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RESUMO 

 

Pesquisas indicam que boa parte dos alunos dos cursos de Engenharia, no Brasil, não 

apresentam bom desempenho nos cursos de Cálculo Diferencial e Integral (CDI), 

devido a alguns fatores, dentre eles a precária base matemática, trazida das etapas 

anteriores da educação formal, bem como os conteúdos apresentarem relativo grau 

de abstração. Nas Instituições de Ensino Superior, mesmo com a disponibilização de 

estratégias de acompanhamento e auxílio aos alunos (plantões de dúvida, monitorias), 

discentes com maiores problemas de aprendizagem ainda parecem apresentar muitas 

dificuldades. Smartphones são muito usados pelos estudantes, especialmente em 

redes sociais, o que é muito importante, quando se pensa em utilizar dispositivos 

móveis como apoio à aprendizagem, em aula ou fora dela. Muitos aplicativos (apps) 

matemáticos disponíveis são gratuitos, o que não implica em despesas adicionais 

para os estudantes. Este trabalho propõe uma abordagem metodológica de ensino e 

de aprendizagem de CDI, fundamentada na Aprendizagem Baseada em Problemas e 

na Modelagem Matemática, envolvendo m-learning (fundamentada na Teoria da 

Atividade) e uso de apps matemáticos na solução de problemas reais de Engenharia. 

A metodologia de pesquisa foi um estudo de caso de aplicação da abordagem 

metodológica proposta, com 61 alunos de cursos de Engenharia. Os resultados da 

análise qualitativa dos dados apontaram para aprovação da metodologia pela maioria 

dos discentes, bem como para maiores níveis de motivação e interesse em aprender 

e aplicar técnicas de CDI. Além disso, a pesquisa mostrou o impacto positivo do uso 

de recursos de m-learning, dispositivos móveis e softwares matemáticos. 

 

Palavras-chaves: Educação em Engenharia. Aprendizagem Baseada em Problemas. 

Modelagem Matemática. Cálculo Diferencial e Integral. M-Learning. Aplicativos 

Matemáticos. 
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ABSTRACT 

 

Research indicates that most of engineering students in Brazil do not perform well in 

Differential and Integral Calculus (ICD) courses, due to some factors, such as 

precarious mathematical basis, brought from previous steps of formal education, as 

well as ICD contents present relative degree of abstraction. In Higher Education 

Institutions, even providing some kind of accompaniment strategies and assistance to 

Students (e.g., solving doubt shifts, monitoring), those, showing greater learning 

problems, still seem to present many difficulties. Smartphones are widely used by 

students, especially in social networks, which is very important, when thinking of using 

mobile devices to support learning, inside or outside classes. Many available math 

apps are free, which does not incur in additional charges for students. This work 

proposes a methodological approach to ICD teaching and learning, grounded on 

Problem-Based Learning and Mathematical Modeling, involving m-learning (based on 

Activity Theory) and in the use of mathematical apps to solve actual Engineering 

problems. The research methodology was a case study of application of the proposed 

methodological approach, in a group of 61 students of engineering courses. Qualitative 

Analysis Results of data pointed to approval of the methodology by most students, as 

well as to higher levels of motivation and interest in learning and applying ICD 

techniques. In addition, this research showed a positive impact in using m-learning 

resources, mobile devices and mathematical software. 

 

Key words: Engineering Education. Problem-Based Learning. Mathematical 

Modeling. Differential and Integral Calculus. M-Learning. Mathematical Apps. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Kidron (2014), o Cálculo Diferencial e Integral (CDI) é considerado 

como uma das grandes criações da Matemática. Em muitos países, é um conteúdo 

ensinado desde o Ensino Médio até a Universidade. A aprendizagem de CDI inclui 

a análise de problemas, nos quais ocorrem variações, movimentos ou oscilações, o 

que requer conhecimento prévio de conceitos fundamentais, como, por exemplo, 

variáveis e funções, a fim de que se possa compreender os conceitos que embasam 

o CDI, tal como o conceito fundamental de limite e processos limitantes, que 

implicitamente contêm variações de quantidades. Para compreender o conceito 

matemático de limite, é necessária muita abstração, um recurso mental tipicamente 

exigido em matemática mais avançada. 

Segundo Araújo (2008), o ensino de CDI: 

“[...] em geral, é realizado pelo professor através de aulas expositivas, onde 

são apresentados: o conceito, exemplo e uma lista de exercícios repetitivos 

do assunto abordado. No entanto, esse modelo de ensino fundamentado no 

paradigma tradicional tem provocado altas taxas de reprovação, conforme 

diferentes pesquisas publicadas na literatura pertinente (ARAÚJO, 2008).” 

