑦  𝑥 

𝑦   𝑥 

𝑦  𝑥     𝑦   𝑥     

𝑎 𝑎 

𝑎 
𝑎 

𝑎 𝑎 
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 Situação 4:  

a)    b)   

 

Situação 5: 

a)  b)   c)  

 

Para reflexão e possíveis registros: Que relações você estabelece entre as expressões dos 

grupos 1, 2, 3, 4 e 5. 

Situação 6: 

a)    b)  

 

Situação 7:  

a)   b)  

𝑦  𝑐𝑥 𝑦  𝑐𝑥  𝑏 

𝑦   𝑥  

𝑦  𝑏 

𝑦   𝑥     

𝑦    𝑥     

𝑦  𝑥  

𝑎 𝑎 

𝑎 𝑎 
𝑎 

𝑎 𝑎 

𝑎 𝑎 

𝑦   𝑥    
𝑦  𝑥    
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É possível encontrar uma expressão para o cálculo da medida da área das regiões 

representadas nas situações 6 e 7, baseando-se nos procedimentos e resultados 

realizados nas situações de 1 a 5? 

 

A atividade 2 não sofreu alterações. Mas, percebemos que ela não foi suficiente 

para que todos os alunos compreendessem o modelo da integral definida para funções 

polinomiais. Eles percebem o aumento no expoente da variável, mas o número que 

aparece no denominador da expressão após integração não foi entendido e ficou sem 

significado. Por isso, acrescentamos uma atividade na tentativa de esclarecer tal fato. A 

partir de agora a numeração das atividades do Experimento Definitivo não será 

compatível com as do Experimento Piloto. 

 

Atividade 3 

 

Instruções 

 Representar os gráficos das expressões no mesmo plano cartesiano, usando o 

Winplot. 

 Marcar a região limitada pela expressão   , os eixos cartesianos e a reta vertical 

   . 

 Tente construir um modelo que possibilite o cálculo da área destas regiões. 

 Verificar qual a relação existente entre a medida da área do retângulo e a medida 

da área limitada pela expressão de   . 

 Verifique a possibilidade de conseguir uma expressão para uma região limitada 

por     para cada uma das situações. 

 Elabore as conclusões. 

 

1) {
    
    

  

2) {
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3) 

{
 

 
     

     

    
    

  

4) 

{
 
 

 
 
     

     

    
    
    

  

5) 

{
 
 
 

 
 
 
     

     

     

     

    
    
    

   

 

A atividade 3 é fruto do trabalho, na visão da pesquisa-ação, pois ela foi 

inserida, objetivando que os alunos superassem uma barreira verificada quanto ao 

entendimento do número que aparece no denominador de uma integral e, assim, 

conduzi-los a entenderem a regra de integração para funções polinomiais. 

Para isso, foi produzida uma atividade com cinco situações. Cada uma delas 

contém um conjunto de expressões a serem representadas num mesmo plano cartesiano. 

A partir do cálculo da medida da área de um retângulo e da quantidade de subdivisões 

provocadas pelos gráficos das expressões, espera-se, por um lado, esclarecer o aumento 

de uma unidade no expoente da variável, visto que a altura do retângulo é dada pelo 

valor da expressão que limita a região e a base é dada pela coordenada x. Por outro lado, 

a quantidade de subdivisões provocada pelos gráficos mostra o número que aparece no 

denominador da expressão após a integração. Isto é, para uma expressão      têm-se 

  

 
. O numerador mostra o cálculo da área de um retângulo de altura      e base   e o 

denominador mostra a quantidade regiões, de área equivale à região procurada, que esse 

retângulo pode ser dividido. 

Nesta atividade, os alunos trabalharam com o Winplot, visto que precisamos de 

uma representação mais elaborada, pois espera-se que a representação gráfica  contribua 

para esclarecer a regra de integração para funções polinomiais. A ideia é que os alunos 
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trabalhem com a expressão “parece que”. Parece que a figura é dividida em duas partes 

de mesma medida, parece que é dividida três partes de mesma medida e, assim, por 

diante. A situação proporciona a conversão de registros e é a representação gráfica que 

auxilia na compreensão de que a medida da área da região gerada pelo gráfico da 

expressão      é a enésima parte da medida da área do retângulo de medidas   e     , 

sendo   a medida da base e      a altura. 

 

 

Atividade 4 

 

Apresentação da tarefa. 

Calcular a medida da área da região limitada por   
  

  
, pelo eixo das abscissas e pela 

reta vertical     , utilizando a soma de áreas de retângulos segundo critérios pré-

estabelecidos. 

 

 

1ª etapa: Trabalho em pequenos grupos com emissão de relatório no final, mostrando os 

cálculos, os procedimentos e conclusões. 

 

Grupo 1: Calcular a medida da área da região dividindo-a em 5 e 10 faixas, cada faixa 

representada por retângulos de bases iguais e alturas calculadas por meio dos pontos 

médios e pelas extremidades direita e esquerda de cada subintervalo produzido. 

 

 

 

Para elaborar suas conclusões, reflita sobre as questões: 

 Qual a comparação entre os resultados obtidos para 5 e 10 faixas, segundo a 

escolha de cada uma das alturas? 
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 Qual a influência nos resultados da escolha do valor que é usado para calcular a 

altura de cada subintervalo? Compare os resultados em 5 e 10 faixas. 

 Qual a influência de as faixas serem todas de mesma largura? 

 

 

Grupo 2: Calcular a medida da área da região, limitada por   
  

  
, pelo eixo das 

abscissas e pela reta vertical     , utilizando a soma de áreas de retângulos no 

seguinte caso: 

 

 

Calcular a medida da área da região, dividindo-a em 5 e 10 faixas, cada faixa 

representada por retângulos com bases de medidas diferentes e alturas calculadas por 

meio dos pontos médios e pelas extremidades direita e esquerda  de cada subintervalo. 

 

 

 

Para elaborar suas conclusões, reflita sobre as questões: 

 Qual o critério usado para a escolha da medida das bases? 

 Qual a comparação entre os resultados obtidos para 5 e 10 faixas, segundo a 

escolha de cada uma das alturas? 

 Qual a influência nos resultados da escolha do valor que é usado para calcular a 

altura de cada subintervalo? Compare os resultados em 5 e 10 faixas. 

 Qual a influência de as faixas serem de larguras diferentes? 

 

Grupo 3: Calcular a medida da área da região, limitada por   
  

  
, pelo eixo das 

abscissas e pela reta vertical     , utilizando a soma de áreas de retângulos no 

seguinte caso: 
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Calcular a medida da área da região, dividindo-a em 5 e 10 faixas, cada faixa 

representada por retângulos com bases iguais e alturas calculadas de maneira aleatória. 

 

 

 

Para elaborar suas conclusões, reflita sobre as questões: 

 Qual a comparação entre os resultados obtidos para 5 e 10 faixas? 

 Qual o critério usado para escolher o ponto utilizado para calcular a altura de 

cada retângulo? 

 O que pode ser dito sobre a altura de cada subintervalo ser escolhida de maneira 

aleatória? Qual a sua influência no resultado encontrado para o valor da área? 

 Qual a influência de as faixas serem de mesma largura? 

 

Grupo 4: Calcular a medida da área da região, limitada por   
  

  
, pelo eixo das 

abscissas e pela reta vertical     , utilizando soma de áreas de retângulos no seguinte 

caso: 

 

Calcular a medida da área da região dividindo-a em 5 e 10 faixas, cada faixa 

representada por retângulos com bases diferentes e alturas calculadas de maneira 

aleatória. 

 

 

 

Para elaborar suas conclusões, reflita sobre as questões: 

 Qual a comparação entre os resultados obtidos para 5 e 10 faixas? 

 Qual o critério usado para a escolha da medida das bases? 
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 O que pode ser dito sobre a altura de cada subintervalo ser escolhida de maneira 

aleatória? Qual a sua influência no resultado encontrado para o valor da área? 

 Qual a influência de as faixas serem de larguras diferentes? 

 

 

Grupo 5: Calcular a medida da área da região, limitada por   
  

  
, pelo eixo das 

abscissas e pela reta vertical     , utilizando a soma de áreas de retângulos no 

seguinte caso: 

 

Calcular a medida da área da região, dividindo-a em 20 faixas, cada faixa representada 

por retângulos com bases diferentes e alturas calculadas de maneira aleatória. 

 

 

Para elaborar suas conclusões, reflita sobre as questões: 

 O que se pode dizer sobre a altura de cada subintervalo ser escolhida de maneira 

aleatória? 

 Qual a sua influência no resultado encontrado para o valor da área? 

 Qual a influência de as faixas serem de larguras diferentes? 

 

2ª Etapa: Após concluir a primeira etapa, os alunos irão se reunir para conhecer os 

resultados encontrados por cada grupo e analisar as informações, produzindo as 

conclusões gerais, que deverão ser relatadas. 
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Preencher a tabela abaixo com os resultados obtidos pelos grupos. 

 

 Bases  Alturas  5 faixas 10 faixas 20 faixas 

 

Grupo 1 

 

Iguais 

Esquerda   ------------- 

Ponto médio   ------------- 

Direita   ------------- 

 

Grupo 2 

 

Diferentes 

Esquerda   ------------- 

Ponto médio   ------------- 

Direita   ------------- 

Grupo 3 Iguais Aleatória   ------------- 

Grupo 4 Diferentes Aleatória   ------------- 

Grupo 5 Diferentes Aleatória ------------- -------------  

 

 

 Faça uma análise dos dados, apontando os principais resultados e conclusões, 

relacionando os valores numéricos e as maneiras utilizadas para consegui-los. 

 Explique, na visão do grupo, qual a percepção da atividade na sua totalidade. 

 Para elaborar suas conclusões gerais, reflita sobre as questões: 

 Qual a comparação entre os resultados obtidos à medida que se aumenta o 

número de faixas inseridas na região? Quais as implicações no processo? 

 Qual a influência de as faixas serem de larguras diferentes ou iguais? 

 Qual influência a escolha da altura de cada subintervalo exerce sobre o resultado 

do valor da área? E no processo? 

 Que conclusões podem ser extraídas desta atividade? 

 

Ela não sofreu alteração em termos de procedimentos, mas foram acrescentadas 

algumas questões que podem contribuir para que os alunos caminhem para o foco da 

atividade, buscando informações que se perderam no Experimento Piloto. Essas 

questões têm também por objetivo levar os alunos a refletirem e a redigirem suas ideias 

e conclusões de forma mais elaborada. 

Ela é uma atividade desenvolvida em dois momentos, são eles: o primeiro, cada 

grupo realiza uma tarefa específica, que é parte do conjunto, os alunos só a percebem a 
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sua totalidade no segundo momento. Após cada grupo produzir seus resultados, um 

desafio é lançado. A turma, agora, trabalhando em conjunto, a partir dos dados obtidos 

pelos grupos, tenta produzir um resultado único, buscando a compreensão da definição 

de integral definida de uma função polinomial. 

A tarefa propicia entendimentos, tais como: quanto mais faixas são inseridas na 

figura; mais preciso será o resultado encontrado para a área; quanto mais faixas 

inseridas na figura, a medida da largura destas faixas tende a zero; a medida das faixas 

serem ou não de mesma medida não é o mais importante; e, que o cálculo de área por 

meio da inserção de faixa se torna um método de exaustão. A junção dos dados 

produzidos isoladamente pelos grupos produz é um retrato da tarefa, e, os alunos, agora, 

trabalhando como um único grupo tem um momento para refletir e explorar estes dados 

e estabelecer novas conclusões. 

Neste novo espaço produzido e de interação, temos a oportunidade de avaliar 

outras atitudes, tais como: a capacidade de organização, a capacidade de liderança, a 

sistematização de informações, o levantamento de hipóteses, o poder de argumentação, 

a capacidade de síntese, a elaboração de conclusões, a condição de apresentação em 

público, a pró-atividade, dentre outras. 

 

Atividade 5 

 

Tarefa: Entendendo o significado de algumas propriedades de integração por meio do 

cálculo de medida de áreas. 

Instruções gerais: 

 Representar no plano cartesiano a região limitada por cada uma das funções, 

pelos eixos cartesianos e pela reta vertical   5. 

 Preencha as tabelas com as expressões que fornecem a área (use as regras de 

integração) e com o valor da mesma para   5. 

 

Para relatar as conclusões, pense nas questões: 

 Qual a relação entre as funções que limitam as regiões do mesmo grupo? 
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 Qual a relação entre as funções que limitam as regiões e as expressões que 

fornecem as áreas? 

 Qual a relação entre os valores das áreas encontrados também no mesmo grupo?  

 Procure relatar suas observações gerais.  

 

 

Situação 1: soma de áreas 

 ) 

{
 
 

 
 

  5

  
 

 

  
 

 
 5

 

     

 

Situação 1 – conjunto 1 

Função Expressão da área Valor da área 

  5   

    ⁄    

    ⁄  5   

 

 ) {
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Situação 1 – conjunto 2 

Função Expressão da área Valor da área 

      

      

        

 

Situação 2: subtração de áreas 

 ) {

  5

   
 

 

   
 

 
 5

  

   

 

 

Situação 2 – conjunto 1 

Função Expressão da área Valor da área 

  5   

     ⁄    

     ⁄  5   

 

 

2){
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Situação 2 – conjunto 2 

Função Expressão da área Valor da área 

      

       

         

 

Situação 3: ampliação de área 

1) 

{
 
 

 
   

 

 

   .
 

 
/

  5 .
 

 
/

  

   

 

Situação 3 – conjunto 1 

Função Expressão da área Valor da área 

    ⁄    

   (  ⁄ )   

  5(  ⁄ )   

 

2) 

{
 
 

 
   

 

  
  

   .
 

  
  /

  5 .
 

  
  /
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Situação 3 – conjunto 2 

Função Expressão da área Valor da área 

     ⁄      

   (   ⁄   )   

  5(   ⁄   )   

 

 

 

Situação 4: redução de área 

1) {

   

  
 

 
 

  
 

 
 

  

    

 

 

Situação 4 – conjunto 1 

Função Expressão da área Valor da área 

      

    ⁄    

   4⁄    

 

2) {

     

  
 

 
(   )

  
 

 
(   )
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Situação 4 – conjunto 1 

Função Expressão da área Valor da área 

   +2   

    (   )⁄    

   4⁄ (   )   

 

Para relatar as conclusões, pense nas questões: 

 Qual a relação entre as funções que limitam as regiões da mesma situação? 

 Qual a relação entre as funções que limitam as regiões e as expressões que 

fornecem as medidas das áreas? 

 Qual a relação entre as medidas das áreas encontradas na mesma situação?  

 Procure relatar suas observações gerais. 

 

Esta atividade sofreu alterações em sua estrutura para que pudesse ficar mais 

clara e conduzir melhor o trabalho dos alunos. Outro aspecto que nos levou a esta 

reestruturação foi a falta de organização dos estudantes que dificultou muito o trabalho 

de análise durante a primeira fase. A execução desta tarefa proporciona um momento 

para que os grupos tenham condição de buscar subsídios para compreender, por meio 

das representações gráficas, algumas regras de integração, especialmente, soma e 

multiplicação de uma função por uma constante.  Aqui, temos a oportunidade de 

entender o porquê de a integral definida de funções polinomiais negativas também ter 

resultados negativos e qual a diferença entre uma integral negativa e o cálculo da 

medida de uma área. 

As tarefas que seguem não constam da primeira fase e têm aspectos diferentes 

das anteriormente desenvolvidas. Até aqui, o propósito era proporcionar um ambiente 

para que o aluno pudesse produzir um modelo matemático que permitisse calcular a 

medida da área de regiões limitadas por gráficos de funções polinomiais, concluindo 

que este modelo seria, então, a integral definida. Além disso, esperamos que as tarefas 

possam levar os alunos a desenvolverem outras habilidades necessárias para o 

desenvolvimento profissional. Agora, surge a oportunidade de aplicação e validação do 

que foi desenvolvido nas tarefas anteriores, levando-se em conta a distância temporal, 

pois se passaram aproximadamente seis meses. Outro aspecto observado é que as tarefas 
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a serem desenvolvidas, neste segundo momento, levam os estudantes a buscarem 

informações além do enunciado proposto; elas proporcionam ligação com outras 

disciplinas e também com a prática profissional. 

Quanto à ligação com outras disciplinas, os discentes têm contato com conceitos 

de física, tais como: massa, volume e densidade; conhecimentos sobre desenho técnico, 

tais como: planificação, desenvolvimento de figura, perspectivas, desenvolvimento de 

curvas, visualização de vistas; tomada de medidas com instrumentos de medição 

(metrologia), oportunidade de conhecer instrumentos tais como: trenas, escalas, 

paquímetros, micrômetros, e outros. 

Quanto à prática profissional, os alunos têm a oportunidade de conhecer o 

processo de fabricação, da concepção da peça à sua construção, passando pela parte de 

projeto; conhecer a utilização de peças e de materiais; utilização de equipamentos de 

plantas industriais; vivência no campo real de trabalho; contato com catálogos e 

software específicos para o desenvolvimento de peças; diálogo com profissionais 

experientes, dentre outros. 

Nesta etapa do trabalho foram desenvolvidas três atividades, sendo duas 

fornecidas pelo pesquisador e outra produzida totalmente pelos alunos; desde a sua 

concepção, o seu processo de resolução e a apresentação dos resultados. 

A atividade 6 é uma prática, usando o cálculo de medida de área, para fazer o 

levantamento do peso de um material para fabricação de uma curva de 45º.  A atividade 

7 trata-se do cálculo da medida do volume de um silo e da criação de uma estratégia 

para o cálculo do volume de material restante no silo. A oitava atividade é de escolha 

dos estudantes. A única orientação dada é que, se possível, a situação a ser desenvolvida 

seja do cotidiano profissional dos estudantes. 

 

Atividade 6 

 

Uma empresa de construção mecânica precisa construir uma curva de 45° para 

uma tubulação de 1 m de diâmetro, em chapa de aço 1020, com espessura 2 mm. Usar a 

integral para estimar o peso do material a ser utilizado, sabendo que ela será composta 
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de duas partes e o peso é calculado a partir da área da chapa utilizada na confecção. 

Anotar todos os cálculos e procedimentos necessários. 

Caso a empresa precise fazer essa mesma curva com outros diâmetros, seria 

possível apresentar um modelo para calcular a quantidade de material, de acordo com o 

diâmetro da tubulação? Especifique. 

 

 

 

Atividade 7 

 

Uma empresa possui um silo em forma de tronco de cone invertido (sua ponta 

está para baixo). Suas dimensões são: raio maior 5m, raio menor 0,25 m e a altura 5 m. 

A empresa precisa encontrar uma maneira de calcular o volume de material restante no 

silo. Encontre um modelo que possibilite o cálculo do volume. Este modelo serviria 

para outras situações? Anotar todos os cálculos e procedimentos necessários. 

 

Atividade 8 

Os alunos devem buscar uma situação real, se possível, do cotidiano deles, 

relacionada com a futura atuação profissional e que proporcione o uso dos 

conhecimentos apreendidos por eles durante as atividades desenvolvidas, na realização 

da pesquisa. A situação deve ser relatada com todas as informações necessárias para a 

produção de um modelo matemático. Todos os procedimentos usados na solução devem 

ser descritos e, inclusive, os resultados. Cada grupo vai apresentar, oralmente, a situação 

desenvolvida, no espaço reservado para a socialização. 
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5.1. Atividade 1: Cálculo de medidas de áreas 

 

Esta atividade teve a duração de 200 minutos, dividida em dois módulos de 100 

minutos, sendo que os últimos 50 minutos foram para a socialização. A turma se 

mostrou bastante apreensiva no início dos trabalhos. Mas, a medida que o tempo passou 

os alunos se acalmaram e começou a luta contra a falta de conhecimento de conteúdo de 

matemática básica. Para isso, eles trocaram informações entre si, em especial, para 

lembrar as fórmulas de figuras mais conhecidas, do retângulo, do trapézio e do círculo. 

A busca de estratégias para calcular a área de figuras que não possui uma fórmula 

pronta gerou desconforto e insegurança. 

Ela sofreu apenas a inserção do item 3.2 se comparado com a proposta anterior. 

A figura possui informações em excesso, mas que não impede o cálculo da medida da 

área. Ela foi colocada propositadamente para que os alunos possam resolver um 

exercício com informações em excesso antes de calcular o item 3.3 que possui 

informações que não permitem a existência da figura nas condições oferecidas. 

Na questão 1, três grupos apresentaram a resposta usando número irracional 

( 5√  cm) e o restante, 4 grupos, apresentaram na forma decimal (21,21 cm). 

Na questão2, a maioria dos grupos discutiu sobre a informação colocada no 

enunciado, alegando que a figura não é um retângulo. Inclusive, o Grupo 7 colocou o 

seguinte: “O formato da figura é retângulo ou quadrado? Optamos pelo quadrado e 

jogamos valores.” Alguns grupos deixaram registradas expressões do tipo       ou 

      .  

Na questão 3, foi inserida mais uma figura, buscando aperfeiçoa-la. Na primeira 

figura as estratégias usadas foram a fórmula do trapézio (1 grupo) e pela separação em 

um retângulo e um triângulo (6 grupos). O grupo que usou a fórmula do trapézio 

apresentou o valor 30 para a medida da área. No entanto, dos grupos que usaram a 

estratégia de dividir a figura, quatro grupos apresentaram a resposta correta e, outros 

dois, apresentaram resposta incorreta. Destes últimos, primeiro grupo cometeu erro de 

conta e, o outro, mesmo fazendo o tratamento no registro figural e apresentando as 

medidas corretas não encontraram o resultado correto. Os alunos inseriram um ângulo 

de 30º o que levou ao erro. 
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Apresentaremos a figura do item 3.2 visto que ela não constava no primeiro 

experimento. Ela foi construída com excesso de informações, objetivando verificar o 

comportamento dos estudantes diante de tal situação e, ao mesmo tempo, despertá-los 

alunos para a próxima figura que teoricamente não existe. Ela está sendo acrescentada 

para preencher um a lacuna entre as questões 3.1 e 3.3, pois percebemos que a segunda 

não apresentava um resultado numérico e sim uma discussão sobre a não existência da 

figura. No entanto, esta propicia uma discussão sobre os dados e oportuniza o encontro 

de um resultado numérico.  