Alguns fatores podem contribuir para esse indesejável resultado, dentre eles a 

precária base ou “bagagem” matemática, trazida das etapas anteriores da educação 

formal. Segundo Ferruzzi e Almeida (2013), a falta de vivência em aplicações de CDI, 

na área de Engenharia, “[...] tem mostrado, ao longo do tempo, a dificuldade dos 

alunos na compreensão e aplicação dos conteúdos teóricos matemáticos em seu 

campo profissional e na sua vida diária.” Nestas condições, depreende-se que fica 

difícil para um estudante conseguir acompanhar o curso desta disciplina, mesmo 

quando recorre a ajuda externa (aulas particulares, monitoria, plantões de dúvidas ou 

outros).  

Segundo Pontes et al. (2012): 

“[...] o que se observa nos cursos de engenharia em geral é que uma parcela 

significativa dos alunos não consegue apresentar um desempenho bom na 
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disciplina Cálculo I e estas deficiências se projetam ao longo do curso 

impedindo que o aluno obtenha êxito em disciplinas posteriores que exijam 

as habilidades do cálculo diferencial e integral. Vários trabalhos ... apontam 

que as principais dificuldades nesta fase inicial do curso estão relacionadas 

ao uso de conhecimentos básicos em matemática, que estão relacionados às 

etapas anteriores da formação estudantil, o ensino médio e fundamental 

(PONTES et al., 2012).” 

Isto parece ocorrer em muitas Instituições de Ensino Superior, mesmo com a 

disponibilização de estratégias de acompanhamento e auxílio aos alunos (plantões de 

dúvida, monitorias), e discentes com maiores problemas de aprendizagem nesses 

componentes curriculares ainda parecem apresentar muitas dificuldades. 

Pela experiência e observação do autor desta tese, é possível que se perca 

oportunidades de se utilizar recursos tecnológicos de ponta e de metodologias, que 

possam despertar o interesse e melhorar a motivação dos alunos na assimilação de 

conteúdos que requeiram maior grau de abstração e concentração, seja por eventual 

resistência de docentes em tentar incorporar em seu trabalho novos métodos e / ou 

tecnologias, seja talvez por receio de não concluir o planejamento de ensino dentro 

do período letivo oficial, ou ainda por falta de tempo para se preparar ou por 

dificuldades de acesso aos meios adequados (por dificuldades ou entraves 

institucionais).  

Recentemente, em algumas Instituições de Ensino Superior em que o autor desta tese 

trabalhou, alguns professores de componentes curriculares presenciais (inclusive este 

autor) tomam iniciativas de colocar à disposição dos alunos, materiais suplementares 

em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) ou mesmo em “sites” pessoais, tais 

como resumos e listas adicionais de exercícios, que os estudantes têm a opção de 

consultar e utilizar. Esses AVA’s podem ser acessados pelos estudantes, por meio de 

seus computadores domésticos ou fornecidos no ambiente escolar (laboratórios e 

bibliotecas), bem como através de dispositivos móveis, tais como tablets e 

smartphones, desde que, no local de uso, exista uma razoável conexão “wifi” com a 

Internet. 

O autor desta tese também observou que os dispositivos móveis, em especial os 

smartphones, são muito usados pelos estudantes, especialmente para ter acesso às 
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redes sociais. É notória a familiaridade e destreza com que adolescentes e jovens 

conseguem demonstrar, quando usam dispositivos móveis (tablets e smartphones), 

seja para jogar, ver filmes, comunicar-se nas redes sociais ou até mesmo usá-los na 

busca de determinada informação. Segundo ALMEIDA (2016), “[...] as situações 

observadas permitiram analisar a familiaridade e habilidade que os adolescentes 

possuem com essa tecnologia [...]”. Além disso, a facilidade de acesso, dependendo 

da infraestrutura wireless local, é uma enorme vantagem. Portanto, tendo em vista 

que atualmente estudantes, ou pelo menos a maioria deles, possuem smartphones, é 

possível se pensar em utilizar de maneira útil tais dispositivos móveis, durante a aula 

presencial, como instrumento de apoio (pesquisas, calculadora, grupos de discussão), 

ou principalmente nos momentos em que o aluno estuda ou se prepara para exames, 

quando não conta com a presença física do professor, para sanar dúvidas. Desta 

forma, pode-se pensar também em colocar à disposição dos alunos, especialmente 

os que têm problemas de desempenho em CDI, uma metodologia de ensino e 

aprendizagem, associada ao poder dos meios eletrônicos disponíveis, que deem 

suporte ao professor no processo de ensino e aprendizagem ou que complementem 

a metodologia e trabalho desenvolvido pelo docente nas aulas regulares. 