 

A tarefa a ser desempenhada pelos alunos é encontrar a medida da área da região 

trapezoidal. 

Os objetivos são: verificar como os alunos fazem a leitura da situação e como se 

posicionam diante do excesso de informações, analisar as tomadas de decisão e as 

estratégias usadas na resolução. 

 Há informações em excesso, mas isso não compromete a resolução. Quanto ao 

que pode ser excesso de informação depende da maneira como a situação abordada. 

Primeiro, a simbologia // que indica que as duas medidas são iguais, os ângulos internos 

podem ser dispensados para a interpretação da figura. Segundo, considerando o 

fornecimento dos ângulos internos, ficariam dispensados a simbologia // e a medida do 

lado oblíquo (medida 2 unidades). Terceiro, considerando os ângulos internos e o lado 

obliquo, podem ser dispensado o lado de medida 6 unidades ou o de 4 unidades. Estes 

dados foram colocados pelos seguintes aspectos: primeiro, para que os estudantes 

possam se posicionar diante de um número excessivo de informações em um problema. 

Segundo, para que eles possam fazer escolhas e, neste aspecto, irá contar muito a sua 

percepção e iniciativa. Terceiro, os dados em excesso permitem tomadas de decisões 

diferentes que, por sua vez, conduzem a estratégias diferentes, produzindo discussões 

entre os estudantes, o que para o nosso trabalho é muito interessante. Com isso, 
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estaremos explorando a criatividade, a reflexão e a análise crítica na interpretação e 

resolução das situações. Algumas estratégias de solução são descritas a seguir. O 

interessante nessa situação é que a utilização dos dados não levou a resultados errados, 

independente da estratégia utilizada. 

 

Algumas estratégias: 

Calcular a medida da área pela fórmula do trapézio ou decompor a figura em um 

retângulo e dois triângulos congruentes. Em ambos os casos, faz-se necessário o cálculo 

da medida da altura. Para isso, a interpretação é imprescindível. 

A medida da altura pode ser calculada com a utilização do seno no triângulo retângulo 

ou pelo Teorema de Pitágoras: 

    6   
 

 
  

√ 

 
 

 

 
    √  

Ou 

          4            4       √  

 

1ª opção: por trapézio. 

 

Solução 

  
(6  4)  √ 

 
 

  √ 

 
 5√  

 

 

√
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2ª opção: por decomposição. 

Decompõe-se a figura em um retângulo e dois triângulos e observa-se que ambos 

possuem as mesmas medidas. A altura dos triângulos é a mesma do trapézio.  

  

 

A medida da área do retângulo:    4  √  4√  

A medida da área dos triângulos congruentes, temos     
(  √ )

 
 

 √ 

 
 √ . 

A medida da área total da figura:         4√  √  5√  

 

Quanto aos resultados, um grupo não conseguiu apresentar valores, deixando 

indícios de que dividiriam a figura em um retângulo e dois triângulos. Mas não 

prosseguiram na resolução. Os alunos deixaram relatado que a atividade exigia 

raciocínio e que esqueceram algumas fórmulas e se perderam no momento de usar os 

ângulos. Os seis grupos restantes apresentaram algum resultado e as estratégias usadas 

para o cálculo da medida da área foram pela fórmula do trapézio e a divisão da figura 

em um retângulo e dois triângulos. Como a figura não traz a medida da altura, os 

estudantes tiveram que efetuar os cálculos. Para isso, eles lançaram mão da fórmula do 

seno no triângulo retângulo, encontrando 1,73 unidades. 

Um grupo usou a expressão que fornece a área do trapézio, encontrando 8,65 

para a medida da área. Já os demais grupos, cinco, usaram a divisão em um retângulo e 

dois triângulos. Destes, quatro encontraram para medida 8,65 unidades, e, um grupo, 

mesmo desenvolvendo o raciocínio de maneira correta, encontrou um resultado de 

11,72.  Observamos que um grupo apresentou duas resoluções diferentes, isto nos 

mostra indícios de que, por um lado, alunos com dúvidas e falta de tomada de decisões 

e, por outro, a possível dúvida pode ter gerado discussão e por algum motivo não foi 



241 

 

levada a diante. O excesso de informações não foi mencionado por nenhum grupo. No 

entanto, isto não nos impede de entender a necessidade de fazer a quebra do contrato 

didático. 

No item 3.3, praticamente os alunos não questionaram a existência da figura. 

Para eles, se ela está na atividade, ela existe e pronto! As resoluções apresentadas foram 

pela divisão da figura em um retângulo e um triângulo. Para encontrar a medida da base 

maior foram usados    6 º e       º, obtendo 2,5 unidades para a medida referente ao 

triângulo. Com isso, encontraram 17 unidades para a medida da área. Dois grupos, por 

distração, no momento de efetuar os cálculos encontraram 22 unidades, pois a medida 

da área do triângulo não foi dividido por 2. 

Nessa questão, um grupo calculou a altura do trapézio, encontrando 4,33 

unidades. Com isso, o triângulo teria medidas 4,33; 5 e 2,5 unidades , divergindo da 

medida fornecida que é 4 unidades. A segunda, um grupo efetuou o cálculo da base do 

triângulo de duas maneiras distintas: primeiro, usando    6   encontraram 2,5 

unidades e 17 unidades para a medida da área; e, segundo, usando o Teorema de 

Pitágoras, a base passou a valer 3 unidades e a área 18 unidades. Mas, os alunos não 

registraram nenhuma observação quanto à duplicidade de resultados, perdendo a 

oportunidade de discutir o enunciado e as resoluções, além de verificar se havia ligação 

entre elas. 

Um grupo deixou registrado, em suas observações, que encontraram duas 

respostas (por seno e pelo Teorema de Pitágoras), mas não intensificaram a discussão. 

Isto, talvez, seja pela falta de hábito oriundo do nosso sistema de ensino que não 

privilegia as discussões. 

No item 3.4, os estudantes o consideraram sem maiores dificuldades, partindo da 

expressão que fornece a medida da área do círculo, todos encontraram a medida de 

39,26 unidades. 

Para a quinta figura apareceu cinco respostas diferentes, são elas: 28,78; 29,26; 

31,28; 33,85 e 42,28 unidades. Quanto à estratégia, todos os grupos dividiram a figura 

em quatro partes, um quadrado de lado 6 unidades que teve a medida de sua área 

adicionada à medida da área do semicírculo e as medidas das áreas de dois triângulos, o 

maior de 9 unidades e o menor de 4 unidades. O resultado correto é 29,26 unidades, 

observando as resoluções dos demais grupos houve erro de interpretação e cálculo. 
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Nas questões que seguem, as figuras são limitadas por gráficos de funções e 

visam colocar os alunos em contato com construções a partir de gráficos, preparando 

para a atividade seguinte. 

No item 3.6, três grupos apresentaram o modelo   5 . No entanto, a 

necessidade de se resolver a situação apresentando um resultado numérico aparece 

intrínseco. Alguns grupos apresentaram o modelo e adotaram valores para ambos os 

lados da figura. Pareceu claro que um lado da figura mede 5 unidades. Porém, o outro 

não pareceu ser variável, e, como resultado para a medida do eixo x, eles usaram 5 ou 6 

unidades, em consequência desta tomada de decisão, as áreas tiveram medidas de 25 e 

30 unidades. Um grupo entendeu a figura como quadrado e o outro não. Um grupo 

apresentou o seguinte modelo para o cálculo do valor da área         

Na socialização da atividade, eles foram questionados sobre a existência da 

figura e as respostas não foram diferentes das encontradas no primeiro experimento. 

Todos disseram que ela existia, pois ela possui as duas medidas, base e altura. Em 

seguida, foram questionados sobre o valor de x, disseram que não sabiam, pois não foi 

fornecido. Sobre a questão, se a figura pode ser um quadrado, eles disseram que sim. 

Segue um trecho do diálogo:  

 

Pesquisador: Quanto deve ser o valor de x para isso aconteça? 

R: Cinco, responderam os alunos. 

Pesquisador: Mas se o valor de x for diferente de 5 unidades, o que acontece? 

R: Ele vai ser um retângulo. 

Pesquisador: E o valor de x pode ser Zero? 

R: Alguns disseram não, se não a figura não existe. Outros, sim. O valor de x pode ser 

zero. 

Pesquisador: Mas se isso acontece como fica a figura? 

R: Ela vai ser uma linha em cima do eixo y. 

Pesquisador: E o valor da área qual é? 

R: Mas, ai não tem. A figura deixa de existir. 

 

Novamente vemos que a conduta do nosso aluno é típica e ele não tem o hábito 

de questionar as propostas, as estratégias e nem os resultados encontrados. 
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No item 3.7, dos quatro resultados apresentados corretamente, dois grupos 

utilizaram a fórmula do trapézio. Para isso, usaram conhecimento de funções e 

calcularam as medidas das bases que são fornecidas pelos valores da função em     e 

  5, e, a altura a variação no eixo das abscissas que foi de 5 unidades. Os outros dois 

grupos dividiram a figura em um triângulo e um retângulo. Para isso, usando os valores 

das abscissas nos dois extremos da figura, isto é, para     e   5, encontraram 

respectivamente 3 e 5,5 unidades. Dos quais consideraram a altura do retângulo de 3 

unidades e a altura do triângulo de 2,5 unidades (5 5      5). As medidas das áreas 

parciais foram: para o triângulo    
     

 
 6  5 e para o retângulo    5     5, 

totalizando 21,25 unidades para a medida da área do trapézio. 

Dois grupos apresentaram resoluções parciais, calculando o valor da função para 

  5. Destes, um grupo deixou o resultado da área em função do valor da expressão de 

b (valor de  ( )). O outro efetuou os cálculos como se a região fosse um retângulo, 

encontrando 27,5 unidades para a medida da área. Por último, um grupo dividiu a figura 

em um triângulo e um retângulo e supondo um ângulo de 30º entre a linha do gráfico e a 

suposta linha que dividiria a figura em duas regiões, usando seno encontraram a altura 

do triângulo de 2,88 unidades.  

No item 3.8, apenas um grupo acertou o resultado. Os estudantes fizeram uma 

justaposição dos triângulos, concluindo que a medida área da figura hachurada é 

equivalente à medida da área de um quadrado de lado 4 unidades. Outro grupo, 

efetuando os cálculos encontrou a medida da área do triângulo acima do eixo das 

abscissas e ao calcular a medida da área do triângulo abaixo do eixo dos x considerou 

que não existe área negativa. Com isso, não consideraram a medida da área desta região 

e seu resultado para a área foi de 8 unidades. 

As questões 4, 5 e 6 exigem leitura, interpretação e elaboração de estratégias 

para solução.  A conversão de registros parece evidente para que os estudantes possam 

perceber a região formada em cada situação e também para efetuar os cálculos que 

acontecem no registro numérico.  
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Questão 4: Calcular a medida da área da região do plano cartesiano limitada pelo 

gráfico da função          e pelos eixos. 

Dos sete grupos, apenas quatro fizeram algum tipo de representação, 

visualizando um triângulo de base 5 unidades e altura 10 unidades. Com isso, 

conseguiram 50 unidades para a medida da área, por meio da fórmula da área do 

triângulo. Um grupo disse não saber calcular a medida área de uma curva e na realidade 

a região é limitada pelo gráfico de uma expressão de primeiro grau, isto é, ela é limitada 

por uma reta. Outros dois grupos não conseguiram resolvê-la, não apresentando nenhum 

cálculo. 

Durante a socialização foram discutidos a construção da figura, os dados 

inseridos na figura e as possíveis soluções para que todos pudessem ter o entendimento 

semelhante e, assim, ter melhor aproveitamento durante atividade 2 que conduz à 

produção do modelo esperado. 

 

Questão 5: Calcular a medida área da região limitada pela curva       8  e o eixo 

dos x. 

Apenas um grupo não esboçou o gráfico. Um grupo fez a representação 

considerando as raízes e ao traçar a linha do gráfico tomaram-no como um semicírculo, 

este grupo não forneceu medida para a área. Os outros grupos esboçaram o gráfico 

considerando o ponto vértice (4,16) e a abertura por meio das raízes (0,0) e (8,0). 

Quanto à área, por não conhecerem uma expressão que forneça uma medida da área, os 

estudantes obtiveram os seguintes resultados: aproximação por um triângulo, dois 

grupos, a medida da área   
    

 
 64, e, por inserção de triângulos e trapézio, um 

grupo, com medida da área de 84 unidades. Dois grupos fizeram a representação, mas 

não apresentaram resultados, inclusive, um grupo deixou registrado que a figura não era 

um círculo. Nenhum grupo deixou registrado que não existia uma fórmula que 

permitisse esse cálculo. 
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Questão 6: Estimar a medida da área dada pela região representada abaixo: 

 

 

Nesta situação quatro grupos tiveram dificuldades para resolvê-la. Dos três 

grupos que apresentaram resultados foram encontrados 100; 110; 105 e 103,35 

unidades. As estratégias usadas foram: por quadrado (10x10), por retângulo (10x11); 

por divisão em um quadrado (10x10) e um triângulo (10x1); e, por trapézio, com bases 

medindo 10 e 11 unidades e altura 10 unidades. Percebemos que as estratégias 

permitem, em uma discussão posterior, fazer com que o aluno caminhe para as ideias de 

integral. A última estratégia é mais trabalhosa, pelo número de cálculos. Mas, permite 

um resultado mais próximo da medida da área. 

Apresentamos, a seguir, a solução parcial desenvolvida pelo G5 (figura 12), pois 

a estratégia vai ao encontro da proposta apresentada na atividade 4 que este grupo está 

antecipando. O fracionamento da figura em partes menores, usando trapézios e 

triângulos, permite uma melhor aproximação nos resultados. Vemos aqui, o tratamento 

figural que exige estratégias para a escolha da forma da subdivisão e do tamanho de 

cada parte e, também, a conversão para o registro numérico para a elaboração dos 

cálculos. Este grupo pôde constatar que esta estratégia é trabalhosa, porém fornece um 

resultado que parece satisfatório, pela sua aproximação do real. 

  

 

 

 

 

 

 

𝑦  
𝑥 
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Figura12: Solução parcial da atividade 1, G5 

 

 

 

5.2. Atividade 2: Expressões para o cálculo de medidas de áreas. 

 

Esta atividade não sofreu alteração na sua estrutura. Durante a realização, as 

tarefas foram desenvolvidas de maneira satisfatória. Os alunos, na sua maioria, 

conseguiram caminhar no processo de evolução e alcançaram algum entendimento, 

mesmo que não chegando ao modelo 
    

   
. Apenas um grupo conseguiu alcançar o 

modelo nesta atividade, deixando-o registrado. 
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Figura13: Resposta ao item b da atividade 1, G5 

 

 

Os demais conseguiram resolver as questões e registraram seus entendimentos e 

conclusões que mostram algum tipo de evolução na aprendizagem, mesmo que de 

maneira parcial, conforme expresso pelo G6. 

 

Figura 14: Conclusão parcial da atividade 2, G6 

 

 

 

Quanto aos resultados, no primeiro conjunto de atividades, apenas um grupo de 

alunos não conseguiu apresentar a resposta correta, o restante deixou as expressões 

      e      . Alguns grupos deixaram relatadas as explicações quanto aos 

resultados alcançados. A figura é um retângulo, sua base é fornecida pelo valor de x e a 

altura pelo valor de y. 

Referente à situação 2 da atividade, um grupo não conseguiu apresentar 

resultados satisfatórios. Outro deixou relatada uma expressão em que aparece as letras a 

e x, mostrando, ainda, falta de entendimento quanto a utilização das variáveis. Vejamos 
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Figura 15: Resultados parciais da situação 2 – Atividade 2, G6 

 

 

Os alunos consideram as seguintes medidas: a base é dada pelo valor de a e a 

altura pela expressão dada e não pelo valor de y para    . Os demais grupos 

apresentaram as expressões .  
  

 
     

   

 
      

  

 
     

   

 
/. 

A terceira e quarta situações apresentam figuras em forma de trapézio. Quatro 

grupos encontraram expressões possíveis de se calcular a área, o restante não conseguiu. 

Estes últimos usaram a fórmula do trapézio, mas não conseguiram prosseguir nos 

cálculos. 

A quinta situação que seria uma síntese dos primeiros, além de proporcionar a 

generalização. Apenas dois grupos não conseguiram apresentar resultados. Os demais 

conseguiram expressar uma maneira de se calcular as medidas das áreas e alguns destes 

alegaram que a discussão favoreceu o entendimento e elaboração das expressões.  

Na sexta e sétima situações conforme verificado no primeiro experimento, os 

alunos perceberam aumento na potência com mais facilidade. Mas, o valor numérico do 

denominador não foi assimilado. Vejamos:  

Figura 16: Resultados parciais – Atividade 2, G5 
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Apenas um grupo conseguiu concluir corretamente o valor numérico 

apresentado no denominador, confirmado pelo relato a seguir. 

 

Figura 17: Resultados parciais – Atividade 2, G5 

 

 

Quanto aos dois tipos de análises que propomos, percebemos que análise 

horizontal, isto é, dentro das situações, os estudantes conseguiram repetir o processo 

mesmo nos itens com realização parcial.  Já na análise vertical, os resultados do grupo 5 

nos surpreendeu, visto que alunos que não conseguiram um bom desenvolvimento nas 

primeiras situações, após conversas com os colegas conseguiram apresentar os 

resultados corretos. Já na finalização da atividade, também, ficamos satisfeitos com os 

resultados parciais apresentados nas situações 6 e 7 que foram previstos no primeiro 

experimento. Um grupo conseguiu captar a regra de integral definida para funções 

polinomiais na sua totalidade. 
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5.3. Atividade 3: “O fator de correção” 

Passaremos a descrever esta atividade, pois a mesma não fez parte do primeiro 

experimento. Ela foi inserida para que os alunos pudessem transpor a barreira verificada 

na atividade 2 e conseguissem perceber no registro gráfico o que porquê do número no 

denominador da expressão que fornece a medida da área. 

Esta atividade surgiu como proposta na tentativa de auxiliar os estudantes a 

transpor uma barreira que impedia a assimilação do valor que aparece no denominador 

de uma integral, na construção de um modelo para o cálculo da medida da área de uma 

região plana limitada pelo gráfico de uma função quadrática. O nome da atividade 

surgiu da fala de um aluno que ao perceber que aparece um número no denominador da 

expressão para o cálculo da medida da área usou o termo, pronunciando da seguinte 

maneira: “Ah! Isso é um fator de correção para o cálculo da medida da área. 

Calculando a medida da área do retângulo é só dividir por este número”. 

Ao realizar a atividade 2, verificamos que na busca do modelo 
  

 
 para calcular a 

medida da área da região abaixo da parábola dada por     , os alunos apresentaram o 

seguinte modelo 
  

 
. Isto aconteceu também para      , obtendo a expressão   

   

 
. 

Entendemos que, para o aluno perceber que o expoente tem seu valor aumentado em 

uma unidade não era problema, pois a ideia do cálculo da medida da área do retângulo 

sugere esta alteração. Considerando que as duas regiões a seguir estão inseridas em um 

retângulo, temos que a altura é dada pela função, a base é fornecida pelo valor de x e a 

medida da área do retângulo é dada pelo produto da base pela altura. Para as duas 

situações, temos: 

    

               

                         

𝑦  𝑥  

𝑦   𝑥 

𝑎 𝑎 
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Vejamos que os valores encontrados são as medidas das áreas dos retângulos e 

que as regiões hachuradas estão alocadas nesses retângulos. Ao comparar as funções 

que limitam as regiões e as expressões que fornecem as medidas das áreas temos o 

aumento de uma unidade no valor do expoente. Com isso, perceber que a medida da 

área de um triângulo é metade da medida da área de um retângulo parece não ser difícil 

para a maioria dos alunos. Mas, ao calcular a medida da área sob uma parábola, eles a 

associavam à metade da medida da área de um retângulo, também. E o esperado, pela 

sequencia das tarefas, é que os alunos pudessem não saber dizer qual é a medida da 

área. Mas, pela construção geométrica, esperava-se que eles verificassem que a medida 

da área é menor que a metade da medida da área do retângulo. Na tentativa de transpor 

esta dificuldade propomos esta atividade. 

Ela é composta por cinco conjuntos de expressões a serem representadas no 

plano cartesiano e, em seguida, através de análise da representação, verificar qual a 

relação existente entre a área do retângulo é a área da região limitada pela primeira 

expressão elencada, pelos os eixos cartesianos e pela reta vertical    . A atividade 

sugere a representação de algumas curvas específicas no intuito de auxiliar a percepção 

de qual parte do retângulo representa a área a ser calculada. A ideia é explorar a 

expressão “parece que” (parece que a área é dividida em duas, três, quatro ou seis 

partes). 

A sequencia desconsiderou a expressão      devido a dificuldade de se 

conseguir expressões que representassem a divisão da área retangular em cinco partes 

de mesma medida. A adoção da reta vertical     foi feita de forma propositada, visto 

que ela facilita a visualização, pois os gráficos de todas as expressões se interceptam 

neste ponto. 

Instruções 

 Representar os gráficos das expressões no mesmo plano cartesiano, usando o 

winplot. 

 Marcar a região limitada pela expressão   , os eixos cartesianos e a reta vertical 

   . 

 Tente construir um modelo que possibilite o cálculo da medida da área destas 

regiões. 
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 Verificar qual a relação existente entre a medida da área do retângulo e a medida 

da área limitada pela expressão de   . 

 Verifique a possibilidade de conseguir uma expressão para uma região limitada 

por     para cada uma das situações? 

 Fazer a impressão das cinco representações em uma mesma folha e estuda-las, 

considerando a expressão “parece que” para que possam contribuir com as conclusões. 

 Elabore as conclusões. 

 

1) {
    
    

 

 

2) {

    
    
    

  

 

3) 

{
 

 
     

     

    
    

  

 

 

4) 

{
 
 

 
 
     

     

    
    
    

 

 

5) 

{
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Os objetivos desta atividade são: por um lado, reforçar a ideia do aumento de 

uma unidade no expoente da expressão que permite calcular a medida da área e, por 

outro lado, perceber qual a parte do retângulo equivale à região representada. 

Esperamos que este trabalho contribua para que os alunos possam concluir que para 

uma região limitada por     , a medida da área é fornecida será   
    

   
. 

Na atividade anterior, os estudantes compreenderam o aumento de uma unidade 

no expoente de uma expressão polinomial. Isto pode ser verificado ao se calcular a 

medida da área de um retângulo construído a partir de um ponto do gráfico de uma 

função, visto que, um valor x preestabelecido fornece a base e o valor da função em x 

representa a altura da figura. Vejamos alguns exemplos como forma ilustrativa. 

 

1º exemplo: 

Uma região limitada por    , pelos eixos cartesianos e pela reta vertical     é um 

retângulo de base medindo a unidades e altura 3 unidades. Logo, a medida da área é 

dada por      .  

 

2º exemplo: 

Uma região limitada por     , pelos eixos cartesianos e pela reta vertical por    . 

Ela é um triângulo de base a unidades e altura 3a unidades. No entanto, a medida da 

área da região é dada pela metade da medida da área de um retângulo com as mesmas 

medidas, expressa por   
    

 
 

   

 
. 

 

3º exemplo: 

Uma região limitada por      , pelos eixos cartesianos e pela reta vertical    . Ela 

é uma região parabólica de base a unidades e altura     unidades. No entanto, a medida 

da área da região é dado pela terça parte da medida da área do retângulo de mesmas 

medidas, expressa por   
     

 
 

   

 
 . 
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Esperamos que o conjunto das representações, desta atividade, contribua para 

que os estudantes possam compreender o porquê do número que aparece no 

denominador ao efetuar uma integração. A atividade apresenta um conjunto de 

expressões que quando representadas, simultaneamente, mostra-se que o retângulo 

gerado pela função fica dividido em partes menores e com áreas de mesma medida. 

Além disso, é possível perceber que a região hachurada é uma dessas partes. É 

solicitado aos alunos que produzam um modelo matemático que permita calcular a 

medida da área dessa região. 

Esta atividade aconteceu no laboratório de informática, cada grupo terá uma 

máquina disponível para fazer as representações. Ao propor o modelo para cada região, 

os estudantes devem explicitar os procedimentos e ideias que levaram a tal modelo. 

Passamos a comentar possíveis desenvolvimentos das situações propostas na 

atividade. 

 

1) 2
   
   

  

Representação 

 

 

A região é um retângulo de base 1 unidade e altura 1unidade. A sua área tem 

medida 1 unidade. As retas de     e     limitam a região. 

Para uma situação genérica, adotando-se     tem-se a medida da área 

fornecida pela expressão      . 

 

 

 

𝑦    

𝑥    
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 ) ,

   
   
   

. 

Representação 

 

A região é um triângulo de base 1 unidade e altura 1unidade. A sua área será 

  
   

 
 

 

 
. As retas de     e     limitam uma região retangular, juntamente com 

os eixos cartesianos. As retas de     e     limitam a região triangular. A medida 

da área da região triangular é metade da media da área da região retangular. Isto 

acontece porque a reta     divide a região retangular ao meio.  

Para uma situação genérica, adotando-se     tem-se a medida da área 

fornecida pela expressão   
   

 
 

  

 
.  

 

 ) {

    

    

   
   

. 

Representação 

 

𝑥    

𝑥    

𝑦    

𝑦    

𝑦  𝑥 
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A região é limitada por uma parábola, pelo eixo do x e pela reta vertical     e 

esta inserida em uma região retangular limitada pelos eixos cartesianos e pelas retas 

    e    . Neste caso, não é possível usar as ferramentas matemáticas conhecidas 

para calcular a medida da área. Mas, analisando a figura, as representações de      e 

     sugerem que a região retangular está dividida em três sub-regiões com áreas de 

medidas equivalentes à medida da área procurada. Então, parece que a medida 

procurada é   
   

 
 

 

 
. Este número é a terça parte da medida da área da região 

retangular.  

Para uma situação genérica, adotando-se     tem-se a medida da área 

fornecida pela expressão   
    

 
 

  

 
. 

 

4) 

{
 
 

 
 
    

    

   
   
   

  

Representação 

 

 

A região é limitada por     , pelo eixo do x e pela reta vertical     e esta 

inserida em uma região retangular limitada pelos eixos cartesianos e pelas e pelas retas 

    e    . Analisando a figura, as representações de     ,      e     

sugerem que a região retangular está dividida em quatro sub-regiões com áreas de 

medidas equivalentes à medida da área procurada. Então, esta medida é   
   

 
 

 

 
. 

Este número parece ser a quarta parte da medida da área da região retangular.  

𝑥    

𝑦    
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Para uma situação genérica, adotando-se     tem-se a medida da área 

fornecida pela expressão   
    

 
 

  

 
. 

6) 

{
 
 
 

 
 
 
    

    

    

    

   
   
   

 

Representação 

 

 

A região é limitada por     , pelo eixo do x e pela reta vertical     e esta 

inserida em uma região retangular limitada pelos eixos cartesianos e pelas e pelas retas 

    e    . Analisando a figura, as representações de por     ,     ,     , 

     e     sugerem que a região retangular está dividida em seis sub-regiões com 

medidas de áreas equivalentes à medida da área procurada. Então, esta media é dada por 

  
   

 
 

 

 
. Este número parece ser a sexta parte da medida da área da região 

retangular.  

Para uma situação genérica, adotando-se     tem-se a medida da área será 

fornecida pela expressão   
    

 
 

  

 
. 

 

 

 

𝑥    

𝑦    
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Figura 18: Representação das situações da atividade 3, o autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos conseguiram desenvolver as tarefas satisfatoriamente e a 

representação simultânea foi tão interessante que a maioria dos grupos deixou os 

resultados expressos na própria folha (veja figura 18), conseguindo transpor a barreira 

verificada na atividade 2. Talvez, seja a única atividade que todos os grupos realizaram 

e apresentaram resultados. Entendemos que a tarefa realizada nos computadores 

contribuiu para a motivação e facilitou a análise das figuras, visto que as representações 

têm uma ótima visibilidade, o que nos possibilitou trabalhar a “expressão parece que”. 

A impressão na mesma folha é outro ponto relevante que permite uma visão completa 

da atividade, o que foi reforçado à medida que os estudantes inseriram junto ao registro 

gráfico, os registros algébrico e numérico. 
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As manobras realizadas pelos alunos, partindo do enunciado da atividade, escrito 

nos registros da língua natural e algébrico e, usando os computadores, fizeram uma 

conversão para o registro gráfico. Depois, interpretando o que foi pedido, estabeleceram 

o cálculo da medida da área para cada região a partir de     e, usando o registro 

algébrico estabeleceram uma generalização para     (veja figura 11). Finalizando, 

eles usaram o registro da língua natural para relatar as conclusões (veja figura 12). 

 

Figura 19: Representação da solução da atividade 3 – G5 
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Figura 20: Resultados parciais da atividade 3 – G6 

 

 

Figura 21: Conclusão da atividade 3 – G7

 

 

 

Esta atividade trouxe ganho para a aprendizagem, pois ela dá aos alunos os 

significados da alteração na potência e do número que aparece no denominador de uma 

integral. Primeiro, quando os estudantes visualizaram que a área requerida é parte da 

área de um retângulo (ou quadrado) de base x e altura dada pela função. Por exemplo, se 

    , então, a área é dada por   
    

 
 

   

 
. Logo, a medida da base faz com que a 

expressão aumente a potência em uma unidade. Segundo, a representação simultânea 

dos gráficos das diversas expressões escolhidas, previamente, e os estudantes 

trabalhando com a expressão “parece que”, eles perceberam que a medida da área 

requerida é a     parte da medida da área do retângulo gerado pela expressão inicial. 

Para    , a medida área da região é a metade da medida área do retângulo; e, se a 

expressão é     , a medida da área da região é a terça parte da medida da área do 

retângulo. 

Este ganho na compreensão destes elementos é muito importante para a 

aprendizagem da integral. Ela deixa de ser simplesmente uma regra é passa a ter um 
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significado, pois normalmente, os estudantes fazem o processo de integração e decoram 

a regra no registro algébrico, ficando sem essa visão dos significados destes elementos. 

Esperamos que este entendimento contribua para a resolução de situações-

problema que envolva áreas de figuras diversas e, que com o passar tempo, o conteúdo 

seja facilmente relembrado. Para fazer esta verificação, a segunda parte de nossa 

pesquisa foi realizada seis meses depois e esperamos ver como os alunos se comportam 

para buscar as informações. 

 

 

 

5.4. Atividade 4: Entendendo a definição Integral 

 

Para esta atividade, os grupos foram reorganizados em outra disposição, agora, 

com cinco grupos. Com isso, quatro grupos ficaram com quatro alunos e um ficou com 

cinco. Esta modificação na estrutura foi necessária devido à construção da atividade que 

é dividida em duas etapas e a primeira composta de cinco tarefas. Cada uma das tarefas 

foi desenvolvida por um grupo, os estudantes só conheciam a sua tarefa. Os resultados 

produzidos pelos grupos transformaram-se em informações para a segunda etapa e os 

componentes dos grupos da primeira etapa formaram um único grupo na etapa seguinte. 

Neste segundo momento, a capacidade de articulação e liderança seriam de fundamental 

importância. Para esta etapa foi sugerida uma tabela para organização das informações 

produzidas e que tornaria a visualização destes dados mais fácil. 

 

Vejamos os resultados e conclusões apresentados pelos grupos. 

 

Grupo 1: Calcular a medida da área da região dividindo-a em 5 e 10 faixas, cada faixa 

será retângulos de bases iguais e alturas calculadas pelos pontos médio e pelos pontos 

das extremidades direita e esquerda de cada subintervalo. 

 

Este grupo, usando o ponto médio, encontrou valores próximos para a medida da 

área, conforme podemos ver a seguir. No entanto, ao trabalharem com os pontos 

extremos dos intervalos essa aproximação não existiu, vejamos: para cinco intervalos, 

com altura determinada pelo extremo esquerdo a medida da área encontrada foi de 24 

unidades e pelo extremo direito, a medida foi de 44 unidades; já, para dez intervalos, 
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com a altura determinada pelo extremo esquerdo a medida da área foi de 28,5 unidades 

e pelo extremo direito, de 38,5unidades. Os alunos perceberam que aumentando o 

número de intervalos da base a diferença entre os dois valores diminuiu, e, se 

comparado com os valores obtidos pelos pontos médios, estes últimos ficam mais 

próximos. 

 

Figura 22: Cálculo da medida da área pelo ponto médio – G1 
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Figura 23: Cálculo pelos extremos – G1 

 

 

Grupo 2: Calcular a media área da região dividindo-a em 5 e 10 faixas, cada faixa será 

retângulos de bases diferentes e alturas calculadas pelos pontos médios e pelos pontos 

das extremidades direita e esquerda de cada subintervalo. 
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Figura 24: Representação e cálculo com cinco intervalos pelo ponto médio – G2 

 

 

Figura 25: Cálculo com cinco intervalos pelos extremos – G 2 

 

 

Figura 26: Representação da divisão em dez partes – G2 
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Figura 27: Cálculo com dez intervalos pelo ponto médio – G2 

 

 

Figura 28: Cálculo com dez intervalos pelos extremos – G2 

 

 

Figura 29: Relato das conclusões – G2 
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Deixamos como exemplo, quase na totalidade, a atividade 2, devido a 

organização dos alunos e porque executaram as tarefas solicitadas registrando de 

maneira que podemos entender os resultados inclusive as conclusões. 

  

Grupo 3: Calcular a medida da área da região dividindo-a em 5 e 10 faixas, cada 

faixa será retângulos de bases iguais e alturas calculadas de maneira aleatória para cada 

subintervalo. 

Figura 30: Cálculos da medida da área para 5 e 10 intervalos – G3 

 

 

Figura 31: Relato das conclusões – G3 

 

 

O grupo efetua os cálculos e relata que a quantidade de intervalos influencia no 

valor encontrado para a medida da área, sendo que a região é a mesma. Eles relataram 
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ainda que o cálculo com dez intervalos fornece um resultado melhor se comparado com 

o valor obtido para cinco faixas e comentam, ainda, que o fato das faixas terem a mesma 

largura facilita estabelecer um padrão para encontrar a medida da área.  

 

Grupo 4: Calcular a medida da área da região dividindo-a em 5 e 10 faixas, cada faixa 

será retângulos com bases diferentes e alturas calculadas de maneira aleatória. 

Os alunos tiveram dificuldade para fazer as escolhas dos pontos das 

extremidades dos intervalos e, também, para as alturas. Os estudantes deste grupo 

efetuaram os cálculos e por erro nas contas o valor da medida da área para 10 faixas 

ficou distorcido (99,91) e para 5 faixas foi encontrado 25,1224. Mesmo tendo um erro 

no cálculo para 10 faixas, eles concluíram que para quantidade de faixas diferentes os 

resultados são diferentes. 

 

Grupo 5: Calcular a medida área da região dividindo-a em 20 faixas, cada faixa será 

retângulos com bases diferentes e alturas calculadas de maneira aleatória. 

O grupo reclamou pelo excesso de trabalho, pois são muitas contas a fazer. As 

dificuldades começam com a escolha dos intervalos e dos pontos que fornecem as 

alturas, pois eles não possuem o hábito de tomar a iniciativa. Depois a quantidade de 

contas a se fazer gerou uma confusão entre os componentes do grupo, até que eles se 

organizaram e dividiram os trabalhos e desta maneira ganharam tempo. Após os 

resultados obtidos, eles juntaram os dados parciais para encontrar a medida da área. 

 

Figura 32: Relato das conclusões – G5 
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A informação “Pela área do quadrado que é 100, a figura que é dividida em 3”, 

os alunos se referem aos processo desenvolvido na atividade 3, pois segundo os cálculos 

lá desenvolvidos a medida da área da figura que é um quadrado deveria ser a terça parte 

de 100, isto é, 33,33. Logo, eles entendem que a medida encontrada 37,025 seria uma 

aproximação. No entanto, o processo utilizado não deixa de ser cansativo. 

 

Após a conclusão desta etapa, na qual cada grupo emite seu relatório, passa-se para a 

outra etapa que funcionou da seguinte maneira: 

A turma se reuniu para analisar os dados produzidos pelos grupos, que foram 

expostos na lousa. Em breve explicação, cada grupo expôs o que foi realizado, para que 

toda a turma tomasse conhecimento daquilo que os colegas desenvolveram. Em seguida, 

a turma reuniu para observar a sequência desenvolvida na atividade e comparar os 

resultados, anotando as observações e conclusões gerais, emitindo um relatório final. 

Tanto no trabalho desenvolvido em pequenos grupos como na atividade desenvolvida 

pela turma foram analisadas as estratégias usadas para articulação e produção dos 

resultados. 

Durante o experimento, para desenvolver a segunda etapa, os alunos acharam 

que tinham muitas informações para serem analisadas. Eles ficaram alvoroçados e 

querendo fazer cada um a sua própria análise. Após articulação entre eles, dois alunos 

pediram à turma para se organizarem para que o trabalho fosse produtivo, chegando as 

seguintes conclusões.  

Figura 33: Atividade 4 – Relato das conclusões – 2ª Etapa 
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Durante a socialização, o pesquisador fez três questionamentos aos alunos. 

Questão 1: Como fica a medida da base e o que acontece com o valor de x que permite 

calcular a altura de cada retângulo quando se aumenta o número de retângulos inseridos 

na figura? 

Resposta: Os alunos alegaram que quanto maior o número de retângulos, menor será o 

valor da medida da base e quanto ao ponto escolhido, em cada subintervalo, para 

calcular a altura, a opção de escolha fica menor. 

Questão2: O que isto influencia no momento de calcular a medida da área? 

Resposta: A medida da área tende a se aproximar de algum valor. 

Questão 3: O que acontece quando se divide a região em retângulos de bases com 

medidas diferentes, alturas escolhidas de maneira aleatória e aumenta-se o número de 

retângulos a ser utilizados. 

Resposta: Eles alegaram que com relação às bases de medidas diferentes e alturas 

aleatórias, nem sempre os resultados são próximos ao valor esperado. Mas, o aumento 

no número de retângulos inseridos na região proporciona uma melhor aproximação 

para a medida da área e isto foi confirmado pela representação gráfica. 

 

Encerrando a socialização da atividade, foi apresentada a definição de integral 

pela Soma de Riemann e discutido o significado de cada parte da expressão. 

 

 ( )   ( )              ∑  (  )   
 
   . 

 

A troca de experiências ficou evidenciada nos momentos da leitura, 

interpretação, planejamento e execução das tarefas e nas tomadas de decisões; a 

capacidade de argumentação foi retratada ao responderem as perguntas e ao fazer as 

conclusões; a capacidade de articulação foi evidenciada no gerenciamento das tarefas e, 

o uso da criticidade ao avaliar as etapas desenvolvidas, a ligação entre procedimentos e 

resultados e na elaboração dos relatórios. É lógico que não foram todos os alunos que 

alcançaram todas essas qualidades, mas no geral, a turma teve um bom desempenho 

nesta atividade. 
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Em todas as situações em que os estudantes tinham que fazer escolhas, eles 

apresentaram dificuldades, às vezes, não sabendo o que fazer.  As expressões “bases 

diferentes” e “alturas aleatórias” parecia não soar bem, a questões da escolha, isto é, a 

iniciativa e tomadas de decisões em meio à resolução ainda é um entrave para nossos 

discentes. 

Muitos alunos não atentaram que já haviam produzido um modelo que fornece a 

medida da área de uma região limitada pelo gráfico de uma função, não tiveram a 

iniciativa de fazer comparação entre possíveis resultados. Apenas dois grupos fizeram 

este comparativo, mostrando que seus resultados eram aproximados e os critérios 

usados aproximavam ou nãos as respostas se comparado com o modelo encontrado na 

atividade 3. 

Comparando os resultados das duas turmas participantes da pesquisa, no 

primeiro experimento, os alunos conseguiram melhor articulação, evidenciando um 

melhor espírito de liderança e capacidade de desenvolver tarefas em grupos. Isto seja, 

talvez, devido à maturidade da turma e pelo fato de muitos já trabalharem nas indústrias 

e, com isso, já terem desenvolvido a capacidade de liderar pessoas. No geral, os alunos 

do novo experimento reclamaram ao efetuar a grande quantidade de cálculos na 

primeira etapa. Mas, ao realizarem a segunda, eles entenderam o propósito e se 

maravilharam com os resultados e, segundo eles, ainda, entenderam qual o significado 

dos elementos que compõe a expressão resultante da definição de integral. A atividade 

despertou a atenção deles à medida que cada grupo foi apresentando suas tarefas e 

resultados. 

Esta atividade permitiu a compreensão da definição da integral e de seus 

aspectos, tais como: o maior dos intervalos (   ) tende a zero; a relação, quanto menor 

os intervalos, maior será a quantidade de retângulos inserida na região; e, o significado 

da possibilidade de escolha aleatória de    em intervalos muito pequenos e a influencia 

desta escolha no resultado da área. 
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5.5. Atividade 5: Entendendo regras de Integral por meio de áreas 

Esta atividade sofreu uma reestruturação com o acréscimo de algumas questões 

que nos ajudaria a conseguir com que os alunos refletissem sobre propriedades de 

integração a partir do cálculo de medida de áreas e foram inseridas tabelas para que as 

informações produzidas fossem organizadas. 

As tarefas são: representar os gráficos e limitar as regiões, fornecer a expressão 

para o cálculo da medida de área e calcular a medida para   5. Esta última tarefa é 

para que possa auxiliar na validação dos modelos e para que os alunos se sintam mais 

seguros em suas respostas. 

Os estudantes efetuaram os cálculos deixando registrados os modelos e os 

valores numéricos de cada medida de área, em todos os grupos propostos. Novamente, 

eles não se empenharam em relatar os resultados e conclusões, as tabelas foram 

preenchidas, mas aos questionamentos colocados para reflexão não foram dados a 

devida atenção. O que não invalidou a realização da atividade.  

Faremos apresentação dos resultados por situações e deixaremos expostas 

informações produzidas pelos alunos, mostrando a articulação entre os registros gráfico, 

algébrico e numérico, além da organização dos dados em tabelas. 

 

Situação 1 

Figura 34: Solução parcial – situação 1 (conjunto 1) – G5 
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Aparentemente, a tarefa desenvolvida neste grupo foi a mais tranquila, pois as 

informações produzidas no vários registros ajudam na elaboração das conclusões. Todos 

os grupos realizaram a tarefa proposta, apenas alguns grupos não fizeram a 

representação gráfica, mas isto não comprometeu a análise. A conclusão é que a soma 

das medidas encontradas para as duas primeiras regiões é igual ao valor da medida da 

área da terceira região. 

 

Situação 2 

Nesta situação, a tarefa desenvolvida no conjunto 1 parece ser mais fácil em 

função dos três gráficos ficarem todos eles acima do eixo das abscissas, como podemos 

ver na representação dos alunos. Já o conjunto 2 mostra um grau de dificuldade maior 

pelo fato da representação da segunda região estar toda abaixo do eixo das abscissas e a 

terceira representação ter uma parte acima e outra abaixo. Do ponto de vista dos valores 

numéricos, a dificuldade foi os resultados negativos que geraram dúvidas e alguns os 

consideraram como tais e, isto, influenciou os resultados. Outro grupo deixou 

registrado: “O resultado da expressão é negativo, porém, a medida da área não pode ser 

negativa”. 

Figura 35: Resolução parcial – situação 2 (conjunto 1) – G4 
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A representação a seguir foi colocada para mostrar o tipo de erro cometido na 

representação gráfica, já que o enunciado trazia que a região é limitada pelo gráfico e 

pelos eixos cartesianos. A terceira representação demonstra o equívoco.  

Figura 36: Resolução parcial – situação 2 – G5

 

 

 

As questões relativas à situação dois foram discutidas durante a socialização, 

para que os alunos pudessem compreender a diferença entre o cálculo de uma integral e 

o uso de integral para o cálculo da media de uma área em situações como a representada 

pelo conjunto 2. 

 

Situação 3 

Nesta situação, os estudantes perceberam que o valor das funções influencia diretamente 

na altura das regiões e, com isso, alteram os resultados da área. Conforme relatado pelo 

G7.  