Atualmente, uma larga gama de aplicativos (apps) matemáticos são oferecidos em 

sites de compras (por exemplo, a “Play Store”), muitos deles gratuitamente, que 

podem ser baixados e instalados nos dispositivos móveis dos estudantes, o que não 

implicaria em despesas adicionais; isto se verifica facilmente, por meio de rápida 

pesquisa nesses repositórios de aplicativos. O autor desta tese pensa que o uso 

desses aplicativos, com orientação efetiva e metodologia adequada, poderia ser de 

grande ajuda no processo de aprendizagem de CDI; uma das vantagens é a 

disponibilidade, uma vez que os alunos, através de seus dispositivos móveis, 

poderiam ter acesso em qualquer hora e de qualquer lugar em que estejam, desde 

que haja Internet disponível, caracterizando um dos princípios da aplicabilidade do m-

learning (Mobile Learning ou Aprendizagem Móvel), que será abordado no Capítulo 3. 

Por outro lado, conforme abordado nos capítulos seguintes desta tese, a literatura 

mostra ainda um número relativamente baixo de pesquisas, na aplicação dos recursos 

das TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação (m-learning, uso de dispositivos 

móveis e apps matemáticos, por exemplo), bem como na aplicação de teorias e 
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metodologias de ensino ativas e que também integrem e apliquem recursos das TIC, 

no ensino de CDI em cursos de Engenharia. 

1.1. Contextualização do Problema 

O conteúdo e a aplicação de Cálculo Diferencial e Integral (CDI) são de extrema 

importância para a formação do Engenheiro, em qualquer uma das especialidades de 

Engenharia existentes no mercado de trabalho. Em conjunto com a Física, a 

Geometria Analítica e outros componentes do ensino básico de Engenharia, CDI 

propõe prover o aluno de ferramental matemático e analítico, para analisar problemas, 

estabelecer alternativas de solução, criar modelos que ajudem a entender o problema 

e deliberar a solução mais viável para a situação estabelecida. Além disso, os 

conteúdos de CDI são básicos para outros componentes curriculares dos núcleos de 

conteúdos profissionalizantes e específicos dos currículos dos cursos de Engenharia. 

Jaworski (2013), destaca as seguintes competências matemáticas: 

a) A habilidade de fazer e responder questões com e na matemática - pensar 

matematicamente, raciocinar matematicamente, propor e solucionar problemas 

matematicamente e modelar matematicamente, e; 

b) A habilidade de lidar com ferramentas e linguagem matemáticas - representar 

entidades matemáticas, manipular formalismo e símbolos matemáticos, 

comunicar-se matematicamente e fazendo uso de ajudas e ferramentas. 

Segundo Niss (2003, apud JAWORSKI, 2013), possuir competência matemática, 

significa ter o conhecimento, compreender, fazer e usar matemática e ter uma opinião 

bem fundamentada a respeito, em uma variedade de situações e contextos, nos quais 

a matemática tenha ou possa ter um papel essencial. 

Desta forma, os estudantes de Engenharia precisam não apenas serem aprovados 

em CDI, mas principalmente, desenvolverem estudos neste componente curricular 

que os conduzam à formação de uma base conceitual sólida e um conjunto de 

competências (incluindo as competências matemáticas), tendo em vista o 

prosseguimento de estudos que levam à formação do Engenheiro. 
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Portanto, não se pode admitir uma base deficiente em conteúdos de relevante 

importância, para a constituição das bases de raciocínio e competências necessárias 

para a análise e solução de problemas em Engenharia. 

O uso de meios familiares aos alunos contemporâneos, tais como dispositivos móveis 

e aplicativos (apps) no ensino não só de CDI, porém no ensino em geral, começa a 

se tornar realidade e naturalmente poderiam ser incorporados às metodologias e 

estratégias de ensino, de modo a conduzir a uma formação mais consistente. 

O estudo desenvolvido, nesta tese, procurará encontrar respostas para as seguintes 

perguntas: 

a) Quais as maiores dificuldades dos estudantes em aprender Cálculo Diferencial e 

Integral (CDI)? 

b) Quais as principais concepções / percepções dos estudantes em relação ao uso de 

dispositivos móveis em situações de ensino-aprendizagem? 

c) De que forma os dispositivos móveis têm sido utilizados no Ensino Superior, em 

especial nas séries iniciais dos cursos de engenharia, no ensino de Cálculo Diferencial 

e Integral (CDI)? 

d) Como a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP / PBL) a Modelagem 

Matemática (MM) e a Teoria da Atividade (TA) podem dar sustentação às propostas 

de ensino-aprendizagem de CDI com o uso de dispositivos móveis (m-learning)? 

e) O que mostram as pesquisas de professores pesquisadores sobre o uso de 

metodologias ativas, tais como a ABP/PBL, a MM e a TA no ensino de CDI, em cursos 

de Engenharia? 

f) O que mostram professores pesquisadores sobre a aplicação de m-learning, com o 

uso de dispositivos móveis e apps matemáticos no ensino de CDI, em cursos de 

Engenharia? 

g) Como pode a combinação de todos esses elementos, ajudar os alunos da séries 

inicias de cursos de engenharia a aprender eficazmente o Cálculo Diferencial e 

Integral (CDI), de modo a desenvolver uma sólida base, para solucionar problemas de 

engenharia em sua área de atuação? 
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h) Qual o impacto sobre os estudantes, ao realizarem um conjunto de atividades 

baseado em uma metodologia de aprendizagem, baseada na ABP, na MM e na TA, 

com aplicação de m-learning, dispositivos móveis e aplicativos matemáticos, no que 

concerne à motivação e interesse em aprender conteúdos de CDI? 

1.2. Vivência Profissional e Acadêmica 

Meu primeiro contato com Cálculo Diferencial e Integral (CDI) foi no final do curso de 

Técnico em Eletrotécnica, na disciplina Matemática, na qual os últimos conteúdos 

abordados foram números complexos, limites e uma introdução a derivadas. 

A seguir, ingressei no curso de Engenharia Elétrica, em que tive, durante os três 

primeiros anos, um aprofundamento nos conteúdos clássicos de CDI (limites, 

derivadas, integrais e aplicações, funções com mais de uma variável, séries, 

equações diferenciais, funções especiais e transformadas e antitransformadas de 

Laplace, entre outros). Infelizmente, só tive a oportunidade de ver para que serviam 

os conteúdos de CDI, em especial as equações diferenciais e as transformadas e 

antitransformadas de Laplace, quando cursei as disciplinas “Controle e 

Servomecanismos” e “Pesquisa Operacional”, no quarto ano do curso. No primeiro 

caso, usei bastante a Modelagem Matemática de Sistemas Dinâmicos por meio de 

equações diferenciais, que eram solucionadas aplicando as transformadas e 

antitransformadas de Laplace. No segundo caso, apliquei Modelagem Matemática, 

conceitos vistos na disciplina “Estatística” (probabilidades e modelos de distribuição) 

e algum conteúdo relacionado a derivadas e integrais. Percebi que, com a 

Modelagem, ficava mais interessante e mais fácil compreender problemas e 

estabelecer alternativas de solução para os mesmos, e até fazer simulações. 

Após terminar o curso de Engenharia Elétrica, trabalhei como analista de qualidade 

em uma fábrica de eletrodomésticos, função na qual fiz amplo uso de modelos 

estatísticos na análise e solução de defeitos. 

Alguns anos depois, tive contato novamente com esses conteúdos, quando fiz um 

curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em Automação, com a diferença de que, nesta 

oportunidade tive acesso e pude usar softwares de simulação, o que ampliou a visão 

sobre o assunto em estudo e da aplicação de conceitos, permitiu compreender e fixar 

melhor esses conceitos. Nesta época, eu já era professor de Ensino Superior, em que 
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ministrava as disciplinas “Estatística” e “Matemática III (derivadas e integrais), nas 

quais percebi as dificuldades que os alunos tinham em compreender e assimilar 

conteúdos e enxergar alguma aplicação palpável dos mesmos. 

Durante o mestrado, tive novamente contato com a “Teoria de Controle”, na qual 

novamente utilizei as equações diferenciais na Modelagem de sistemas 

eletromecânicos. Porém, o método de ensino era o tradicional e em poucas 

oportunidades tive acesso a softwares aplicados. 

Algum tempo depois, uma e, depois, outras duas Instituições de Ensino Superior 

Privadas me deram a oportunidade de ministrar as disciplinas de “Pesquisa 

Operacional” e “Engenharia de Controle”. Desta vez, pude utilizar, durante as aulas, 

softwares de simulação, o que ajudou muito na motivação e no aumento do interesse 

dos alunos em entender melhor um conteúdo bastante complexo. Esta experiência foi 

muito importante, para reconhecer o grande potencial e o tipo de contribuição, que o 

uso dos recursos das TIC pode proporcionar nos processos de ensino e 

aprendizagem, tornando as atividades de aula mais interessantes, mais dinâmicas e 

aumentando a participação e envolvimento dos alunos, que normalmente trabalhavam 

em grupos de até três alunos. 

Nestas experiências, nas quais a situação desejável era receber alunos bem 

preparados na aplicação dos conceitos de CDI, é que percebi o quanto ainda faltava 

de base matemática a esses alunos, apesar de muitos deles já tivessem logrado 

aprovação nas disciplinas que trataram dos conceitos e aplicações de CDI. 

Tive também a oportunidade de trabalhar em disciplinas EaD de cursos presenciais 

(ou também conhecidos como híbridos), bem como em disciplinas de cursos 

totalmente à distância, depois de participar de cursos de capacitação de tutoria em 

EaD, o que me permitiu adquirir conhecimento e experiência nessa modalidade de 

ensino. 