Figura 37: Conclusão parcial – situação 3 – G7 

 

 

Podemos observar no registro algébrico que os estudantes deixam registrado que 

a expressão encontrada na primeira situação se repete nas demais, caracterizando a regra 

de integração de função multiplicada por uma constante. 
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Figura 38: Resultados parciais – situação 3 – G7 

 

 

Os grupos não tiveram dificuldade para encontrar os resultados e todos 

concordam que a alteração é provocada pelo valor da função, que aumenta 

proporcionalmente segundo o valor da constante. 

 

Figura 39: Resultados parciais – situação 3 – G6 

 

 

Situação 4 

 

As informações da situação 4, conjunto 2, são mostradas como exemplificação 

dos resultados encontrados pelos alunos. A figura 26B produzida pelo G4 mostra a 

explicação para a redução na medida da área das regiões, retratando a regra de 

integração de função multiplicada por uma constante, e, neste caso, é uma redução da 

região e pode ser vista no registro gráfico. 
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Figura 40: Resultado parciais – situação 4 – G6 

 

 

Figura 41: Resultados parciais – situação 4 – G6 

 

 

Para este experimento nós suprimimos as representações simultâneas das 

funções, visto que, os alunos no primeiro experimento alegaram que elas não ajudaram 

na compreensão dos resultados. No entanto, os alunos G6, por iniciativa própria fizeram 

as representações simultâneas e alegaram que as elas ajudaram no entendimento, 

demonstrando uma evolução intelectual pela iniciativa de se buscar informações e 

complementem sua linha de raciocínio e também como forma de argumentação. 
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Figura 42: Representação auxiliar – G6 

  

 

As três atividades que seguem foram desenvolvidas no mês de junho de 2012. 

Neste momento, os alunos já estavam cursando o Cálculo III, as atividades foram 

desenvolvidas com os mesmos alunos. Este espaço de tempo foi intencional, pois esta 

etapa funciona como uma validação daquilo que foi desenvolvido em 2011. Este espaço 

de tempo, entendemos ser necessário para verificar que conteúdo esses estudantes 

internalizaram, que conceitos são buscados pelos alunos, qual o comportamento diante 

de situações em que são necessárias busca de outras informações. 

 

 

5.6. Atividade 6: A curva de 45º 

 

Uma empresa de construção mecânica precisa construir uma curva de 45° para 

uma tubulação de 1 m de diâmetro, em chapa de aço 1020 com espessura 2 mm. Usar a 

integral para estimar o peso do material a ser utilizado, sabendo que ela será composta 

de duas partes e o peso calculado a partir da área da chapa utilizada na confecção. 

Anotar todos os cálculos e procedimentos necessários. 

Caso a empresa precise fazer essa mesma curva com outros diâmetros seria 

possível apresentar um modelo para calcular a quantidade de material de acordo com o 

diâmetro da tubulação? Especifique. 
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Esta atividade tem como objetivo modelar uma situação real da indústria. Ela 

exige vários conhecimentos além da matemática, dentre eles: desenho mecânico, 

construção mecânica, física (massa, volume, densidade, peso específico) e outros. A 

proposta é que os estudantes consigam um modelo para calcular a quantidade de 

material a ser utilizada na construção de uma curva de 45°. Espera-se que eles utilizem 

uma aproximação para a região por meio de função, usando o modelo encontrado para o 

cálculo da medida da área. Espera-se também observar que outros conhecimentos serão 

exigidos e que os estudantes utilizariam na resolução da atividade. 

O processo de construção de uma curva é trabalhoso e demorado, exigindo pelo 

menos duas construções geométricas. Pensando em termos de gerenciamento, um 

engenheiro não irá construir a curva, provavelmente, ele irá efetuar os cálculos, 

buscando minimizar os custos de produção. Para constituir uma planilha de custos, os 

desenhos seriam desnecessários, bastando apenas uma estimativa da quantidade de 

material. Entendemos que a integral pode nos ajudar na solução desta situação. 

A planificação se faz necessária, pois a curva solicitada não é uma medida 

comercial, sendo necessária a fabricação da mesma. O processo de fabricação é por 

meio de calandragem de chapa. O processo consiste em traçar as partes da curva na 

chapa, corte destas partes, calandragem (tornar a chapa cilíndrica), fazer a costura em 

cada parte por meio de solda, fazer a junção da parte, também, por solda. 
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A atividade foi desenvolvida fora do ambiente escolar, devido ao tempo previsto 

ser maior do que a carga horária que poderíamos utilizar e as informações que são 

necessárias e que precisam ser buscadas fora do centro universitário. Além, disso a 

atividade foi preparada para que os alunos tivessem o tempo necessário para a 

realização da mesma e cada grupo estaria estabelecendo seu tempo de realização. Mas 

foi reservado um espaço, de 100 minutos, na carga horária da disciplina Cálculo III para 

a socialização da atividade e os resultados. 

A solução do problema ocorre da seguinte maneira: leitura e intepretação do 

enunciado, busca de conhecimentos necessários para o desenvolvimento da solução, 

planificação da curva, construção do modelo da curva, construção do modelo que 

permite o cálculo da medida da área, verificação do modelo, estimativa da medida da 

área e, em seguida, volume, pois este tipo de material é negociado pelo peso. 

A solução desta situação exigiu muitos conhecimentos, além da matemática, são 

eles: conhecimento de objeto usado na indústria, desenho mecânico, planificação de 

objetos, densidade e peso específico, dentre outros. 

O desenvolvimento da curva foi realizado manualmente ou por meio de software 

especifico, Auto-cad, Excel e GeoGebra. 

Figura 43: Planificação manual da curva – G5 
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Figura 44: Construção da curva no Auto-cad, G6

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Construção da curva no Excel, G6 
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Figura 46: Construção da curva no GeoGebra, G3 

 
 

 

 

 
Figura 47: Comparativo entre a curva e o gráfico da função – G5 

 
 

 

 

A figura anterior mostra o interesse dos alunos em fazer um comparativo entre 

os contornos do gráfico da figura formada a partir da execução da peça. Eles alegaram 

que existe uma compensação entre as linhas das figuras formadas e, portanto, o modelo 

é uma boa estimativa para a situação. 
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 O grupo 6 efetuou o cálculo de duas maneiras, são elas: a primeira, figura 48, 

calculou a medida da área e por meio de uma tabela existente no mercado encontrou o 

peso da chapa. A segunda, figura 49, eles conseguiram um modelo que fornece o 

volume de material a partir das dimensões existem e, em seguida, usando o peso 

específico do aço especificado encontraram o peso da chapa a ser comprada para a 

fabricação da curva.  

 

Figura 48: Cálculo do material pela área – G6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 

 

Figura 49: Cálculo do material pelo volume – G6 

 

 

A turma se empenhou na realização da atividade, no início, os estudantes 

ficaram preocupados, pois achavam que não conseguiriam fazer por falta de 

conhecimento. Eles foram orientados a buscar as informações e conhecimentos 

necessários para a resolução. 

Eles perceberam que os conhecimentos adquiridos nas aulas de desenho não 

eram suficientes e trocaram informações entre os grupos, chegando negociar aulas com 

os colegas que dominavam o assunto. Os colegas que os auxiliaram foram os que 

tinham formação técnica em mecânica. Eles entenderam que esta era uma barreira que 

eles precisariam vencer ou não conseguiriam terminar a atividade. 

Ao transpor a barreira da planificação, os estudantes trabalharam para conseguir 

o modelo matemático que representa a planificação. Os grupos que realizaram a 

planificação manual encontraram uma expressão quadrática          6 9   5  , 

pelo GeoGebra, a expressão foi        6 5       46      (     9    844 ) e 

pelo Excel, a curva é representada por             8         44     

    8 58 56  5 6 985 897656. 
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Em seguida, os estudantes trabalharam para encontrar a medida da área e, para 

isso, usaram a integral das funções. Depois, calcularam o volume, considerando a 

espessura da chapa e usando, o peso específico, por meio de tabela, encontraram o peso 

do material para a construção da curva. A figura 49 mostra outra maneira de se calcular 

o volume, usada pelo G6, eles estabeleceram uma expressão que fornece o volume sem 

precisar calcular a medida área.  Partindo da expressão         
   (  )

 
      

   (  )

 
, eles encontraram      8 4  (   ) que fornece o valor do volume. 

O relato inicial dos estudantes é que eles acharam a tarefa difícil por falta de 

conhecimento relativo ao desenvolvimento da curva. No entanto, esta falta de 

conhecimento motivou-os a buscar junto aos colegas de sala e aos colegas trabalhos as 

informações e procedimentos necessários para realizarem a tarefa. Eles alegaram, 

também, que esta atividade levou-os a perceber que o conteúdo estudado na disciplina 

de desenho não é suficiente para o desempenho das tarefas de um engenheiro. Encontrar 

a expressão da curva, também, não foi fácil, mas trocando informações com os colegas 

foi possível encontra-la. Houve variedade de expressões encontradas, o que gerou 

insegurança quanto aos resultados. 

Na socialização, cada grupo expôs a realização, mostrando os procedimentos e 

os resultados, bem como as dificuldades encontradas durante a execução. Nas 

apresentações houve discussões quanto os procedimentos e resultados.  

Neste momento, os estudantes foram abordados sobre a interpretação da 

situação, se conheciam o que é uma curva de 45°, sobre especificação dos tipos de aço 

comercializado, sobre a planificação de figuras e sobre os procedimentos para planificar 

uma curva. 

Começamos a questiona-los para saber como eles procederam para resolver a 

situação e, ao mesmo tempo, procuramos apontar e perceber que outros conhecimentos 

foram utilizados na resolução. 

Os alunos do G6 ao buscar a expressão que permite o cálculo de medida da área 

se deparou uma integral bastante complexa, chamada de Integral Gaussiana, figura 50. 

Segundo eles essa integral só é possível ser resolvida por métodos computacionais. Esta 

busca colocou-os diante de textos em inglês. Com isso, eles colocaram para os colegas a 
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importância de um engenheiro saber outro idioma, já que muitas empresas estrangeiras 

usa todo o material de divulgação em inglês. 

Figura 50: Integral gaussiana – G6 

 

 

 

 

5.7. Atividade 7: O silo 

Uma empresa possui um silo em forma de tronco de cone invertido (sua ponta 

está para baixo). Suas dimensões são: raio maior 5m, raio menor 0,25 m e a altura 5 m. 

A empresa precisa encontrar uma maneira de calcular o volume de material restante no 

silo. Encontre um modelo que possibilite o cálculo da medida do volume de material 

restante no silo. Este modelo serviria para outras situações? Anotar todos os cálculos e 

procedimentos necessários. 
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O objetivo desta atividade é que os alunos consigam usar os conhecimentos 

aprendidos nas disciplinas de cálculo para dar a solução ao problema. 

Vejamos: caso os alunos consigam encontrar a medida do volume do silo, basta 

apenas estabelecer uma maneira de medir a altura de material e, por meio, de uma 

integral ele conseguirá calcular o volume restante. 

Para solucionar o problema os alunos podem seguir as seguintes etapas: 

estabelecer a visualização do silo, com suas dimensões; calcular a medida do volume 

total do espaço a ser ocupado pelo material a ser armazenado; estabelecer um sistema 

para captar as medições, seja do espaço vazio ou do cheio; e, conseguir um modelo 

matemático que forneça o volume requerido. 

No item, estabelecer um sistema de medição, esperamos verificar se os 

estudantes vão questionar sobre que tipo de material é armazenado. Isto foi colocado, 

esperando que a falta dessa informação possa aguçar a criticidade dos discentes, pois 

estabelecer que tipo de material será armazenado é de fundamental importância para 

prosseguir na solução. Caso contrário, poderia se estabelecer critérios para os tipos de 

materiais elencados pelos alunos. 

Passamos a apresentar algumas construções realizadas pelos estudantes para 

solucionar o problema.  
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Figura 51: Expressões para o cálculo do volume 
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Figura 52: Construção do silo no CAD – G6 

 

 

Figura 53: Procedimentos de criação de algoritmo – G6 
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Figura 54: Representação manual silo – G2 

 
 

 

 

 

Figura 55: Resolução parcial da atividade 7 – G3  
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Figura 56: A integral que fornece o volume do material restante no silo – G6 

 

 

 

Observamos dois tipos de desenvolvimento: primeiro, com a sofisticação das 

máquinas, os estudantes geram a expressão que dá origem ao tronco de cone e, 

associando a atividade de Cálculo à disciplina de Algoritmo (figura 53), os alunos 

mostram um algoritmo que fornece a medida do volume restante no silo. O outro, sem o 

recurso da tecnologia, os alunos fazem a representação usando instrumentos manuais 

(régua e compasso) e estabelecem a expressão que fornece a medida da área (figura 54). 

Esta atividade se mostra interessante, pois possibilitou a interdisciplinaridade ao usarem 

algoritmos para cálculo do volume e a construção geométrica, seja manual ou usando 

software. Ela se mostrou também como forma de potencial para desenvolver 

criatividade e criticidade. A criatividade por lançarem mão de outros recursos para a 

solução e a criticidade por buscarem instrumentos que favoreçam cálculo com menor 

esforço, como é o caso do uso de algoritmos para o cálculo e generalização, isto é, para 

conseguir um modelo. 

 

 

5.8. Atividade 8 

 

Cada grupo deve escolher uma situação, preferencialmente, associada ao curso 

ou originada no local de trabalho dos alunos e, se possível, que a integral possa ser 

usada na solução de tal situação. 
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Tarefa. Solução de um problema real selecionado pelos alunos. 

Instruções: 

 Fazer levantamento do assunto a ser trabalhado. 

 Buscar informações sobre o tema escolhido. 

 Fazer coleta de dados necessários à solução. 

 Estudar as informações. 

 Propor um modelo matemático, caso seja possível. 

 Fazer a verificação do modelo. 

 Fazer um relatório, constando o histórico da situação, dos dados 

coletados, os procedimentos e cálculos desenvolvidos, os resultados e 

confirmação dos mesmos. 

 

Os objetivos são: fazer as escolhas das atividades a serem realizadas, estudar a 

situação escolhida, associar as resoluções aos conteúdos estudados no cálculo e 

apresentar os resultados aos colegas. Esperamos, ainda, verificar a criatividade e 

criticidade, além dos registros utilizados usados na representação, na resolução e na 

apresentação aos colegas. 

 As situações apresentadas foram bem variadas, alguns trabalhos nos 

surpreenderam tais como: o cálculo de volume de lã (G3), o cálculo do revestimento de 

um forno rotativo e a demonstração de utilização de integral nas indústrias mineradoras. 

 

 Cálculo do volume de lã (G3) 

Figura 57: Foto dos novelos de lã – G3 
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Figura 58: Algoritmos para cálculo de volume de lã – G3 

 

 

 

Este grupo apresentou a situação desenvolvida pela mãe de um aluno, que 

trabalha com lã. Eles desenvolveram o cálculo do volume pensando em espaço de 

armazenagem e também para efeito do cálculo de custo de uma peça feita deste 

material. Com isso, além de desenvolver a atividade da disciplina, viram uma aplicação 

real do cálculo e auxiliaram a mãe deste aluno quanto aos cálculos de custo e lucro do 

seu negócio. Para isso, eles utilizaram a disciplina de algoritmo para estabelecer os 

cálculos. Esta aplicação foi possível, pois no momento que os estudantes desenvolveram 

tais atividades eles já haviam estudado outras aplicações do cálculo, o cálculo volume 

foi um destes conteúdos.  

 

 Volume do material refratário de um forno rotativo (G6)  

Figura 59: Foto forno rotativo – G6 
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Figura 60: Cálculos do volume do material refratário – G6 

 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido devido a um integrante do grupo 6 trabalhar em 

uma empresa e esse serviço ser realizado periodicamente. Então, eles aproveitaram a 

situação para testar seus conhecimentos de cálculo e verificar se podem melhorar o 

processo realizado na empresa. 
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 Controle de nível na indústria pela integral (G7) 

Figura 61: Dados do painel da indústria – G7 

 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido pelo G7, pois os alunos se sentiram motivados a 

mostrar para os colegas que a disciplina de cálculo é muito importante. Mesmo eles, não 

fazendo o cálculo usado do processo, perceberam que a estrutura toda da empresa não 

existiria sem ele. 

O ambiente é todo controlado por computador e o que existe dentro da máquina 

para controle do funcionamento da usina são cálculos derivativos e integrais, cálculos 

este que nem mesmo os engenheiros das plantas conseguem explicar, mas que eles 

afirmam ser extremamente importante. As informações são captadas por sensores que as 

transmitem a uma central de processamento que através de derivadas e integrais enviam 

comandos que acionam as bombas corrigindo as variáveis necessárias ao processo. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O experimento foi realizado com dois grupos de alunos, em duas etapas 

distintas. O diferencial de nossa pesquisa reside no fato de que o primeiro grupo 

participou das duas etapas, sendo que na segunda, atuou também como observador do 

segundo grupo, no momento em que estes realizaram tarefas semelhantes àquelas por 

eles realizadas; desse modo esses estudantes participaram do processo em momentos 

diferentes. O fator tempo deve ser considerado quando se espera verificar o nível de 

aprendizagem alcançado, pois ele permite avaliar se tal aprendizagem ocorreu de 

maneira significativa. 

A nossa análise do experimento se estabelece em várias vertentes, a saber: a 

visão geral do experimento, a ligação da proposta com as etapas da modelação, a 

utilização dos registros de representação, a percepção da ocorrência de aprendizagem 

significativa associada à criticidade, a influência do fator tempo, a importância da 

participação dos observadores e uma ligação entre as vertentes anteriores.  

Nesta pesquisa, usamos a Modelagem Matemática como método de ensino de 

Cálculo, segundo a perspectiva de Biembengut e Hein (2003), denominado Modelação 

Matemática, por entendermos que tal método está mais próximo da nossa proposta em 

preparar um material que se identifique com a necessidade dos professores de Cálculo. 

Segundo os autores citados, o método que utiliza a essência da modelagem, em cursos 

regulares, necessita de algumas alterações no processo, considerando o nível de 

escolaridade dos participantes, o tempo disponível para o trabalho extraclasse e o 

programa a ser cumprido. 

Ao idealizar o experimento, esses fatores foram observados, pois queríamos 

realizar um trabalho bem próximo ao desenvolvido em sala de aula, mas com as 

características de uma pesquisa acadêmica.  As atividades foram dimensionadas para se 

adequarem ao programa e à carga horária da disciplina de Cálculo do curso de 

Engenharia de Produção. A proposta de se trabalhar cálculo de área, partindo de figuras 

geométricas supostamente conhecidas, foi pensada para adequar o início das atividades 

ao nível de escolaridade dos estudantes. Apesar de estarmos trabalhando com alunos de 

um curso de engenharia, o seu nível de conhecimento é bastante variado. 



295 

 

Nosso tema é o cálculo de medida de áreas e o modelo buscado no experimento 

é a integral definida de funções polinomiais. As atividades visam a fornecer aos alunos 

subsídios para a realização de tal modelo-modelagem; isto é, para que, por meio do 

cálculo de áreas, eles pudessem conseguir construir o modelo. 

  Com nossa proposta de modelação, objetivamos facilitar a apreensão de 

conceitos matemáticos, desenvolver a habilidade para resolver problemas, estimular a 

criatividade e despertar interesse pelo Cálculo ante a sua aplicabilidade. 

Para a implementação do experimento, baseado na modelação, foi realizado um 

diagnóstico nas duas turmas participantes. A realidade socioeconômica foi extraída das 

informações cedidas pela Instituição. O grau de conhecimento de matemática dos 

estudantes permitia a exploração do cálculo de áreas de figuras geométricas. O horário 

de trabalho foi previamente estabelecido com a coordenação do curso de Engenharia de 

Produção e também com os alunos, ficando combinado que metade da carga horária 

seria cumprida no horário da disciplina de Cálculo e a outra, nos momentos destinados 

às atividades complementares. Quanto ao número de estudantes por grupo foi acordado 

com o orientador que seriam sete trincas de sujeitos. No item disponibilidade não 

tivemos problema, pois os participantes das duas turmas, surpreendentemente, 

dedicaram-se da primeira à última atividade, não mediando esforços para a sua 

realização, principalmente nas três últimas atividades que exigiram muito trabalho fora 

do horário. 

A escolha do tema (área) foi realizada pelo professor/pesquisador por se tratar de 

algo conhecido dos alunos, por estar intrinsicamente ligado à formação do engenheiro 

de produção, por ser possível seu desenvolvimento em sala de aula e por estar em 

compatibilidade com o assunto integral. 

A maneira como foi desenvolvido o experimento não permitiu “abalar” o estado 

emocional dos estudantes. Além disso, ele oportunizou aos discentes fazer suas 

escolhas, visto que na atividade 8, da segunda fase, os participantes tiveram a opção de 

definir o tema a ser desenvolvido. Entendemos que, nesse momento, eles deveriam estar 

mais bem preparados para fazer a escolha e desenvolver o tema estabelecido. 

O desenvolvimento do conteúdo seguiu as etapas da modelagem: a interação, a 

matematização e o modelo matemático. A interação foi feita mediante colocação inicial 

do tema a ser explorado e também no contato com cada atividade. A matematização 
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aconteceu durante a realização das tarefas: as três atividades iniciais visavam a conduzir 

os alunos à produção do modelo e, para cada uma delas, houve um tempo para 

socialização dos resultados. O modelo matemático foi sistematizado ao final da terceira 

atividade e a sua validação e aplicação aconteceram a partir da quarta. 

Cada grupo entregou as resoluções das questões e um relatório de cada 

atividade. Estes documentos serviram-nos de apoio para analisar os registros usados e 

buscar indícios de aprendizagem, por meio das representações, dos tratamentos e das 

conversões utilizadas. 

A criticidade foi investigada nos relatos escritos produzidos pelos estudantes e 

também durante as observações do pesquisador e dos auxiliares, na segunda fase. A 

aprendizagem significativa foi verificada, principalmente na segunda fase, quando os 

alunos realizaram as três atividades finais e também no relato dos observadores, 

considerando que esta significância pode estar relacionada ao tempo. Entendemos que, 

se os estudantes conseguem buscar conteúdos estudados com maior ou menor facilidade 

e utilizá-los na resolução de problemas, isto demonstra que a aprendizagem ocorreu 

com maior ou menor grau de significância. 