E a cada ano, percebo que os novos alunos chegam cada vez mais despreparados, o 

que dá um trabalho enorme, tendo em vista ter de utilizar de algum tempo, para rever 

conceitos de disciplinas do início de seu curso, o que pode comprometer o 

cumprimento do plano de ensino dos componentes curriculares que ministro em 

cursos de Engenharia. 
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Assim, a experiência supra relatada também é um fator que me motivou a desenvolver 

a proposta deste trabalho de tese. 

1.3. Motivação e Justificativa 

A priori, um dos motivos que justifica e leva ao desenvolvimento deste trabalho de 

pesquisa é a grande importância que uma aprendizagem profícua dos conteúdos de 

CDI possuem na formação das competências relacionadas ao pensamento 

matemático e à capacidade de analisar e solucionar problemas, que um engenheiro 

deve construir ao longo do curso de Engenharia. 

Porém, especificamente nesse componente curricular, historicamente existem altos 

índices de evasão e retenção (Silva, Jardim e Carius, 2016). Alguns pesquisadores 

atribuem este resultado indesejável ao pouco ou nenhum domínio dos fundamentos 

matemáticos necessários (por exemplo, funções e destreza algébrica) que os alunos 

das séries iniciais dos cursos de Engenharia trazem das etapas anteriores da 

educação formal. Outros apontam para as práticas tradicionais de ensino, nas quais 

o aluno normalmente é um elemento passivo, as ações são normalmente centradas 

no professor e é geralmente desenvolvido na exposição de conteúdo e exercícios de 

repetição e fixação de técnicas algébricas de desenvolvimento e solução de 

expressões, equações, inequações ou similares, com pouco enfoque nos conceitos 

envolvidos, em seu significado e em sua conexão com situações reais. Isto pode ser 

um fator que desmotive o aluno, principalmente quando a compreensão e assimilação 

desses conteúdos requerem um grau um pouco mais elevado de concentração e 

abstração. 

Conforme será exposto no Capítulo 3, trabalhos de pesquisa, nos últimos anos, 

preocuparam-se em propor metodologias ativas (centradas nos alunos), visando o 

ensino e aprendizagem de matemática, e, neste grupo, o ensino e aprendizagem de 

CDI, e, ainda entre eles, há os que estudaram a incorporação de recursos da TIC 

nesses processos. 

Com os avanços tecnológicos, a virtualização da escola e de seus processos, tornou-

se viável a implantação e o uso de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), tanto 

no ensino à distância (EaD), como no apoio ao ensino presencial. Hoje, muitas escolas 
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oferecem cópias dos conteúdos ministrados em aulas nos AVA’s e de conteúdos e 

atividades adicionais, para serem desenvolvidas tanto na escola, como em locais 

usados pelos alunos para estudar (biblioteca, salas de estudo, residência) e rever 

conteúdos dos diferentes componentes curriculares. Assim, os recursos tecnológicos 

empregados no ensino e aprendizagem, se tornam cada vez mais presentes. Logo, é 

importante a percepção do potencial que esses recursos têm, para tornar mais 

robustos (e talvez até mais prazerosos) os processos de ensino e de aprendizagem. 

No EaD, no qual é praticamente obrigatório o uso de tecnologia, é a materialização do 

que se pode chamar de e-learning (electronic learning - aprendizado através de meios 

eletrônicos), que pode ser entendido como um processo em que o estudante estuda 

e aprende, pelo acesso de conteúdos depositados no computador e/ou Internet, 

normalmente em AVA’s, e em que o professor (tutor ou mediador), normalmente está 

à distância. Usa-se a Internet como meio de comunicação (síncrona ou assíncrona), 

podendo ser programadas sessões presenciais intermédias ou através de algum meio 

que possibilite videoconferências. O estudante pode construir seu conhecimento com 

atividades planejadas no AVA, as quais podem envolver exercícios de aplicação, 

problemas propostos, pesquisas na Internet, assistir vídeos, responder questionários 

dinâmicos, participar de fóruns de discussão de temas adequados, tornando-o mais 

participativo e responsável pelo seu processo de aprendizagem. Além disso, pode 

esclarecer suas dúvidas com o tutor. 

Nesta mesma linha, existe o m-learning (Mobile Learning – aprendizado por 

dispositivos móvel), que pode ser entendido como uma modalidade de e-learning 

(QUINN, 2000), no qual são usados dispositivos móveis, tais como tablets e 

smartphones. Uma das grandes vantagens desta modalidade de ensino é a 

mobilidade, ou seja, o aluno não precisa de uma instalação fixa com um 

microcomputador; o estudante pode estar em qualquer lugar que tenha Internet com 

conexão wifi disponível. Tendo em vista que smartphones são dispositivos muito 

comuns e familiares, em especial para as novas gerações de estudantes, é de grande 

valia que tais dispositivos sejam usados não somente para ter acesso a redes sociais, 

ler e enviar e-mails, ou fazer pesquisas na Internet, mas também para, no mínimo, 

servir de elemento de apoio aos processos de aprendizagem dos estudantes. 
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O autor desta tese, por meio de pesquisas na Internet, encontrou empresas e 

entidades ao redor do mundo que têm se empenhado em criar aplicativos (apps), com 

versões para alguns sistemas operativos de dispositivos móveis (“Android” e “iOS”, 

por exemplo), para atender necessidades em diversas áreas do conhecimento, como, 

por exemplo, Física, Química, Biologia, Linguagens e Matemática. No caso desta 

última, uma rápida pesquisa na Internet ou em sites de vendas de apps mostrará 

dezenas ou até centenas de aplicações voltadas para o ensino de Matemática, em 

diferentes níveis de ensino, desde o básico (operações fundamentais, expressões 

aritméticas, equações e inequações, geometria analítica, entre outros) até o superior 

(limites, derivadas, integrais), muitos deles gratuitos e que facilmente podem ser 

baixados e instalados em dispositivos móveis. 

Diante de todas estas ofertas proporcionadas pelas Tecnologias da Comunicação e 

Informação (TIC), em especial o m-learning e os apps matemáticos, uma combinação 

destes elementos, com uma abordagem metodológica baseada em teorias robustas 

(por exemplo, Aprendizagem Baseada em Problemas - ABP, Teoria da Atividade – 

TA, Modelagem Matemática - MM), pode levar o aluno a complementar os 

ensinamentos obtidos na aula presencial tradicional, no ensino híbrido, ou mesmo no 

EaD, de maneira que entenda melhor os propósitos do que ele está a aprender em 

CDI, bem como porque deve adquirir tais conhecimentos, dentro de um contexto de 

aplicação em problemas reais ou muito próximos da realidade. 

1.4. Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver, apresentar e aplicar, num estudo de 

caso, uma abordagem metodológica sistematizada para o ensino de CDI em cursos 

de Engenharia, que combine a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP / PBL), 

que use como estratégia didática a Modelagem Matemática (MM), mais a 

incorporação da m-learning, esta última fundamentada na Teoria da Atividade (TA), 

com o auxílio de dispositivos móveis (smartphones), dotados de apps matemáticos.  

Espera-se, com o objetivo proposto, que o aluno de engenharia obtenha significativa 

motivação e maior interesse na aprendizagem dos conceitos e das técnicas do CDI, a 

fim de que esses conteúdos passem a ter algum significado para quem aprende, de 
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modo que estes possam identificar oportunidades de aplicá-los eficazmente na 

solução de problemas, em sua área de atuação. 

1.5. Objetivos Específicos 

O objetivo acima pode ser detalhado e complementado pelos seguintes objetivos 

específicos: 

a) Analisar o estado da arte no que se refere às pesquisas relacionadas ao uso 

de dispositivos móveis e apps matemáticos no Ensino Superior; 

b) Analisar os sujeitos da pesquisa em relação à percepção de suas afinidades 

com as tecnologias móveis (dispositivos e apps) e, especificamente no que se 

refere às concepções desses artefatos como instrumentos de ensino e 

aprendizagem; 

c) Analisar a relação dos sujeitos com os demais elementos de um mesmo 

sistema de atividade no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

temáticos de CDI com o uso de dispositivos móveis; 

d) Verificar a aplicabilidade e eficácia da combinação da ABP e a MM, na 

aprendizagem de CDI, envolvendo m-learning (fundamentada na TA) e o uso 

de apps matemáticos na solução de problemas reais de Engenharia, 

modelados matematicamente. 

1.6. Metodologia de Trabalho 

A metodologia trará um estudo de caso, envolvendo sessenta e um alunos de cursos 

de Engenharia do CEUNSP (Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio), 

localizado na cidade de Salto, no Estado de São Paulo, em que os estudantes farão 

uma aplicação dirigida da abordagem metodológica proposta neste trabalho. A 

aplicação, fundamentada na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), deverá 

envolver a solução de problemas por meio de Modelagem Matemática (MM). Os 

estudantes, divididos em grupos de 3 ou 4 pessoas, serão convidados a solucionar 

problemas, pelo método analítico-algébrico e pelo uso de softwares matemáticos 

instalados em seus smartphones, podendo, a qualquer momento e com esses 
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dispositivos, consultar materiais de apoio em sites indicados pelo orientador dos 

trabalhos (no caso, o autor desta tese). 

Antes e após a aplicação das atividades selecionadas, os estudantes responderão a 

questionários, cujos dados possibilitarão levantar um perfil e realizar uma análise 

qualitativa das impressões dos alunos sobre tal abordagem metodológica. 