Numa visão geral, a pesquisa se mostrou satisfatória, pois possibilitou o 

crescimento para o pesquisador que encerra este trabalho com a certeza de que fazer 

pesquisa é uma prática de aprender-a-aprender. Talvez possamos arriscar a dizer que 

aprendemos mais do que os participantes do experimento, pois o preparo das atividades 

exigiu uma busca de estratégias e metodologias que pudessem possibilitar o 

desenvolvimento intelectual dos estudantes e pelo fato de elas serem interligadas, 

deveriam propiciar condições para que os alunos pudessem buscar novos 

conhecimentos e consolidar os já existentes. Além disso, a análise das resoluções nos 

levou a conhecer melhor como se dá o processo de aprendizagem e como os estudantes 

vão construindo artefatos que compõem a definição de um conceito matemático. 

Quanto à vivência das atividades pelos alunos, a quebra e a superação de 

barreiras na busca da aprendizagem foi o que mais nos chamou a atenção. A cultura do 

não questionamento e a necessidade de se conseguir uma resposta rapidamente e sem 

esforço se mostraram presentes e com bastante intensidade. Mas, a postura firme do 

pesquisador possibilitou a transposição desses aspectos e as atividades produzidas 

sempre conduziam os participantes a uma discussão e não eram fornecidas respostas 

definitivas em hipótese alguma. Até nos momentos de socialização, os estudantes eram 
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levados a validar suas respostas ou as dos colegas. Percebemos ainda que a motivação 

emerge, em grande parte, do interior dos alunos, à medida que a tarefa instiga à busca 

por algo novo. O empenho dos discentes em realizar as tarefas propostas merece ser 

destacado, visto que durante todo o período de realização das atividades, tanto na 

primeira como na segunda fase, eles não se ausentaram das aulas e surpreenderam tanto 

na realização quanto nas conclusões tiradas para sua própria aprendizagem. A partir do 

momento em que as duas turmas trabalharam juntas, os estudantes começaram a mostrar 

uma melhor aproximação e uma maior troca de informações entre eles. 

A primeira fase do experimento foi prazerosa, pois permitiu descobertas sobre o 

processo de ensino aprendizagem e fortaleceu as ideias de pesquisa-ação que podem 

perfeitamente fazer parte das atividades realizadas em sala de aula. Adaptações e 

melhorias podem ser feitas com frequência nas tarefas e elas são necessárias para 

contribuírem para a aprendizagem.  Em nosso caso, as adaptações e melhorias foram 

realizadas nas atividades realizadas na segunda fase. 

Algumas dessas adaptações foram realizadas a partir das atividades da primeira 

fase para que pudessem se mostrar mais claras para os estudantes e, também, a fim de 

conduzir melhor os trabalhos dos alunos aos nossos objetivos e para que conseguissem 

relatar suas resoluções de maneira a facilitar nossa análise.  Na segunda fase do 

experimento, foram acrescentadas quatro atividades. Uma delas visava ao 

estabelecimento da definição de primitiva de função polinomial, com objetivo de 

auxiliar os estudantes a conseguir significados para seus termos, especificamente, o 

expoente e o número que aparece no denominador. As outras três atividades foram 

inseridas como forma de validação do modelo produzido. Os estudantes trabalharam 

situações produzidas pelo pesquisador e também foram protagonistas na escolha de uma 

tarefa, na qual, foram responsáveis por todo o processo, desde a escolha do tema, à 

busca de informações, tomadas de decisões, escolhas de caminhos percorridos para 

resolução, levantamento de hipóteses, cálculos, elaboração de conclusões e apresentação 

dos resultados durante a socialização. 

Os resultados são retratados nos capítulos IV e V desta tese e faremos neste 

espaço um apanhado geral dos resultados obtidos nas duas fases do experimento, 

destacando que são dois momentos distintos: o primeiro foi momento de testar nossas 

tarefas a fim de perceber falhas e se o processo traria os resultados esperados e passíveis 

de análise; já o segundo foi de constatar a adequação das questões aos nossos objetivos. 
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Lembramos que a nossa proposta era a exploração do cálculo de áreas, partindo de 

figuras conhecidas dos alunos e conduzindo-os a produzirem um modelo que é na 

realidade, a integral indefinida para funções polinomiais. 

Numa visão global do experimento, relacionando-se às etapas da modelação com 

as atividades, temos o conjunto das tarefas explicitadas nas etapas. A atividade 1 coloca 

os alunos em contato com o tema desenvolvido, proporcionado uma inserção sem 

traumas. As questões instigam os estudantes a participarem com sugestões e também a 

questionarem métodos e estratégias usadas nesse momento. As atividades 2 e 3 

equivalem à etapa de matematização, em nosso caso foi a busca do modelo para o 

estabelecimento da medida da área das situações apresentadas que poderiam ser 

representadas por um modelo genérico. A etapa designada de modelo matemático 

inicia-se com a terceira atividade e estende-se até à oitava, isto é, a interpretação do 

modelo produzido no final da atividade 3, baseada em cálculo de medida de áreas à sua 

verificação da adequação nas demais atividades, confirmando a sua validação. 

No entanto, cada atividade, isoladamente, mostra sinais das mesmas etapas da 

modelação. Cada tarefa tem uma interação específica: a matematização pode ocorrer de 

maneiras diferentes e o afloramento do conteúdo matemático também; já a validação 

pode ocorrer durante essas tarefas ou nas seguintes. 

Assim como as etapas da modelação, podem ser verificadas de maneira global 

ou em cada atividade, o mesmo ocorre com os aspectos da aprendizagem significativa 

bem como o da criticidade. 

O que se segue é um relato da nossa análise, separando-a por fases e buscando 

retratar os fatos ocorridos e observados, associando as ideias exploradas nesse trabalho: 

a modelação, os registros de representação semiótica, a aprendizagem significativa e a 

criticidade. 

A primeira fase, realizada no primeiro semestre de 2011, foi composta de quatro 

tarefas. As atividades propostas têm por objetivo conduzir os alunos a conseguir um 

modelo para o cálculo de medida de área de regiões, limitadas por gráficos de funções 

polinomiais. Tal modelo é retratado como a integral definida de funções polinomiais. 

As tarefas realizadas têm a função de trazer uma significação dos termos da expressão 

encontrada. 



299 

 

A primeira dificuldade foi no sentido de levar os participantes da pesquisa a 

entender que o experimento fazia parte de nossas aulas e que as atividades seriam 

desenvolvidas de uma maneira um pouco diferente do que normalmente ocorre. Mas, 

nessa nova estratégia proposta, eles seriam os protagonistas da aprendizagem e o 

professor, agora pesquisador, seria um observador de suas atitudes. Porém, eles não 

deveriam se preocupar, pois teríamos momentos para a reflexão e esclarecimento de 

dúvidas. A princípio, os alunos ficaram apreensivos, com pouca iniciativa, e 

demonstraram bastante dificuldade ao iniciar a resolução das questões. Uma das 

primeiras constatações foi a dificuldade de leitura e de interpretação dos enunciados, 

sendo que alguns estudantes  venceram tal dificuldade, buscando explicações em outros 

grupos. A atividade parecia ser uma novidade para eles, mas com o passar do tempo, 

foram se adequando ao novo estilo proposto. 

A primeira atividade, composta de seis questões, demonstrou sua importância 

como sendo a base para as atividades posteriores. Introduzir o conceito de integral por 

meio do cálculo de medidas de área a partir de situações conhecidas foi uma maneira 

menos traumática para que os alunos pudessem buscar o conceito de integral de funções 

polinomiais. Para isso, a atividade explorou a leitura, a busca de conhecimentos dos 

estudantes e permitiu a criação de novas estratégias para resolução de problemas, além 

de proporcionar a coleção de algumas expressões (modelos) que permitiram o cálculo 

de medidas de áreas de figuras conhecidas, e ainda possibilitou o manuseio de situações 

em que faltavam ou sobravam dados. As discussões entre eles foram frequentes e a 

capacidade de produzir argumentos foi testada. 

A atividade começa com tarefas baseadas em figuras conhecidas e, na sequência, 

apresenta regiões construídas no plano cartesiano, passando por figuras não conhecidas 

e que exigem a criação de estratégias para a resolução. As regiões, representadas no 

plano, são associadas a conhecimentos de função, em particular, de sua representação 

no registro gráfico. A atividade culmina com uma tarefa em que os alunos não 

conhecem um modelo que lhes permita efetuar o cálculo da medida da área de uma 

região parabólica e é esta tarefa que remete os participantes à segunda atividade. 

Podemos perceber que as etapas da modelação permeavam cada questão 

resolvida, à medida que os estudantes precisavam se inteirar da situação, matematizar, 

buscar o modelo (fórmula) e validá-lo, utilizando os dados fornecidos. Em alguns casos, 

o item 3.5, a não existência de uma fórmula para calcular a medida da área da figura os 
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conduziu a elaborarem estratégias de solução. Isso estimulou o desenvolvimento 

criativo dos alunos. As tarefas propostas permitiram o resgate de alguns modelos 

(fórmulas). Este resgate contribuiu para a realização de atividades posteriores, que 

associaram figuras limitadas por gráficos de funções, mas que podem ser trabalhadas 

por meio de figuras geométricas conhecidas. Para tal são necessárias adequações em 

termos de visualização. 

A Atividade 1 predispõe uma aprendizagem significativa, pois proporciona 

condições para discussões e trocas de informações e estas trocas aguçaram a criticidade, 

e, nesses momentos, os alunos para convencer seus colegas, tiveram de produzir 

argumentos, mesmo que fossem para explicar aquilo que consideravam ser óbvio. No 

item 3.5, um aluno do G2 perguntou aos colegas do G4: “Por que vocês usaram este 

tanto de coisas?” (referindo-se às fórmulas usadas). Respondem os do G4: “Não existe 

uma fórmula direta aí, nós separamos em um quadrado, dois triângulos e um 

semicírculo. Depois, nós calculamos a medida da área do quadrado e somamos com a 

medida da área do semicírculo e subtraímos da soma das medidas das áreas dos 

triângulos.” 

A sequência proposta conduz o aluno a uma linha de raciocínio que produz uma 

evolução necessária para o experimento e, ao mesmo tempo, ela leva ao acúmulo de 

informações que vão se mesclando na resolução de tarefas. As resoluções das questões 

1e 2 e os itens 3.1 e 3.4 contribuíram para a resolução do item 3.5. Nesse último, os 

conhecimentos sobre retângulo, quadrado, triângulo e círculo se acumulam e 

paralelamente a isso, houve a necessidade da elaboração de uma estratégia, conforme 

explicação dos componentes do G4, relatado no parágrafo anterior. 

Outro aspecto é a associação de funções ao cálculo de áreas. A resolução dos 

itens 3.6, 3.7 e 3.8 colaboraram para a resolução da questão 4.  Em um primeiro 

momento, as figuras foram mostradas e os estudantes estabeleceram as estratégias de 

solução da questão, mediante a sua interpretação, exercitando a correlação entre os 

elementos do conceito de função e de figuras geométricas, como o ocorrido no item 3.6, 

em que a medida da altura do retângulo é dada pelo valor da função    5 e a medida 

da base é fornecida pelo valor da abscissa   5. Em seguida, as ideias exploradas são 

usadas na questão 4. Após a realização da representação gráfica, é verificado que há 

semelhanças e os mecanismos são resgatados para a resolução. Alguns alunos tiveram 

dificuldade em fazer tal correlação, mas foram auxiliados pelos colegas.  
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A ocorrência da aprendizagem significativa e da criticidade são explicitadas nos 

discursos observados e também nos relatos dos participantes. Essa atividade 

proporcionou a utilização de registros de representação semiótica e os tratamentos e as 

conversões foram evidentes, colaborando, inclusive, para atribuir significados aos 

elementos de uma integral. Os registros algébricos e numéricos predominaram nas 

resoluções e estes caracterizaram as muitas conversões realizadas, devido à necessidade 

de fornecer os resultados. Com isso, percebemos também a abundância de tratamentos 

realizados. 

Chamamos atenção a seguir para algumas representações que foram usadas com 

menor intensidade, mas que refletem um ganho na aprendizagem, caracterizadas por 

conversões e tratamentos em outros registros. 

Nas questões 1 e 2, ficou evidenciada a necessidade da representação figural que  

possibilitou  a percepção de qual fórmula poderia ser usada. Não bastando isso, um 

grupo apresentou os lados da figura, usando as letras x e y, estabeleceu quais eram estes 

elementos, padronizou a fórmula nesta linguagem e, em seguida, fez a conversão para o 

registro numérico e, mediante tratamentos pertinentes, apresentou o resultado. 

Na questão 3, os tratamentos no registro figural ficaram evidenciados pela 

variedade de traços sobre as figuras, apresentados nos protocolos dos alunos,  

mostrando a sua divisão e estabelecendo valores para essas novas situações, 

caracterizadas nos registros algébricos e numéricos. Essa atitude mostra a importância 

desse registro para o contexto da aprendizagem em Matemática. Isso volta a se repetir 

na questão 6, na qual os alunos realizam  um tratamento na figura formada pelo gráfico 

de uma função quadrática, na tentativa de estimar a medida da área da região. 

A atividade se mostrou frutífera neste aspecto, confirmando esse aspecto da 

teoria de Duval que aponta para a necessidade de se circular entre os registros, a fim de 

que o objeto matemático seja acessado. É importante registrar que as conversões e os 

tratamentos verificados nos relatos foram de iniciativa dos estudantes. Nossa proposta 

era não sugerir caminho ou estratégias, exatamente para que se pudessem perceber as 

atitudes e as manipulações que eles usariam e, em consequência, confirmar que tais 

conversões e tratamentos eram inerentes ao processo de aprendizagem. 

Quanto às dificuldades e os significados manifestados pelos participantes, 

podemos dizer que a inserção dessa dinâmica na atividade é um ponto que precisa ser 
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ressaltado e foi um momento crucial, pois dele dependeria o sucesso de todo o projeto. 

A ansiedade em resolver tudo muito rápido e sem esforços tomou conta da turma, no 

início dos trabalhos. Constantemente, o pesquisador solicitava calma aos participantes e 

trazia uma palavra de incentivo para que eles pudessem persistir nos trabalhos e a troca 

de informações entre sujeitos de grupos diferentes contribuísse para o andamento das 

resoluções. 

Outra dificuldade percebida foi a necessidade de se buscar fórmulas para o 

cálculo de área de figuras geométricas, de que muitos alunos não se lembravam. E 

ainda, a associação de figuras e gráficos de função no plano cartesiano se mostrou 

bastante turbulenta, pois alguns participantes demonstraram dificuldades de percepção 

de que os lados de uma figura estavam associados aos valores da função, seja nas 

abscissas ou nas ordenadas do ponto considerado. 

Quanto aos significados da aprendizagem, eles perceberam a importância dos 

modelos (fórmulas), dos tratamentos e conversões e também a elaboração de estratégias 

que fazem parte do pensar matemático e que, quando utilizado adequadamente, 

facilitam o raciocínio e as resoluções são efetuadas sem sofrimento, tal como disseram 

eles: “Tudo parece fácil e não sofremos tanto” (fala de um aluno do G6). 

Outro significado que ficou patente foi a relação entre os elementos da função e 

os lados da figura representada. A ponto de os alunos dizerem: “agora vemos uma 

aplicação para as funções”. Encerrando, eles constataram que a Matemática trabalhada 

no Ensino Médio e até aquele momento no Ensino Superior não lhes fornecia 

ferramentas suficientes que os possibilitassem realizar a execução da quinta tarefa. 

A conclusão estabelecida no parágrafo anterior condiciona a realização da 

atividade 2, com uma maneira de estabelecer uma sequência para que os objetivos do 

experimento fossem alcançados. Entendemos que essa primeira atividade cumpriu seu 

papel e que os resultados obtidos estiveram acima de nossas expectativas. 

A segunda atividade é composta de figuras representadas no plano cartesiano e 

tem por objetivo conduzir os alunos a produzirem modelos para o cálculo de áreas e 

associá-los às funções, cujos gráficos limitam as regiões planas. A linha de raciocínio 

resulta da atividade anterior em que as ideias centrais já foram desenvolvidas. Com isso, 

esperava-se que os estudantes caminhassem para uma generalização e, aí sim, 

conseguissem alcançar a fórmula que lhes permitissem o cálculo da integral de funções 
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polinomiais. O desenvolvimento dessa atividade se dá em dois momentos. No primeiro, 

são exploradas regiões limitadas por gráficos de funções constantes e lineares, 

produzindo retângulos, triângulos e trapézios. Após a resolução, um momento era 

destinado à reflexão antes de partirem para a segunda parte, em que se apresentavam 

regiões limitadas por gráficos de funções quadráticas. Aqui, os alunos eram levados a 

refletir e a verificar se, a partir das estratégias utilizadas no primeiro momento, seria 

possível estabelecer um modelo para efetuar cálculos da área de regiões parabólicas. 

A interação se deu pela visualização das figuras e a matematização se tornou 

facilitada, depois de executarem a primeira atividade. O objetivo da tarefa era conseguir 

um modelo que permitisse calcular a área de regiões planas limitadas pelos gráficos de 

funções quadráticas e a estratégia era recorrer às informações produzidas na primeira 

parte da atividade, na qual são trabalhadas figuras limitadas por gráficos de funções 

constantes e lineares e, por observação e análise, propor um modelo para tal. Ao se 

conseguir o modelo, este pôde ser validado no decorrer da própria atividade. 

A atividade proporcionou uma aprendizagem significativa e a criticidade foi 

despertada. Aprendizagem significativa porque os alunos efetuaram o cálculo de áreas 

que pôde trazer significados reais para as funções, cujos gráficos limitam as regiões e 

também para as expressões produzidas para o cálculo das áreas. A oportunidade de 

interpretar a relação entre essas expressões eleva o grau de criticidade dos alunos ao 

fazerem as duas análises propostas, a vertical e a horizontal. Na análise horizontal, 

pode-se perceber que é o valor da função que influencia a mudança na medida da área e 

que os modelos produzidos em cada situação acontecem da mesma maneira. Na análise 

vertical, percebe-se uma evolução das expressões. 

Entendemos que o momento reservado para reflexão é de importância 

fundamental para a construção destes significados e para o aprimoramento do 

pensamento crítico dos alunos. Além disso, a reflexão antecede o ponto decisivo desta 

atividade e pôde contribuir para a percepção do modelo esperado. Se por um lado, as 

situações 6 e 7 são compostas de expressões do mesmo tipo,  por outro, elas seguem 

uma sequência evolutiva e a análise vertical pode conduzi-lo à expressão que permite 

encontrar a medida da área. 

A conversão de registros aparece de maneira intrínseca, pois a resolução só é 

possível nos registros algébricos e numéricos. Quanto aos tratamentos, a supremacia 

está nos registros algébricos e numéricos, mas percebemos indícios de tratamento no 
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registro figural pelos traços deixados sobre as figuras, evidenciados quando os alunos 

deixavam representados os números que correspondem às medidas dos lados das 

figuras. 

Uma das dificuldades encontradas residiu no fato de os resultados não serem 

numéricos, pois todas as situações apresentavam como resultado uma expressão 

polinomial. Outra, foi a análise vertical, pois os alunos efetuaram as resoluções e 

encontraram as expressões para o cálculo da área. Mais, no momento da reflexão, 

alguns alunos tiveram dificuldades em descrever a análise e elaborar as conclusões. 

A dificuldade mais crônica foi a busca da expressão para as situações 6 e 7, 

sendo que alguns alunos não conseguiram superá-la. A transposição dos modelos 

encontrados a partir de funções constantes e lineares para modelos adequados à função 

quadrática não foi realizada de maneira tranquila, especialmente, quanto ao número que 

aparece no denominador da primitiva. 

Esta atividade proporcionou a aquisição de significados a partir daqueles 

adquiridos nas atividades iniciais, ao relacionar função constante com a área de um 

retângulo e a função linear com área de um triângulo ou um trapézio. No caso de 

regiões limitadas por gráficos de funções constantes, área equivale à do retângulo cuja 

medida da altura equivale ao valor da função. Para as regiões limitadas por funções 

lineares,     , a área da figura equivale à metade medida da área do retângulo, 

formado cuja medida da altura é equivalente ao valor da função, já que a região é um 

triângulo. Para as funções afins       , com b ≠ 0, a associação é feita por meio da 

área de um trapézio, cuja equivale à metade da medida da área de um retângulo de 

altura equivalente à soma dos valores da função nos extremos da figura, que são 

fornecidos por     e    . Neste caso, a visualização é mais difícil de ser percebida. 

Na segunda parte da atividade, os resultados alcançados foram parciais, pois 

somente parte dos alunos conseguiu o modelo previsto e para os que conseguiram os 

significados alcançados também foram parciais. A associação da área da região plana 

com a área do retângulo foi pertinente, mas a fração da área do retângulo, que equivale 

área procurada, não foi encontrada por todos os estudantes. Isso nos conduziu à inserção 

de outra atividade, esperando que a visualização pudesse ser manifesta de maneira mais 

eficaz e que os resultados pudessem ser alcançados por mais participantes. 
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A socialização do aprendizado foi muito importante, pois para a maioria dos 

alunos, a significação dos resultados não aconteceu no momento da realização da 

atividade. Mesmo com um momento intermediário para reflexão, não foi suficiente para 

a concretização destes significados. Somente nas discussões e questionamentos durante 

a socialização é que isto foi aclarado. Nesse momento, alguns alunos disseram: “agora 

ficou mais claro, o que e como acontece na relação entre essas expressões”. 

O tratamento figural contribuiu para aquisição de significados. Na situação 2, ao 

fazer uma linha tracejada, ligando o gráfico da função ao eixo das ordenadas, a 

representação permitiu verificar o significado alcançado. Com isso, iniciou-se um 

processo que iria ser desenvolvido na atividade 4, que é a aquisição de significados para 

as propriedades de integral.  

Os participantes nos surpreenderam nessa atividade, por meio de análises 

denominadas de análise vertical e horizontal. Alguns grupos conseguiram a tão esperada 

conclusão, produzindo o modelo   
  

 
 para a região limitada pelo gráfico de     . 

Ainda mais relevante, um grupo conseguiu demonstrar a capacidade de generalização ao 

dizerem: “Então, para a região limitada pelo gráfico de   , podemos dizer que a área 

será fornecida pela expressão 
    

   
   Isto seria um fator de correção?” Esta fala gerou 

o nome de uma atividade 3, inserida na segunda fase. 