O m-learning, como modalidade de e-learning, no ponto de vista do construtivismo, 

deve proporcionar ao estudar formas de pensar em que o conhecimento ou o conteúdo 

não deve ser simplesmente assimilado, deve sim ser construído ou reconstruído, a 

partir de atividades propostas, com base no conhecimento existente, dando-lhe um 

novo significado e trazendo novos resultados, conforme define Carvalho et al. (1998): 

“No ensino construtivista, não se ignora a importância da interação professor-

aluno. Entretanto, a interação entre alunos não pode, nem deve ser 

desprezada. Na escola, na sala de aula, deve haver tempo para 

comunicação, reflexão e argumentação entre alunos - fatores importantes 

para o desenvolvimento da racionalidade e dos conteúdos metodológicos e 

atitudinais -, pois a interação do aluno com seus iguais é imprescindível na 

construção, eminentemente social, de um novo conhecimento. É também na 

discussão com seus pares que surgem o desenvolvimento lógico e a 

necessidade de se expressar coerentemente (CARVALHO et al. 1998, p. 

30).” 

Se o estudante estiver inserido em um meio que lhe proporcione e motive na 

construção de seu conhecimento, com instrumentos e uma abordagem metodológica 

adequada, realizando atividades coerentes, nas quais ele tem clareza do propósito de 

estar aprendendo determinado conteúdo, poderá realizar novos empreendimentos, 

desenvolver autonomia, conectar conceitos e apresentar soluções inovadoras, para 

problemas em sua área de atuação. 

A metodologia para a análise dos dados coletados, nas questões abertas, foi a Análise 

de Conteúdo (BARDIN, 2011 e GUERRA, 2014). 

1.7. Estrutura da Tese 

Este trabalho de tese está organizado em sete capítulos, conforme explanado a 

seguir. 
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O Capítulo 1 aborda os aspectos introdutórios deste trabalho, ou seja, a 

contextualização do tema / problema, vivência profissional do autor, motivação e 

justificativa, objetivos, hipóteses e abordagem metodológica de pesquisa. 

Por sua vez, o Capítulo 2 trata da Revisão Sistemática da Literatura, no que concerne 

ao planejamento, organização, seleção de bases de consulta e termos de busca, 

condução, relato de resultados e conclusões até esta etapa, a qual fornece material 

de pesquisa bibliográfica para as fundamentações e trabalhos de pesquisa descritos 

no Capítulo 3. Este último, portanto, explica as bases teóricas do trabalho desta tese, 

dando uma visão da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP/PBL), da Teoria da 

Atividade (TA), Modelagem Matemática (MM), Mobile Learning (M-Learning) e 

aplicativos matemáticos para dispositivos móveis; também são descritos trabalhos de 

pesquisa de relevância para esta tese e com relativa similaridade de propósitos. 

A seguir, no Capítulo 4, descreve-se a metodologia desenvolvida neste estudo, que 

envolve a abordagem metodológica proposta e a metodologia utilizada na pesquisa 

de campo / estudo de caso. 

Já no Capítulo 5, trata-se o estudo de caso conduzido no CEUNSP, com sessenta eu 

um alunos de cursos de Engenharia com a aplicação da abordagem metodológica 

proposta, que fica melhor detalhada.  

A apresentação e discussão dos dados obtidos realizam-se no Capítulo 6. 

Finalmente, no Capítulo 7, descrevem-se as considerações finais deste trabalho de 

tese.  

Na sequência figuram as referências bibliográficas, os anexos e os apêndices. 
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2. REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA (RSL) 

A fim de apresentar o estado da arte, no que se refere a pesquisas em Aprendizagem 

Baseada em Problemas (ABP), Modelagem Matemática (MM), Teoria da Atividade 

(TA), m-learning e uso de aplicativos matemáticos no ensino de Cálculo Diferencia e 

Integral (CDI) nos cursos de Engenharia, utilizou-se a Revisão Sistemática da 

Literatura (RSL). Conforme Kitchenham (2004), esta técnica permite identificar, 

analisar e interpretar as evidências de um tema de pesquisa, cujas etapas são 

ilustradas na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Etapas da Revisão Sistemática da Literatura. 
Fonte: Almeida (2016). 

Kitchenham (2004) orienta que, embora as etapas indicadas anteriormente possam 

parecer sequenciais, é importante reconhecer que muitas delas envolvem interação, 

como, por exemplo, a “definição de um protocolo de revisão” e a “condução” da 

revisão. 
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2.1. Planejamento 

O planejamento de uma RSL ocorreu, considerando o m-learning, o uso da Teoria da 

Atividade (TA), da Modelagem Matemática (MM), da Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP) no ensino e aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral (CDI), 

de Dispositivos Móveis e de aplicativos (apps) matemáticos serem campos de 

pesquisa relativamente recentes. Para tanto, definiram-se as seguintes questões:  

- De que forma os dispositivos móveis, o m-learning e os apps matemáticos têm sido 

utilizados nas séries iniciais dos cursos de engenharia, no ensino e aprendizagem de 

CDI? 