Diante da dificuldade de alguns alunos em conseguir a produção de um modelo, 

pois nem todos perceberam o relatado no parágrafo anterior, e baseando-se nos 

princípios de pesquisa-ação, propusemos a inserção de uma atividade para que esse 

alcance fosse facilitado. 

Em nossa análise fazemos a distinção de dois aspectos: o primeiro é sobre os 

alunos conseguirem a expressão para o cálculo da área das regiões, e o outro é sobre o 

significado produzido na expressão. Um número expressivo de alunos conseguiu a 

expressão, mas o significado ainda permanecia ausente para a maioria deles. Uma coisa 

é dizer que a expressão   
  

 
 permite calcular área da região limitada pelo gráfico da 

expressão     , outra é ter o significado da relação entre as expressões    e      Isso 

não está retratado na expressão algébrica, mas a mudança para o registro gráfico 

possibilita tal entendimento, confirmando o que Duval aponta sobre a necessidade de 

transitar entre os registros de representação semiótica para que a aprendizagem possa 
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ser efetivada. Este fato nos levou a introduzir mais uma atividade na segunda fase do 

experimento para que a significação fosse alcançada por um número maior de 

estudantes e que esta circulação entre os registros fosse trabalhada. 

No momento da socialização da segunda atividade, o pesquisador necessitou 

fazer esclarecimentos quanto à estrutura das expressões e relacionou-as com as 

representações gráficas para que os alunos entendessem o modelo produzido e os 

trabalhos pudessem ter continuidade. Tal ação contribuiu para que os estudantes que até 

então não haviam compreendido, percebessem a ligação entre a função cujo gráfico 

limita a região plana e a expressão que possibilita o cálculo da medida da área. Alguns 

estudantes disseram: “Com o gráfico fica mais fácil de perceber o significado dos 

termos da expressão que permite calcular a medida da área”. 

Na sequência, a quarta atividade explorou o entendimento da definição de 

integral pela Soma de Riemann, via cálculo de área, de maneira exaustiva, pois os 

estudantes alegaram ser bastante trabalhoso. No entanto, nesse momento tiveram a 

oportunidade de exercitar o trabalho em equipe, diminuindo, assim, o estresse causado 

pelo excesso de cálculos. 

Esta atividade também foi desenvolvida em dois momentos. No primeiro, cada 

grupo fazia uma parte da atividade e no segundo, os grupos se juntavam para fazer a 

análise dos dados produzidos pela turma e elaborar as conclusões finais. Vale destacar 

que os alunos não sabiam da estratégia da atividade, eles apenas sabiam que os 

resultados, produzidos pelos grupos, seriam utilizados em um segundo momento. 

Portanto, as conclusões produzidas pelos grupos passariam a informações parciais e 

seriam exploradas no segundo momento. 

Os pontos altos desta atividade foram os momentos de discussão. No primeiro 

momento, os alunos discutiram em seus respectivos grupos, buscando uma conclusão 

para os cálculos elaborados, tentando definir o que é mais importante ou qual estratégia 

apresenta melhor resultado. 

No segundo, quando a turma se reuniu e tomou consciência do contexto global 

da atividade, as discussões se exaltaram na tentativa de se apresentar um resultado para 

a proposta. A necessidade de organização nos chamou a atenção, visto que os alunos 

tiveram dificuldades de se organizarem para que o trabalho pudesse fluir. Todos 

queriam falar ao mesmo tempo, faltava uma sequência de passos para que uma 
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estratégia fosse elaborada, parecia uma confusão. Até que dois alunos convocaram a 

turma a fazer silêncio e eles conduziram os trabalhos, solicitando que cada grupo 

apresentasse os resultados obtidos, começando pelo primeiro. No momento de analisar 

as informações apresentadas pelos grupos, os ânimos se exaltaram novamente, pois cada 

grupo queria ressaltar a importância de seus resultados. Novamente, os dois alunos 

entraram em cena e propuseram à turma que tentassem elencar as informações mais 

importantes em cada atividade. Com isso, conseguiram esboçar as primeiras conclusões. 

No momento da socialização, a atuação dos estudantes continuou inflamada, 

pois todos queriam opinar. Com isso, um dos objetivos desta pesquisa foi alcançado, a 

saber, tornar os alunos atores efetivos deste cenário, questionando, argumentando e, 

principalmente, refletindo sobre sua prática e, também, na prática dos colegas. 

Um aspecto importante dos acontecimentos nessa atividade é que quanto mais os 

estudantes falavam, mais fácil ficava o trabalho do pesquisador que intervia por meio de 

questionamentos a fim de provocar a reflexão dos participantes sobre a prática 

realizada. Com isso, as conclusões foram sendo enumeradas: primeiro, a atividade foi 

cansativa, devido ao excesso de cálculos, todavia, ao mesmo tempo, trouxe a 

significação dos termos da integral e a importância do modelo produzido; foi 

esclarecedora em relação aos aspectos de quanto mais retângulos inseridos na região, 

melhor será a aproximação da medida da área; e que a maneira de se escolher o ponto 

que fornece a altura do retângulo deixa de influenciar à medida que se aumenta a 

quantidade de retângulos inseridos. 

Esta atividade possibilitou a produção de significados, o que facilitou o 

entendimento da Integral de Riemann. Ao final dos trabalhos, algumas questões foram 

sugeridas para que as tarefas fossem bem mais exploradas e os estudantes pudessem 

melhorar os relatórios. 

A interação total da atividade se deu em dois momentos: no primeiro, os alunos 

se inteiraram apenas da parte desenvolvida pelo grupo; já no seguinte, os estudantes, ao 

se inteirarem dos resultados parciais obtidos pelos grupos, tiveram consciência da 

realidade da proposta. 

A matematização também aconteceu durante estes dois momentos, sendo que no 

primeiro, os cálculos foram efetuados, segundo os aspectos orientados; e no segundo, 

pela organização dos dados em uma tabela para análise e elaboração das conclusões. 
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O objetivo da atividade não foi conseguir um modelo, mas sim confirmar o 

modelo conseguido na atividade anterior. Além disso, proporcionar significados sobre a 

integral de Riemann. 

A produção de significados começou nos grupos. Nesse momento, os alunos 

refletiram sobre os cálculos executados, considerando as condições dadas: o aumento do 

número de faixas inseridas na figura, as larguras das bases terem ou não as mesmas 

medidas, as alturas serem ou não aleatórias. Na segunda etapa da atividade, os alunos se 

reuniram e a análise foi realizada, com base no conjunto de informações, produzidas 

pelos grupos. 

Uma dificuldade verificada foi a escolha nos critérios de bases e alturas dos 

retângulos aleatórias. Os estudantes demonstraram não estar acostumados com este tipo 

de proposta, ficando incomodados e inseguros na resolução. Outra dificuldade, como 

era esperado, foi a elaboração dos relatórios a partir da reflexão sobre os dados 

produzidos, mostrando muita insegurança e pouca eficácia na redação. 

A atividade se mostrou bastante produtiva, por mais que ela fosse trabalhosa, 

sob o ponto de vista dos alunos. Ela proporcionou uma aprendizagem significativa e 

exercitou a criticidade dos estudantes. Os significados dos termos foram aflorados, 

mostrando a sua importância. A relação com a atividade anterior fez com que os 

estudantes pudessem perceber o modelo produzido sob uma nova ótica, valorizando a 

facilidade de explorar o modelo em detrimento do trabalho cansativo, causado pelo 

excesso de cálculos. O exercitar da criticidade foi exposto em três momentos da 

atividade. No grupo, quando da emissão do relatório, no momento em que a turma se 

reuniu para análise geral e durante a socialização no qual todos tiveram oportunidade de 

se expressar. 

Vemos a tarefa como uma oportunidade de envolver a turma, de explorar o 

trabalho em equipe, de se colocar em jogo a questão da liderança, o saber fazer escolhas 

e explorar a criticidade dos futuros profissionais. Para isso, propusemos a inserção de 

algumas questões direcionadas a fim de auxiliar a reflexão dos alunos e contribuir com 

os resultados da pesquisa. 

Encerramos a primeira fase, desenvolvendo uma atividade que possibilitou a 

confirmação dos resultados anteriores e também a construção de significados ao se 

trabalhar algumas regras de integração, tornando mais palpável a manipulação de tais 
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regras. Essa atividade foi composta de quatro situações para explorar adição, subtração, 

ampliação e redução de áreas. A coordenação de registros se explicitou frequentemente 

e possibilitou a construção de significados. 

A situação 2 permitiu a discussão do significado de integrais negativas e sua 

associação com o cálculo de área. Esta foi a tarefa que gerou maior polêmica entre os 

alunos devido ao fato de alguns resultados serem negativos e os estudantes 

acertadamente, não aceitavam tal valor como medida de área. Os questionamentos e 

dúvidas foram trabalhados no momento da socialização. Quanto às estratégias de 

resolução, alguns grupos não usaram o modelo produzido nas atividades anteriores e 

efetuaram os cálculos usando as fórmulas de retângulo, triângulo ou trapézio. Um grupo 

fez comparação entre os resultados obtidos por duas maneiras. No final da socialização, 

as regras foram formalizadas. 

Nas situações 3 e 4, os alunos perceberam que a representação simultânea dos 

gráficos facilitou a visualização de que a variação da área é proporcionada pelo 

coeficiente da variável. Mas, alguns alunos tiveram dificuldade em produzir o modelo, 

pois não sabiam o que fazer com o número que acompanhava a variável. 

O resultado da atividade foi satisfatório, pois os estudantes trocaram 

informações efetivamente valiosas entre si. Na socialização, eles afirmam que, apesar 

das dificuldades surgidas, conseguiram, mediante articulação entre os grupos, 

solucionar as dúvidas recorrentes do processo. Observamos que a construção dos 

gráficos com a utilização do Winplot demandou muito tempo e, com isso, o período 

para discussão e análise ficou escasso. Propusemos, então, uma alteração para a segunda 

fase, fornecendo os gráficos e dedicando mais tempo às discussões. 

A interação se deu pela leitura dos relatórios. Nessa altura, os estudantes já 

estavam habituados a esse tipo de exercício e isso facilitou os trabalhos. A 

matematização ocorreu mediante a construção dos gráficos e pela realização dos 

cálculos. Essa atividade consistiu em validar o modelo produzido e utilizá-lo no cálculo 

de áreas e, principalmente, produzir significados para as fórmulas de integração. 

No ensino tradicional de Cálculo a aplicação de regras de integrais é vazia de 

significado, tornando-se um trabalho mecânico e que o aprendiz esquece com 

facilidade. As tarefas desempenhadas procuravam estabelecer significados para essas 

propriedades. A posse dos significados aconteceu mediante a relação existente entre os 
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registros e pôde ser percebido pelos alunos durante a análise de seus resultados ou nos 

momentos de discussão. 

Uma dificuldade encontrada foi a postura dos alunos de não queriam dar a 

solução em dois registros diferentes, alegando que daria mais trabalho. Com isso, 

tivemos que intervir para que eles continuassem a atividade e, na socialização, 

explicações dadas para justificar a realização destes registros, uma vez que eles seriam 

facilitadores da compreensão das propriedades trabalhadas. 

A produção de significados aconteceu ao se trabalhar com os registros gráficos, 

algébricos e numéricos. Para isso, a conversão de um registro a outro é necessária. É 

importante retratarmos que a aprendizagem ocorre não pelo fato de passar de um 

registro a outro, mas ao voltarmos a essas representações e procurarmos as ligações 

entre tais registros, via observação e análise. Na investigação da existência ou não de 

congruência na conversão realizada é que o conhecimento aflora por meio dos 

significados, extraídos durante a reflexão. 

Para segunda fase do experimento, propusemos pequenas alterações nas 

questões trabalhadas e sugerimos o acréscimo de algumas outras que julgamos poderem 

contribuir com o exercício da reflexão e criticidade. 

A primeira fase foi encerrada, a nosso ver, com um saldo positivo, mostrando 

uma evolução dos alunos, empenho na realização das tarefas, crescimento nos aspectos 

de questionar e conseguir argumentos para uma explicação. As atividades se mostraram 

propícias para a busca de resultados para a análise. A partir dessa análise, algumas 

alterações foram propostas tanto para facilitar o trabalho dos participantes quanto para 

conseguirmos mais informações para nossa pesquisa. 

Uma novidade nessa segunda fase foi a participação de um novo grupo de 

personagens. Os estudantes que participaram da primeira fase desempenharam o papel 

de observadores no segundo momento. As funções desses novos atores foram capturar 

informações relativas ao desempenho de outros alunos durante o processo e também 

aquilatar o que efetivamente ficou em seu próprio aprendizado, decorrido um semestre, 

ao observar outros colegas mais novos realizando uma atividade com questões muito 

semelhantes àquelas que trabalharam há seis meses, na primeira fase do experimento.  

A efetivação da segunda fase também aconteceu em dois momentos: o primeiro 

foi desenvolvido nos meses de outubro e novembro de 2011 e o segundo, em junho de 
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2012. Os participantes foram alunos da turma B (Noturno) do curso de Engenharia de 

Produção. Estes momentos foram considerados para que a variável tempo fosse 

novamente considerada, mas agora para perceber se os novos participantes 

conseguiriam evocar conceitos apreendidos, passados seis meses da realização do 

primeiro momento. 

Um aspecto notório, repetido na segunda, foi o envolvimento dos estudantes ao 

realizar as atividades propostas e o empenho dos observadores em capturar informações. 

O clima era de muita tranquilidade, pois eles se mostravam descontraídos e sem 

sentirem a pressão de aprender Cálculo. Os estudantes se mostravam muito à vontade 

quanto aos conceitos que estavam sendo adquiridos. 

Notamos que a maior preocupação era relativa aos conhecimentos que eles 

deveriam ter e de que, na realidade, não se lembravam, como: fórmulas para cálculo de 

área de figuras geométricas, relações trigonométricas no triângulo retângulo, 

interpretação de situações matemáticas, relação entre figuras e leitura, interpretação de 

situações-problema. Este último item é o que mais preocupou os estudantes. Eles 

mesmos apontaram que a dificuldade de ler e interpretar, sem representações na 

linguagem escrita ou matemática, era um muito grande e, em muitos momentos, isso foi 

uma barreira que os impediam de prosseguir na resolução. Mas, as atividades 

proporcionaram momentos para exercitar leitura e interpretação de enunciados, o que 

segundo eles, ainda, precisa ser mais trabalhado. 

Os relatos produzidos pelos estudantes na atividade 1 confirmam os resultados 

produzidos na primeira fase. A interpretação começa com a leitura e identificação das 

informações. Na matematização, os registros foram utilizados e proporcionaram a 

produção de significados. As discussões e trocas de informações facilitaram a 

redescoberta de alguns modelos que os alunos alegaram não lembrar e seria pertinente o 

seu uso na resolução das questões. 

O item 3.2 explorou uma figura com excesso de informações. Foi trabalhado 

praticamente sem haver questionamentos. O item 3.3 também foi realizado e pouco se 

questionou. Apenas os alunos do grupo G2, alegaram que perceberam a 

incompatibilidade, mas optaram por uma maneira e deixaram o resultado. 
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As dificuldades esperadas foram confirmadas. Os alunos se mostraram ansiosos, 

pois a falta de conhecimentos do Ensino Médio ficou evidenciada. A manipulação de 

representações no plano cartesiano surgiu como obstáculo. 

Os registros foram explorados, entretanto algumas conversões não se mostraram 

tranquilas, a exemplo do ocorrido nas questões 5 e 6. Dois grupos não deixaram 

nenhum tipo de registro. O tratamento figural voltou a aparecer e confirmou um ganho 

na aprendizagem, pois os relatos que trouxeram vestígios de tal tratamento mostraram 

melhores resultados. O grupo 2 apresentou o melhor desempenho na atividade.  Abusou 

literalmente de tal tratamento. Entendemos que o uso do registro gráfico pode 

proporcionar um ganho considerável para a aprendizagem, especialmente, quando a 

conversão para o algébrico com uma possibilidade de reflexão, o ganho é aumentado. 

Quanto à aprendizagem significativa, ela ocorreu, mas o desempenho pareceu 

inferior se comparado com a primeira turma. Isso se deu, em nosso entendimento, 

devido à diferença de experiência do grupo de alunos. Estes últimos são mais 

acomodados e pouco questionadores. Isso refletiu no nível de criticidade dos alunos. 

Na socialização, os participantes da pesquisa alegaram que a escola não ensina a 

ler e a interpretar bem, na medida em que privilegia exercícios que utilizam fórmulas 

diretas e a pergunta já expressa todos os dados necessários para resolver a questão. Em 

alguns momentos, eles diziam que o trabalho era desumano, pois eles não foram 

preparados para esse tipo de tarefa. Vemos aqui, que a atividade cumpriu um de seus 

objetivos, que era a quebra de contrato didático vigente, na medida em que eles se 

sentiram desconfortáveis, tendo que ler e interpretar, tomar decisões, verificar a falta ou 

o excesso de informações; a maneira proposta anteriormente levou-os a uma rotina. Isso 

proporcionou um ganho na reflexão, tanto do ponto de vista do conhecimento dos 

alunos quanto da situação de nossa escola. 

Procurou-se adequar o nível dos alunos, especialmente, despertando o lado 

crítico que se mostrou defasado. Este fato foi verificado, também, pelos observadores, 

como se pode constatar nos seus dizerem: “Nossa turma apresentou dificuldades. Mas, 

os alunos desta turma têm muito mais dificuldades. E tem momentos que eu não 

acredito que nós também apresentávamos tais dificuldades”. 

Na atividade 2, as tarefas foram desenvolvidas de maneira satisfatória. A maioria 

dos alunos conseguiu caminhar no processo e evoluíram, alcançando algum 
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entendimento, mesmo não chegando ao modelo 
    

   
. O grupo que conseguiu o melhor 

desempenho, ao representar os resultados na situação 7, escreveu 
     

 
 e 

     

 
. Quando 

questionados, os alunos alegaram que entenderam que fosse a regra, comprovando a 

ausência de significados. Os demais conseguiram resolver as questões e registraram 

seus entendimentos e conclusões os quais mostraram evolução no sentido dos objetivos 

propostos, mesmo que parcialmente. 

O tratamento figural não foi acentuado e os estudantes utilizaram com maior 

frequência o registro algébrico. Com isso, a reflexão se mostrou menos produtiva e a 

criticidade foi menos exercitada e menos significados foram produzidos. 

Os resultados 
      

 
 e 

     

 
, apresentados por alguns grupos, justificaram a 

inserção da atividade 3 para que os alunos evoluíssem segundo nossa proposta. 

Consideramos que houve aprendizagem significativa, mesmo que parcialmente, 

pois os estudantes conseguiram significados na primeira parte da atividade, ao fazer 

associação das funções e das expressões que forneceram as áreas. Isso ficou 

evidenciado nas discussões, durante a socialização. 

Os observadores diziam não acreditar que os participantes estavam realizando os 

exercícios daquela maneira, referindo-se aos resultados relatados nos parágrafos 

anteriores. Eles até tinham vontade de explicar para que o processo fosse mais rápido e 

para que eles não cometessem tais erros, mas tinham que apenas observarem. Um 

desses observadores questionou o pesquisador, “será que foi por ter passado por este 

processo que nós não esquecemos? Será que é a oportunidade de descobrir que faz com 

que o aluno possa gravar o que se estuda?”. “Para nós parecia muito claro o que era 

para fazer, como fazer e que ferramenta usar”. Este relato aponta que, apesar de pouco 

tempo passado, a participação na primeira fase mostrou a produção de uma 

aprendizagem significativa a ponto de o observador ter o desejo de ajudar o participante, 

mostrando que ele internalizara conhecimentos. 

Na sequência, a atividade 3 – “O fator de correção”, inserida a partir das 

dificuldades detectadas na primeira fase e confirmadas com os novos participantes, 

produziu um efeito satisfatório, especialmente, pela visualização no registro gráfico. Ela 

foi composta de cinco conjuntos de equações que foram representadas simultaneamente 
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no plano cartesiano. Ela produziu um efeito visual significativo para a aprendizagem, 

permitindo que as dificuldades apresentadas na atividade 2 fossem superadas. 

A interação da situação se deu pela leitura e também pelo o próprio contexto já 

vivenciado pelos alunos. A matematização se processou pela construção dos gráficos e 

de sua análise. A proposta era melhorar o modelo conseguido na atividade anterior, 

construindo significados para a expressão usada para calcular a medida da área. No 

estudo das representações, trabalhamos a expressão “parece que” para a conversão ao 

registro algébrico, produzindo um modelo. 

 Essa atividade agregou valores à aprendizagem significativa e trabalhou a 

criticidade dos participantes ao explorar a representação visual, confirmada pelo 

trabalho dos alunos. Com a inserção dessa atividade, os resultados melhoraram se 

comparados aos da primeira fase. A associação com a área do retângulo, trabalhada na 

atividade 2, foi reforçada pelas representações produzidas nesse novo momento. Houve 

um ganho considerável com a compreensão do termo que apareceu no denominador da 

expressão, percebido nos seguintes relatos: 

G3: “Comparando os cinco gráficos, o primeiro equivale a uma área de 100% denominada 

pela letra ( ), já o segundo gráfico foi dividido em duas partes, ou seja, .
 

 
/, o terceiro foi 

dividido em três partes .
 

 
/, o quarto em cinco partes .

 

 
/ e o sexto gráfico em seis partes .

 

 
/.” 

G2: “O exercício foi feito de forma mais objetiva, devido ao entendimento do processo, 

alcançado na atividade 2. Com isso, concluímos que a medida da área é fornecida pela 

expressão .
    

   
/, levando em consideração a equação da curva que forma a respectiva 

região.” 

G4: “Enquanto não conseguimos pegar o raciocínio é muito frustrante. Mas quando começa a 

dar certo e nossas ideias vão fluindo é bom demais. A sensação de chegar à conclusão do 

exercício com o nosso próprio raciocínio é maravilhosamente estimulante.” 

Percebemos em alguns relatos a dificuldade dos alunos em redigir suas 

conclusões e justificativas. Exploramos isso na socialização e nas atividades seguintes. 

No entanto, entendemos que, ao pensar uma aprendizagem de qualidade, isso precisa ser 

explorado durante todo o curso e por todas as disciplinas, pois essa mudança evolui com 

o tempo e com a insistência, isto é, com uma prática contínua. 
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Ressaltamos novamente, a importância da socialização. Foi um espaço para a 

reflexão conjunta, o que melhorou a compreensão dos alunos, especialmente, os que 

apresentaram dificuldades dos quais ouvimos: “Oh! Agora ficou mais claro. Como eu 

não percebi isto antes?”. 

Na atividade 4, os resultados foram confirmados. A conduta dos alunos foi 

semelhante aos da primeira fase. O excesso de cálculo foi o que gerou mais 

reclamações. Mas, ao finalizar a prática, eles entenderam o propósito e concordaram 

que ela traz uma valorização da utilização do registro algébrico e, principalmente, pelos 

significados produzidos durante o experimento. 

As tarefas proporcionaram a utilização dos registros algébrico e numérico e dos 

tratamentos pertinentes e ficou caracterizado, também, o uso do tratamento no registro 

figural pelas construções apresentadas no registro gráfico. A dificuldade ainda 

persistente foi a questão da escolha de estratégia de resolução, pois isso leva o aluno a 

pensar que a resposta estará errada. 

A criticidade foi explorada, ao responderem as questões propostas sendo que 

alguns grupos buscaram subsídios junto aos colegas para elucidar as questões e 

construírem suas justificativas. Dois grupos utilizaram-se do modelo construído para 

confrontar os resultados, percebendo que as escolhas dos extremos direitos das faixas 

inseridas para determinar as alturas dos retângulos resultam em valores maiores e as 

escolhas dos extremos esquerdos conduzem a valores menores que o resultado 

fornecido pela expressão .
  

 
/; e que quanto mais divisões são efetuadas, mais próximos 

são os resultados, impendentemente do extremo escolhido. 

A segunda parte da atividade foi marcada pela falta de liderança. Percebemos 

que, para futuros engenheiros, este aspecto deve ser trabalhado com mais frequência 

estimulando o aperfeiçoamento dessa característica na vida desses futuros profissionais.  

Os estudantes, com um pouco de dificuldade, conseguiram se organizar e fazer as 

análises pertinentes. No momento da socialização, trabalhamos os aspectos de liderança 

e trabalho em equipe, como forma de motivar os participantes. 

Verificamos nas quatro atividades trabalhadas até o momento que, além dos 

conteúdos matemáticos, foi possível trabalhar outros aspectos da formação acadêmica 

que compõem a vida profissional dos universitários. 
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Na atividade 5, sentimos os estudantes mais tranquilos e dominando melhor a 

dinâmica de trabalho, mas se mostrando „preguiçosos‟. Os observadores fizeram a 

seguinte colocação: “Eles poderiam trabalhar melhor e retratar as resoluções e 

conclusões com cuidado, pois isso afetou as discussões dentro dos grupos”. 

O registro figural foi usado mesmo que por necessidade de se representar a 

região plana e os algébricos e numéricos, para o preenchimento da tabela proposta. No 

entanto, nas respostas das questões colocadas, eles foram econômicos ao usarem o 

registro da língua natural. 

Quanto à significação, esta aconteceu em maior grau durante a socialização, no 

momento de nossas conversas, especialmente, na situação 2, que possui funções 

negativas. As representações nos registros algébricos e numéricos estão corretas, 

todavia a representação no gráfico se mostrou falha, e, durante o debate, esse assunto foi 

exposto e discutido, proporcionando uma melhora nos significados envolvidos. 

O trabalho dos observadores foi eficiente na busca de informações para nossa 

pesquisa, pois eles foram os olhos do pesquisador em muitos momentos, verificando 

procedimentos e diálogos produzidos durante a prática. Eles alegaram que as conversas 

dos participantes geraram reflexões e que, durante o diálogo, eles se esforçavam para 

convencer o colega sobre sua posição frente à questão levantada. 

Eles retrataram bem o que Barbosa (2007) chama de espaços de interações, 

percebendo que durante a resolução de uma questão apenas, geram-se muitas conversas 

(rotas de modelagem) que apontam os vários caminhos a serem perseguidos para a 

resolução. Algumas discussões (paralelas) não teriam necessidade, mas elas fazem parte 

do contexto. Um dos observadores apontou que  

 

[...] é interessante participar algumas vezes como observador de uma 

atividade para que se possa compreender como funciona o processo de 

ensino-aprendizagem, pois quando se pratica, a ansiedade para 

conseguir o resultado é tanta que não se dá a devida atenção ao 

processo. Como agora a responsabilidade não é nossa, então temos 

tempo para observar o processo e tudo que acontece durante este 

trabalho. Isto trouxe crescimento enquanto aprendiz. (Fala do 

observador 3.) 
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Outro observador relatou sobre as discussões produzidas, alegando que algumas 

eram sem importância. Mas, no contexto parece que tudo fazia sentido. As conversas 

sobre as matemáticas envolvidas, sobre as técnicas utilizadas e, até mesmo, as reflexões 

produzidas as quais permitiam as conclusões ou alterações de pensamentos e hipóteses. 

Ele afirmara 

 

[...] ao ver estes alunos trabalharem eu melhorei como aluno, passei a 

ver que até a pergunta mais simples faz sentido. Ao observar eles 

trabalharem atividades semelhantes eu relembrei as minhas atividades, 

eu aprendi maneiras novas de se raciocinar e, às vezes, tinham vontade 

de ajudá-los. Mas isso, não era permitido. (FALA DO OBSERVADOR 

12) 

 

Percebemos que estes alunos (observadores) tiveram um ganho no processo de 

ensino-aprendizagem ao olhar a execução dessas atividades, não só confirmando o 

aprendizado ao se lembrarem dos conteúdos e dos processos; mas, e principalmente, ao 

considerar o processo de ensino e de aprendizagem de outro ângulo, que naturalmente, 

agregara mais valores do que uma simples prática em resolver uma questão matemática. 

Nas atividades seguintes, eles não participaram com a mesma intensidade, pois parte das 

situações foi desenvolvida fora de sala de aula e os observadores não tinham condições 

de acompanhá-los. 

Passamos, agora, à análise de um segundo estágio do nosso experimento que 

trata de atividades nas quais a prática de princípios da Modelagem Matemática se 

mostrou mais evidenciada. Elas foram realizadas seis meses após os alunos terem 

trabalhado a quinta atividade. Elas consistiram em problemas apresentados para os quais 

se buscavam modelos. Isso se deu por dois motivos, associados à variável tempo. 

Primeiramente, os participantes da segunda fase tentaram resgatar os conteúdos 

estudados. Segundo, os observadores, agora, passado um ano de sua prática, 

continuaram a olhar o desenvolvimento de tarefas realizadas pelos colegas em 

situações-problema, nas quais foram apresentados os assuntos ou eles escolheram o que 

trabalhar, tendo a possibilidade de confirmar novamente se a aprendizagem foi 

significativa.  

A sexta atividade, o problema da construção da curva de 45º, mostrou-se uma 

tarefa dinâmica, envolvente e trabalhosa, no sentido de ligar vários aspectos da 
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aprendizagem. Ela permitiu uma interface com outras disciplinas e também a ligação 

com profissionais fora da universidade. 

As etapas da modelação se caracterizaram pela leitura e interpretação da situação 

e a busca de informações necessárias ao processo, mostrando a interação. A 

matematização consistiu na confecção de desenhos, relacionamento deste com o plano 

cartesiano, transformação da curva produzida em uma função, cálculos necessários ao 

processo. O modelo e a validação foram verificados no final da atividade. 

Os registros usados foram os mais variados e os tratamentos e conversões 

pertinentes a cada etapa, também, culminando na produção de um modelo e sua 

validação. Tal tarefa gerou a produção de um modelo intermediário, a transformação da 

curva em uma expressão matemática (         7   4 4) e mediante um 

tratamento no registro algébrico possibilitou a construção do modelo (  
          

 
 

4 4 ) para o cálculo da medida da área, que viabilizou o levantamento do peso.  

Os observadores apontaram que a atividade era pertinente, pois extrapolava os 

limites da disciplina de Cálculo e mostrou que os alunos se apropriaram dos conteúdos 

da disciplina e agregou a outros conhecimentos, evidenciando que as integrais e a 

Matemática de uma maneira geral fazem parte da vida do engenheiro. 

Na sétima atividade, saímos do contexto de cálculo de área e propusemos uma 

tarefa envolvendo medidas de volume. O problema consistiu em criar um modelo que 

permitisse encontrar o volume de material restante no silo. A tarefa se mostrou 

dinâmica, envolvente e trabalhosa, no sentido de ligar vários aspectos da aprendizagem, 

vista pelos participantes como mais difícil, se comparada à sexta atividade. Ela permitiu 

uma interface com outras disciplinas e também a ligação com profissionais fora da 

universidade. 

As etapas da modelação se caracterizaram pela leitura e interpretação da situação 

e pela busca de informações necessárias ao processo, mostrando a interação. A 

matematização consistiu na confecção de desenhos, visualização figuras, cálculo de 

volume. O modelo e a validação foram verificados no final da atividade. 

Os observadores apontaram que a atividade era pertinente, pois extrapolava os 

limites da disciplina de Cálculo, além de demonstrar que os alunos se apropriaram dos 
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conteúdos da disciplina. Eles ficaram maravilhados com a associação feita com a 

disciplina de Algoritmos, mostrando aplicação das duas disciplinas na engenharia. 

 A atividade que encerrou nosso experimento ficou sob a responsabilidade dos 

participantes. Apontamos no capítulo V, algumas práticas para registrar os trabalhos 

produzidos. As etapas da modelação se caracterizaram pela escolha do tema, 

levantamento de informações necessárias ao processo, mostrando a interação. A 

matematização consistiu na confecção de desenhos, visualização figuras, cálculo de 

volume. O modelo e a validação foram verificados no final da atividade. 

A aprendizagem significativa foi evidenciada pelo próprio processo que 

proporcionou tomadas de decisão, transição entre disciplinas, levantamento de 

hipóteses, construção e validação de modelos. Para a eficácia desse processo, a 

criticidade precisou andar ao lado. A busca de informações levou a um crescimento 

tanto para os que não tinham quanto para os que eram possuidores de conhecimentos 

específicos necessários para o desenvolvimento das tarefas. Na atividade 6, ao detectar 

que os conhecimentos de desenho não eram suficientes para a resolução da situação, um 

aluno que havia feito curso técnico de mecânica se prontificou a dar as explicações 

necessárias, ficando evidenciada que a dificuldade era a falta desse conhecimento, que 

foi solucionada entre os alunos da própria turma. Nas atividades 7 e 8, a busca de 

informações levou a um crescimento, na medida que aconteceu a articulação com a 

disciplina de Algoritmos, buscando-se uma maneira de facilitar os procedimentos; 

tornando evidenciada a possibilidade de trabalhos interdisciplinares. Vale ressaltar, 

ainda, que o desenvolvimento da atividade 8 aproximou os alunos dos trabalhos 

realizados na indústria por profissionais inclusive por alguns dos colegas. No aspecto da 

socialização, alunos que nunca entraram em uma indústria tiveram a oportunidade de 

conhecer tarefas desempenhadas nesses locais, e ainda melhor, tiveram a oportunidade 

de ver aplicação de conceitos estudados em sala de sendo usados na resolução de 

problemas reais.   

Nas atividades 7 e 8, os registros usados foram os mais variados e os tratamentos 

e conversões pertinentes a cada etapa, também culminando na produção de modelos e 

respectivas validações. Tal tarefa gerou a produção de registros, usando a linguagem da 

disciplina de Algoritmos. 

Os observadores apontaram que as atividades eram pertinentes e variadas, pois 

extrapolava os limites da disciplina de Cálculo, mostrando que os alunos foram além de 
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sala de aula e isso é uma característica muito importante para atividades que visam 

produzir conhecimento. Eles conseguiram mostrar várias aplicações das integrais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Retornando ao início de nosso trabalho, as dificuldades dos alunos, na 

aprendizagem de Cálculo, nos incomodava e continua incomodando mesmo após a 

realização desta pesquisa. Esperamos continuar desenvolvendo trabalhos nesta área do 

conhecimento no sentido de buscar novas estratégias e metodologias que possam 

contribuir para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem dos conceitos que 

integram essa disciplina. 

A pesquisa teve como objetivo principal investigar se a realização de atividades, 

elaboradas a partir de princípios da Modelagem Matemática, por alunos da disciplina de 

Cálculo de um curso de Engenharia de Produção contribuíra com o processo de 

aprendizagem dos discentes envolvidos no processo. Para isso, definimos como questão 

norteadora da pesquisa: 

 

Quais dificuldades e significados manifestados por alunos de um curso de 

Engenharia de Produção na introdução do conceito de Integral Definida de 

funções polinomiais, utilizando-se uma sequência de tarefas fundamentadas em 

princípios de Modelagem Matemática? 

 

Este trabalho visou a verificar como o desenvolvimento de uma sequência de 

tarefas fundamentadas em princípios da modelagem matemática pode contribuir para a 

explicitação de dificuldades e dos significados na introdução do conceito de integral 

definida de funções polinomiais em um curso de Engenharia de Produção. 

 Para sujeitos da investigação, foram escolhidas duas turmas do curso de 

Engenharia de Produção de um Centro Universitário do interior de Minas Gerais. A 

parte experimental de nossa pesquisa foi dividida em duas fases: na primeira, os 

participantes realizaram quatro atividades e na segunda, foram desenvolvidas oito 

tarefas, a maioria versando sobre cálculo de área. 

A primeira fase objetivou a implementação de um conjunto de tarefas que, após 

ajustes e reformulações que se mostraram necessárias, foram desenvolvidas na fase 
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seguinte, por novos sujeitos. Os estudantes que participaram daquela fase 

desempenharam, na segunda, o papel de observadores, tanto para contribuir com o 

pesquisador, com relatos de procedimentos dos novos participantes, como para verificar 

a significância do aprendizado proporcionado pelas atividades desenvolvidas na 

primeira fase, frente à realização de tarefas semelhantes por seus colegas mais jovens. 

 As atividades foram realizadas em sala de aula, no laboratório de informática, na 

biblioteca e fora das dependências da referida instituição. Cada atividade teve dois 

encontros de 100 minutos, sendo que no último encontro, a metade do tempo foi 

reservado para a socialização de conhecimentos. 

Nesta pesquisa, antes mesmo da idealização das atividades, buscávamos realizar 

um projeto que se aproximasse das atividades da sala de aula e, que conseguisse 

produzir uma aprendizagem significativa. No entanto, o nosso propósito era ter como 

ponto de partida os conceitos e as ideias conhecidos pelos alunos e, que pela análise 

crítica de atividades envolvendo estes elementos, eles produzissem um modelo que 

chamaríamos de Integral. Para isso, escolhemos o tema cálculo de área, que foi 

trabalhado durante três semestres, em duas fases, mas em três momentos diferentes. 

No primeiro momento, chamado de primeira fase, uma turma participou do 

protótipo das atividades, absorvendo o conhecimento e auxiliando o pesquisador na 

melhoria das tarefas. No segundo, as atividades ajustadas foram desenvolvidas com a 

segunda turma de sujeitos e os participantes da primeira fase retornaram como 

observadores para auxiliar na coleta de informações e também para verificar o que ficou 

internalizado sobre os conceitos estudados. No terceiro, os participantes aprofundaram a 

atividade de modelação com o objetivo de verificar se nossas tarefas produziram 

significados. Novamente, nossos observadores retornaram para reafirmar o que ficou de 

aprendizagem. 

  Para a realização da pesquisa, foi necessário o amadurecimento das ideias e, 

para consolidar o projeto, como é natural nessa situação, efetuamos muitas leituras 

sobre trabalhos relativos a essa área de pesquisa. Elas estão elencadas, não 

necessariamente na ordem de ocorrência. 

 As ideias de uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação foram alicerçadas 

em Garnica (2006), Bicudo (2006) e Lorenzato (2009), pois nosso propósito era 

verificar as dificuldades e os significados manifestados, fazendo uma intervenção no 
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sentido de enfrentar as dificuldades apresentadas por estudantes; ao mesmo tempo 

ensejávamos buscar os significados produzidos com o desenvolvimento de tarefas. Essa 

modalidade de pesquisa permite ao professor-pesquisador investigar a sua prática e 

realizar intervenções e devoluções durante o processo, contribuindo para uma 

aprendizagem significativa. 

Buscamos pressupostos teóricos na Modelagem Matemática que forneceu 

princípios para a elaboração e desenvolvimento de nossas tarefas. Tais subsídios foram 

tomados de trabalhos de Bassanezi (1999, 2002, 2004), Biembengut (1990, 1997, 1999, 

2003, 2009, 2010), Barbosa (1999, 2001, 2003, 2006, 2007) entre outros. Nossa 

proposta era aproximar a pesquisa e a sala de aula.  Entretanto, as pesquisas apontam 

que as dificuldades dos professores estão em com o tempo disponível, pois essa 

metodologia exige mais tempo para o desenvolvimento e, dependendo o tema escolhido, 

pode não ajudar o desenvolvimento do processo. 

Nosso intuito não foi realizar Modelagem, segundo a visão de Bassanezi, mas 

buscamos inserir os princípios dessa teoria em uma sequência de tarefas a fim de 

levantar aspectos do processo de ensino e de aprendizagem. A escolha do tema, a 

interação e a matemática envolvidas, a construção de um modelo e a sua validação 

foram contempladas. 

 Na busca de informações e vestígios da aprendizagem, nosso olhar ficou atento 

aos relatos dos alunos, nos quais verificamos os registros, os tratamentos e as 

conversões usadas, baseando-nos na teoria de Raymond Duval (1993, 2003). Os 

participantes nos surpreenderam com a utilização dos registros, especialmente, a 

utilização do tratamento figural, bastante utilizado na atividade 1. Entendemos que esse 

procedimento contribuiu para a produção de significados. Além disso, as conversões 

foram bastante exploradas, confirmando o preceito de Duval sobre a necessidade de 

circulação entre vários registros para que ocorra a aprendizagem. 

Para alcançar o propósito de produção de significados, as ideias de 

aprendizagem significativa de Skovsmose (1990, 1994, 2000, 2001) nos forneceram 

subsídios. Entendemos que a aprendizagem ocorre na medida em que significados são 

produzidos e o trabalho realizado pela manipulação matemática, mediante o uso de 

diferentes  registros de representação semiótica, possibilitou o despertar da criticidade 

nos alunos, que culminou com a produção de significados para elementos envolvidos no 

conceito de integral. Essa significância foi verificada, conforme sugere Borssoi e 
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Almeida (2004), por um lado, considerando o envolvimento dos participantes com a 

atividade, a elaboração de estratégias próprias e a aprendizagem extraconteúdo e, por 

outro, a compreensão conceitual, a construção e manipulação de representações, a 

aplicação em situações novas e a retenção de conhecimento por longo tempo. 

O envolvimento dos alunos no processo foi notório nas duas fases propostas.  

Houve persistência ao desenvolver as questões. Os discentes “compraram a ideia” 

proposta na atividade e não mediram esforços, especialmente, retratados nas tarefas 

finais, pela busca de informações e desenvolvimento de processos realizados fora da 

sala de aula. A elaboração de estratégias próprias também ficou evidenciada, com maior 

força nas atividades 1 e nas 6, 7 e 8, pois o grau de liberdade dado aos alunos para 

agirem era maior, possibilitando a criação e a manipulação de estruturas matemáticas, 

confirmando a aprendizagem significativa. 

A aprendizagem extraconteúdo efetivou-se ao trabalhar com softwares em plotar 

gráficos, pois alguns alunos os conheciam e outros, apesar de conhecê-los, não sabiam 

manipulá-los. A construção da curva de 45º, na atividade 6, exigiu conhecimentos da 

disciplina de Desenho Técnico e os próprios estudantes perceberam que o que eles 

haviam estudado não era suficiente para o esboço da figura. Com isso, procuraram 

auxílio junto a colegas que dominavam o assunto, fortalecendo sua aprendizagem além 

do Cálculo. E, ao buscar um algoritmo, para facilitar os cálculos nas tarefas finais, a 

interdisciplinaridade ficou caracterizada e contribuiu sobremaneira para o processo de 

aprendizagem. 

Parte do experimento conduziu à construção do conceito de integral. A 

construção e a manipulação de representações foram retratadas na exploração dos 

registros de representação semiótica durante a resolução das tarefas propostas. A 

aplicação do conhecimento construído em situações novas foi uma constante em todas 

as atividades realizadas, pois a primeira situação foi idealizada para explorar o 

conhecimento prévio dos estudantes sobre área de figuras geométricas. A partir daí a 

etapa seguinte exigia conhecimentos já trabalhados na anterior e a retenção de 

conhecimento, por longo tempo, foi verificada de duas maneiras: a primeira, quando os 

participantes da primeira fase voltaram como observadores; e, a segunda, ao explorar 

atividades de modelação, os conhecimentos dos participantes e dos observadores foram 

colocados à prova a fim de verificar o que ficou internalizado e como estes estudantes 

exploraram tais conceitos. 
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As atividades produzidas, usando princípios da Modelagem Matemática, 

permitiram a abordagem de uma grande quantidade de conceitos matemáticos e 

extramatemáticos, envolvidos no conceito de integral, o que proporcionou a articulação 

entre representações e conceitos, favorecendo a aprendizagem. 

Consideramos que na aprendizagem significativa, a reflexão e a criticidade são 

elementos essenciais e o professor deve oportunizar momentos na prática escolar para 

que isso aconteça. Em nossas atividades, procuramos deixar dois momentos para que 

esses elementos fossem aflorados: primeiro, na realização das tarefas, questões foram 

colocadas para que os estudantes pudessem refletir e usar a crítica no sentido de 

produzir crescimento intelectual; e, segundo, a socialização era um espaço não apenas 

para mostrar resultados, mas principalmente, para aguçar o espírito reflexivo e crítico de 

cada aluno, que, por meio de questionamentos oriundos do pesquisador ou dos próprios 

participantes, ficou aguçado. Nesses momentos, as dificuldades foram evidenciadas no 

discurso dos alunos e os significados foram consolidados. 

Desde a concepção das ideias, que gerou a pesquisa, até o finalizar desta tese, 

muitas dificuldades foram enfrentadas. A ligação entre as ideias e as teorias 

proporcionou muitos momentos de reflexão ao pesquisador para que conseguisse 

alinhavar tarefas que fossem originais, no sentido da educação e, juntasse as teorias que 

iriam dar embasamento para a obtenção e análise dos resultados obtidos. 

Um desafio considerável foi convencer os alunos a participar da pesquisa, o que 

exigiu um grande esforço para que eles permanecessem ativos durante todo o processo. 

A falta de conhecimentos matemáticos foi outro fator que dificultou os trabalhos, pois 

isso gerava um processo de desmotivação, sempre que os estudantes não conseguiam 

desempenhar satisfatoriamente uma tarefa. A pouca habilidade em lidar com softwares 

exigiu um gasto de tempo não previsto na primeira fase. A dificuldade em redigir os 

relatórios levou-nos a buscar informações junto aos observadores e também durante os 

momentos de socialização. O ambiente, sala pequena e de acústica ruim, atrapalhou 

algumas gravações.  O tempo foi um adversário muito forte, pois de um lado, a nossa 

proposta era produzir um material possível de ser trabalhado em sala de aula, por outro, 

a demanda de tempo dos alunos parecia inviabilizar o projeto. No entanto, estas 

dificuldades foram superadas pelo entusiasmo dos alunos sempre que finalizavam uma 

atividade e contemplavam o resultado do próprio esforço. 
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Quanto à produção do material, entendemos que foi produtiva, levando-nos a 

refletir sobre as tarefas propostas, o tempo de realização dispensado aos estudantes para 

cada uma, o nível e a sequência lógica, de acordo com o nível dos participantes, tendo 

em vista os objetivos propostos. Algumas alterações foram efetuadas para a realização 

da segunda fase, visando a aprimorar nossa pesquisa, inclusive, buscando melhores 

resultados, tanto no desenvolvimento das tarefas quanto nas respostas apresentadas 

pelos alunos, caracterizando a pesquisa-ação. 

As principais alterações nas atividades ocorreram na segunda fase, a saber: 

redação, buscando facilitar a compreensão por parte dos estudantes; acréscimo da 

atividade 3, objetivando transpor uma barreira para compreensão dos termos da integral 

de função polinomial; pormenorização de algumas questões, visando a buscar mais 

informações junto aos participantes e, em alguns casos, conduzindo-os aos resultados 

esperados; e, redimensionamento do tempo, buscando prever o tempo ideal dentro das 

possibilidades do sistema, para que os estudantes pudessem realizar as atividades de 

maneira confortável, sem pressão excessiva. Essa adequação tornou a nossa pesquisa 

um trabalho mais próximo da sala de aula. 

O desenvolvimento das atividades ocorreu de maneira tranquila, nas duas fases 

do experimento, mesmo os participantes, em um primeiro momento, sentindo-se um 

pouco desconfortáveis. Isto porque, eles não estavam habituados a trabalhar de acordo 

com a maneira proposta. A busca de informação foi o que mais gerou inquietação, pois 

eles estavam acostumados com a figura do professor tradicional, isto é, o aluno pergunta 

e o professor, prontamente, oferece a resposta. Mesmo o professor/pesquisador tendo 

trabalhado no início do semestre para mudar esta realidade, durante as aulas, ainda 

foram necessárias muitas perguntas dirigidas aos alunos, na tentativa de fazer com que 

eles mesmos buscassem respostas e argumentos plausíveis para as situações 

desenvolvidas em sala de aula. 

No decorrer dos trabalhos, os alunos foram se acalmando; aumentou o nível de 

discussão nos grupos; a troca de informações entre os grupos continuou ocorrendo; os 

estudantes mostraram extrema dificuldade ao elaborar os relatos, o que é comprovado 

na análise dos mesmos; o ambiente em cada atividade foi amistoso entre eles, não 

havendo sonegação de informações, visto que não era uma disputa para se conseguir 

nota. 
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O ambiente escolar foi propício para o desenvolvimento das atividades, pois os 

alunos exigiram mais tempo para a realização das tarefas, alegando que o disponível não 

era suficiente. Entendemos que essa necessidade de um tempo maior estava ligada à 

falta de conhecimento de conceitos e ideias matemáticas básicos dos próprios alunos. 

Quanto ao envolvimento dos alunos, este aspecto nos chamou a atenção. A 

maneira como eles participaram das atividades, sempre empenhados em buscar a 

solução, para as dificuldades enfrentadas e contra o tempo para terminar as tarefas e 

fornecer um resultado, preferencialmente, o correto. Especialmente, gostaríamos de 

relatar a conduta dos estudantes ao desenvolverem as três últimas atividades, pois não 

mediram esforços em conseguir informações, ou até mesmo, buscarem conhecimentos 

junto aos colegas de trabalho. 

Percebemos que os discentes têm uma necessidade muito grande em fazer contas 

e apresentar resultados numéricos, não atentando para as questões colocadas, que 

podem levar ao entendimento do processo. No nosso entendimento, a reflexão é que 

gera a aprendizagem. Portanto, este aspecto deve ser mais trabalhado em atividades em 

sala de aula, pois o resultado não aparece depois de uma atividade e, sim, à medida que 

os sujeitos envolvidos são colocados continuamente ligados às propostas que vão 

aguçando o lado questionador, que toda pessoa tem e que precisa ser despertado. E, para 

alguns, o processo pode ser mais demorado. Este despertar foi contínuo, por um lado, as 

questões foram produzidas para tal e, por outro, a socialização se tornou o palco das 

reflexões. 

Observamos, então, que para usar modelagem ou mesmo trabalhar de maneira 

que nossos estudantes possam pensar, passa, necessariamente, por uma mudança de 

cultura. Estamos inserindo uma nova maneira de trabalhar o conceito de integral e os 

estudantes precisam adaptar-se a essa nova realidade. Fazer qualquer questionamento ou 

não fornecer a resposta solicitada parecia indicar para eles que o seu pensamento estava 

errado. Em alguns momentos, tivemos que esclarecer que o que eles pensavam não 

estava errado, mas os questionamentos eram para provocar a reflexão, aspecto 

necessário para a aprendizagem. 

Em nosso ponto de vista, a escola trabalha pouco este aspecto, visto que refletir 

sobre o processo, isto é, buscar aprendizagem é algo complexo. Refletir significa pensar 

na situação proposta, entendendo a linguagem escrita e as figuras representadas, 
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observando os seus vários aspectos, compreendendo as informações em partes, ou seja, 

isoladamente e no contexto. 

A ação de refletir faz os estudantes buscarem informações relativas à situação 

que podem ser necessárias na resolução ou não. Além disso, eles podem, durante a 

reflexão, fazer conjecturas, levantar hipóteses, fazer aproximações, elaborar estratégias 

ou, até mesmo, extrapolar os pensamentos relativos à atividade. 

Essa parte do processo de reflexão, a busca de informações, é fundamental para 

a aprendizagem e está ligada à leitura e à interpretação. Isso foi percebido em alguns 

grupos, em certas questões, mas faltou compreensão das informações representadas, 

impedindo-os de seguirem na resolução. 

A capacidade de buscar conhecimentos para a resolução ou, até mesmo, produzir 

novas informações está ligada diretamente a essa compreensão. Por exemplo: a 

expressão “Cálculo da área de um triângulo retângulo”, induz o aluno a entender o que é 

um triângulo, a lembrar das diversas formas, do conceito de ângulo, caracterização de 

tipos específicos, se esta caracterização interfere na visualização e compreensão, 

entender o que é área, como calcular, que estratégias podem ser utilizadas, se existe uma 

fórmula que permite o cálculo, se os dados necessários para esse cálculo existem, ou se 

é preciso criar estratégias ou buscar informações. 

Nesta linha de pensamento, a reflexão pode fazer com que os estudantes possam 

produzir conjecturas, tais como: essa maneira de calcular serve para outras situações? 

Posso fazer raciocínio semelhante, se a figura for um retângulo ou um trapézio? Para 

que serve o valor encontrado? Qual seu significado? O cálculo da área de um triângulo 

provém de outra figura? E se essa figura estivesse inserida em outra situação, eu 

conseguiria resolver? É possível fazer uma lei geral para todos os triângulos? Caso as 

informações tivessem sido escritas de outra maneira, eu conseguiria entender? O que 

facilitou ou dificultou o entendimento? 

Diante destes e de outros questionamentos, vale ressaltar o quanto importante 

pode ser o processo de reflexão. No entanto, em geral, esses questionamentos não são 

explorados de maneira a produzir conhecimento. Esse processo de reflexão permeou 

nosso trabalho e, em todas as tarefas, ficou evidenciada a necessidade de compreender 

as informações, algumas com mais naturalidade, outras exigiram bastante dos alunos. 
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No entanto, em alguns casos, não conseguiram transpor as barreiras que os impediam de 

encontrar uma resposta. 

Mesmo não conseguindo uma resposta, percebemos que o ato de refletir foi 

significativo no processo de aprendizagem, pois ela não acontece por meio de uma 

questão. Este raciocínio produz no aluno a libertação da mente, desencadeando um 

processo de evolução das ideias. Ao analisar de um ponto de vista macro, o trabalho 

desenvolvido trouxe benefícios para a aprendizagem não só de Cálculo, como também, 

foi capaz de despertar no aluno a vontade de pensar, de relacionar informações e, até 

mesmo, desbloquear a mente de alguns estudantes que se diziam incapazes de aprender. 

É natural que nem todos os estudantes tiveram o mesmo alcance. O 

aproveitamento foi proporcional à desenvoltura de cada um, isto é, de acordo com a sua 

capacidade e seu tempo de aprendizagem, que devem ser respeitados. Entendemos que 

este trabalho deve ser realizado de forma progressiva e contínua, visando à inserção 

desta atitude na vida dos discentes. 

Na primeira fase, a experiência dos participantes ficou realçada nos resultados e 

nas discussões durante o processo. A associação com a vida profissional ficou 

evidenciada na maneira de resolver as questões e também nos momentos de socialização 

quando a liderança era manifestada. Os participantes muito contribuíram para a 

preparação das atividades aplicadas na segunda fase, ajudando-nos a ver falhas, 

apontando novos caminhos, mostrando dificuldades e o potencial na produção de 

significados.  

A segunda fase foi marcada por três momentos, são eles: o envolvimento dos 

alunos, mostrando que as atividades se fizeram motivadoras nas duas fases do 

experimento; a produção das três atividades finais, nas quais os estudantes superaram 

nossa expectativa, buscando informações, fazendo articulações com outras disciplinas e 

trazendo a realidade das empresas para a sala de aula. E, acima de tudo, a participação 

dos observadores, que mostrou outra visão do processo, oportunizando os alunos a 

confirmarem se houve ou não aprendizagem e se ela foi significativa. 

Retratando o alcance em cada atividade, podemos dizer que: 

A atividade 1 proporcionou segurança aos participantes, refletida nas demais 

etapas, como o acúmulo de modelos, que são as fórmulas para cálculo de áreas de 

figuras geométricas, os significados relativos aos valores de funções, associados às 
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figuras, a construção de estratégias para solução de situações complexas e a verificação 

da falta de ferramentas para o cálculo da área de regiões parabólicas. Na questão 3, os 

grupos resolveram alguns itens de mais de uma maneira. Percebe-se que enxergar uma 

figura como um trapézio ou como um retângulo e um triângulo, pode estar ligado ao 

conhecimento prévio do aluno. A falta de conhecimento faz com que ele divida a figura 

em outras mais conhecidas. Isso demonstra dois aspectos, por um lado, a falta de 

conhecimento ou um breve esquecimento, levando à perda tempo na resolução. Mas, 

por outro lado, em virtude deste fato, abre-se a oportunidade para a reflexão e a busca 

de outras estratégias. 

A atividade 2 proporcionou a aquisição parcial de significados dos elementos da 

integral. Entretanto, os conceitos de regiões planas limitadas por gráficos de funções 

que são retas, a compreensão foi total. Nas regiões limitadas por parábolas, a associação 

com a medida da área de retângulo ficou clara, encontrando-se   . A maioria não pôde 

perceber que a medida da área equivale a um terço de   . Os registros mostraram que os 

estudantes faziam associação ao cálculo de áreas de triângulos e, por isso, dividiam o 

resultado por dois. Usando-se os princípios da pesquisa-ação, inserimos uma atividade 

para que a significação fosse completada. 

A atividade 3, nomeada pelos alunos de “atividade da cebola”, permitiu que o 

significado iniciado na atividade anterior fosse completado ao explorar a expressão 

“parece que” na análise da representações gráficas, completando a construção do 

modelo. 

Na atividade 4, a significação sobre os elementos da Integral, apresentada pela 

Soma de Riemann, a saber: a escolha dos intervalos e das alturas, o ser ou não aleatório, 

a exaustão e a valorização consciente da integral definida. 

Na quinta atividade, as regras de integração para adição, subtração e 

multiplicação de uma função por um constante passaram a ter significado para estes 

alunos e as tarefas realizadas validaram o modelo construído.  

 As atividades 6, 7 e 8 oportunizaram a exploração dos princípios da Modelagem 

Matemática e a interdisciplinaridade com mais profundidade e foi efetivamente 

confirmada a ocorrência da aprendizagem significativa ao se verificar que os 

significados permaneceram na mente dos alunos por certo período de tempo.  Talvez 

este tempo tivesse sido curto, ficando, então, uma oportunidade de pesquisa que possa 
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reavaliar essa questão, considerando um tempo maior e verificando se a aprendizagem 

alcançada fez com que os significados ficassem retidos mais tempo na mente dos 

participantes. 

Este trabalho contribuiu para o crescimento dos estudantes, procurando 

tornando-los profissionais mais bem preparados para desempenhar suas funções. O 

mesmo foi confirmado pelos alunos que fizeram as observações (os que participaram da 

primeira fase). Eles perceberam que o trabalho foi importante, pois internalizaram 

aspectos do processo e as dúvidas e as dificuldades que tiveram como participantes, 

viam em seus colegas e que se eles pudessem, conseguiriam explicar, mostrando que 

houve aprendizagem. Eles relataram que o ato de refletir para aprender ficou evidente e 

que eles estariam repetindo o processo em outras situações. 

A busca de informações para a resolução das questões também ficou evidente. É 

claro que isso não aconteceu para todos os alunos no mesmo grau e na mesma 

intensidade. Alguns ainda estão presos ao dilema “Me dê somente os dados e a fórmula, 

que eu preciso para calcular”.  

Os resultados mostraram, ainda, uma consistência em termos de aprendizagem, 

visto que os discentes, após seis meses, retomaram o conteúdo estudado, buscando 

problemas reais e apresentando soluções e aplicações pertinentes dentro e fora das 

indústrias. Também, quando o grupo de estudantes que participou da primeira fase 

demonstrou indícios de aprendizagem ao desempenharem, na segunda fase, o papel de 

observadores, alegando que realmente haviam aprendido integral e que a sua aplicação 

na engenharia é de grande relevância e foi extremamente gratificante perceber tal 

resultado. 

Todas essas considerações acrescidas do que foi apresentado no capítulo anterior 

nos leva a inferir que a questão de pesquisa foi respondida, no sentido em que a 

sequência elaborada propiciou, no seu desenvolvimento, o afloramento de dificuldades 

já relatadas, ao mesmo tempo em que deu indícios da ocorrência de uma aprendizagem 

com significados, como explicitado no decorrer destas considerações. 

Entendemos que tal pesquisa possa ser realizada a partir de conceitos básicos da 

física, reforçando, assim, a importância das pesquisas como produtoras de materiais que 

possam implementar o trabalho nas salas de aula e mudar o rumo do ensino de Cálculo. 
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 Parece-nos pertinente que, pesquisas futuras possam explorar a reflexão, sejam 

baseadas em princípios da Modelagem Matemática ou em outras teorias, fortalecendo a 

produção de significados, mediante diálogos entre alunos e pesquisadores, alcançando o 

que está além das representações. 
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ANEXO 1: TERMO DE CONSENTIMENTO PARA APRTICIPAÇÃO NA 

PESQUISA 

 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 

 

Eu, _________________________________________________ com _____ anos de 

idade, portador (a) do RG _____________________________, residente na 

_____________________ 

________________________________________________, telefone 

____________________ e e-mail 

_______________________________________________, abaixo assinado, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como voluntário da pesquisa, sob a 

responsabilidade do pesquisador Carlos Antônio da Silva, aluno do curso de Doutorado 

em Educação Matemática da PUC-SP e do Professor Benedito Antonio da Silva, 

orientador da pesquisa e docente do programa de Doutorado da PUC-SP. 

Assinando o Termo de Consentimento, estou ciente de ter sido informado e estar 

devidamente esclarecido sobre os objetivos e intenções deste estudo. Recebi garantias 

de total sigilo e de obter esclarecimentos sempre que desejar. Concordo em participar 

deste estudo voluntariamente, não recebendo nenhum tipo de remuneração e estou livre 

para interromper, a qualquer momento, minha participação nesta pesquisa. 

 

Eu, Carlos Antônio da Silva, responsável pelo projeto e professor da instituição, na qual 

será realizada a pesquisa, declaro que obtive espontaneamente o consentimento deste 

sujeito de pesquisa para realizar o estudo. 

 

São Paulo, ____ de _________de _______. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
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ANEXO 2: SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA 

INSTITUIÇÃO 

 

 

 

 

Solicitação  
 

 

 

Ao 

Coordenador do curso de Engenharia de Produção 

Nesta 

 

 

 

 

 

Solicito autorização para realizar coleta de dados para minha tese de doutorado, cujo 

assunto é o uso de modelagem no estudo de integral em um curso de engenharia de 

produção. 

A pesquisa tem por objetivo verificar a aprendizagem de integral por meio do uso da 

modelagem como metodologia de ensino. 

Será mantido sigilo em relação à instituição e os sujeitos de pesquisa (alunos da 

disciplina de cálculo do curso de Engenharia de Produção) que farão parte da pesquisa. 

Os instrumentos de coletas de dados são de responsabilidade do pesquisador, os dados 

serão obtidos a partir dos relatórios entregues pelos alunos, pelas gravações das 

conversas dos alunos e das observações registradas pelo pesquisador e pelos 

observadores. 

Sou aluno de doutorado em Educação Matemática do curso de Pós-Graduação da PUC-

SP sob a orientação do Professor Doutor Benedito Antonio da Silva. 

 

Desde já agradeço, pela atenção dispensada. 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, ____ de _____________ de _________. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Coordenador Curso de Engenharia de Produção 
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ANEXO 3: EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS DAS DISCIPLINAS DE CÁLCULO 

 

 

 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 

 

EMENTA: Propriedades de números reais. Funções elementares. Limites de função de 

uma variável real. Continuidade. Derivada. Teorema do valor médio. Aplicações da 

derivada. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ÁVILA, G. Cálculo das funções de uma variável. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

SILVA, S. M.; SILVA, E. M.; SILVA, E. M. Matemática básica para cursos 

superiores. 

São Paulo: Atlas, 2003. 

STEWART, J. Cálculo. 2. ed. São Paulo: Thomsom Learning, 2010. v.1. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANTON, H. Cálculo: um novo horizonte. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000. v.1. 

DEMANA, F. Pré-cálculo. São Paulo: Pearson, 2009. 

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. v.1. 

LEITHOLD, L. O cálculo com Geometria Analítica. 3. ed. São Paulo: Harbra. 1994. 

v. 1. 

WEIR, M. D.; HASS, J.; GIORDANO, F. R. Cálculo. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2009. 

v. 1. 

 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 

PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral I 

 

EMENTA: Função de várias variáveis. Derivadas parciais. Integrais múltiplas e suas 

aplicações em áreas e volumes. Integrais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. 5. ed. São Paulo: LTC, 2008. v.1. 

SILVA, S. M; SILVA, E. M.; SILVA, E. M. Matemática básica para cursos 

superiores. 

Atlas. São Paulo. 2012. 

STEWART, J. Cálculo. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2011. v. 2. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DEMANA, F. Pré-cálculo. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009. 

FLEMING, D. M. Cálculo A: funções, limite, derivação e integração. 6. ed. São Paulo: 

Makron Books, 2006. 

GONÇALVES, M. B. Cálculo B: funções de várias variáveis integrais duplas e triplas. 

São Paulo: Makron Books, 1999. 

PISKOUNOV, N. Cálculo diferencial e integral, 13. ed. Porto: Lopes da Silva, 1990. 

WEIR, M. D.; HASS, J.; GIORDANO, F. R. Cálculo. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2009. 

v. 1. 
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CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 

PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral I e Geometria analítica 

 

EMENTA: Integrais Duplas: Integrais iteradas, Coordenadas Retangulares e Polares. 

Mudança de coordenadas. Aplicações; Integrais Triplas: Coordenadas Cilíndricas e 

Esféricas. Mudança de coordenadas. Aplicações; Integral de linha: Campos vetoriais. 

Parametrização de curvas. Independência de caminhos; Aplicações. Teorema de Green, 

Divergência, Teorema de Gauss, Rotacional, Teorema de Stokes e Aplicações; 

Equações diferenciais ordinárias: introdução, conceitos básicos; Equações diferenciais 

de 1ª ordem: separáveis, exatas e lineares; Sistemas de Equações Diferenciais 

Ordinárias lineares. Aplicações; Equações diferenciais de 2ª ordem com coeficientes 

constantes homogêneas e não-homogêneas. Método de variação de parâmetros e 

coeficientes a determinar. Aplicações. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. 3. ed. São Paulo: Harbra. 1994. v. 

1. 

SILVA, S. M; SILVA, E. M.; SILVA, E. M. Matemática básica para cursos 

superiores. 

São Paulo: Atlas, 2012. 

STEWART, J. Cálculo. 5. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2010 v.2. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANTON, H. Cálculo: um novo horizonte. 6. ed. Porto alegre: Bookman, 2002. v.2. 

GONÇALVES, M. B. Cálculo B: funções de várias variáveis integrais duplas e triplas. 

São Paulo: Makron Books, 1999. 

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5. ed. São Paulo: LTC, 2008. v.1. 

WEIR, M. D.; HASS, J.; GIORDANO, F. R. Cálculo. 11. ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2009. v.1. 

WEIR, M. D.; HASS, J.; GIORDANO, F. R. Cálculo. 11. ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2009. v.2. 

 