- De que forma a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), Modelagem 

Matemática (MM) e a Teoria da Atividade (TA) tem sido usadas como aporte teórico 

no ensino e aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral? 

A descrição dos trabalhos mais relevantes, levantados pela RSL realizada, e que 

respondem a estas questões, é feita nas seções e subseções ao longo do Capítulo 3. 

Para tanto, a RSL deve incluir estudos que abordem a utilização de m-learning, 

dispositivos móveis e apps matemáticos no Ensino Superior, bem como aqueles com 

aporte teórico da ABP, da MM e da TA, nos componentes curriculares do cursos de 

Engenharia, que trabalham o ensino e a aprendizagem de CDI, bem como dos 

impactos apresentados nestas experiências. 

Definiu-se também um “protocolo de revisão”, última etapa do planejamento, a qual 

define como se conduz a RSL. Este protocolo consistiu nas etapas descritas na 

sequência. 

2.1.1. Seleção das Bases de Consulta 

Loureiro (2012) indica que a busca seja feita em diversas fontes, a fim de reduzir a 

possibilidade de viés.  

Para este trabalho, as pesquisas foram realizadas nas bases de dados, ilustradas na 

tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 – Bases Pesquisadas 

Base Descrição 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior) 

Agência de fomento à pesquisa brasileira que 
atua na expansão e consolidação da pós-
graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado) em todos os estados do país. A 
CAPES divulga trabalhos científicos sob a 
forma de artigos, teses e dissertações. No 
caso específico dessa pesquisa, fizemos a 
busca em Periódicos revisados por pares e no 
Banco de teses e dissertações da CAPES.  

SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) Biblioteca eletrônica que proporciona um 
amplo acesso a coleções de periódicos 
científicos de vários países em texto 
completo.  

Scholar Google (Google Acadêmico) Mecanismo de busca da Google, que 
concentra pesquisa em trabalhos 
acadêmicos, tais como revistas científicas, 
livros, teses, dissertações, monografias, 
artigos e outros disponíveis na Internet. 

RBIE (Revista Brasileira de Informática na 
Educação) 

Publica trabalhos desenvolvidos na área da 
Informática na Educação.  

IEEE Xplore Biblioteca digital do IEEE, que fornece acesso 
a periódicos do IEEE, revistas e atas de 
conferências.  

RCAAP (Repositório Científico de Acesso 
Aberto de Portugal)  

Portal financiado pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior de Portugal. 
Visa promover o acesso aberto à comunidade 
científica e acadêmica portuguesa, e 
aumentar a visibilidade da investigação 
científica, sua acessibilidade e divulgação.  

ERIC (Education Resources Information 
Center) 

Biblioteca on-line de educação e pesquisa em 
educação, patrocinado pelo Institute of 
Education Sciences (IES) do Departamento 
de Educação do governo dos Estados Unidos 
da América. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

2.1.2. Definição dos Termos de Busca 

Os termos de busca utilizados na busca foram “teoria da atividade”, “activity theory”, 

“modelagem matemática”, “modelação matemática”, “mathematical modeling”, 

“mathematical modelling”, “aprendizagem baseada em problemas”, “problem-based 

learning”, “pbl”, “abp”, “m-learning”, “mobile learning”, “aplicativo”, “app”, “cálculo”, 

“calculus”, “engenharia”, “engineering” e combinações diversas desses termos. 

2.1.3. Definição de Critérios para Inclusão e Exclusão de Estudos  

Para dar maior objetividade à busca e restringi-la, além dos termos de busca, foram 

definidos os critérios de inclusão e de exclusão de trabalhos de pesquisa, os quais 

são elencados a seguir. 
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Durante a busca, foram selecionados os trabalhos de pesquisa que atenderam os 

seguintes critérios de inclusão: 

a) Trabalhos publicados entre 2005 a 2019, tendo em vista se tratar de tema de 

pesquisa recente; 

b) Trabalhos apresentados nos idiomas português ou inglês; 

c) Trabalhos de pesquisa que incluíssem os termos de busca, indicados na 

subseção 2.1.2; 

d) Trabalhos de pesquisa relacionados ao ensino superior, particularmente no 

ensino e aprendizagem de CDI em cursos de Engenharia; 

e) No caso de dispositivos móveis e m-learning, trabalhos de pesquisa 

relacionados com o uso de smartphones e apps, no ensino e aprendizagem de 

CDI em cursos de Engenharia no Brasil e no Exterior; 

f) Trabalhos de pesquisa que se enquadrem no critério do item c) anterior e que 

apresentassem alguma avaliação experimental, que apresentasse resultados 

parciais ou consolidados de pesquisa. 

Não foram considerados, durante a busca, os trabalhos de pesquisa que se 

enquadrassem nos seguintes critérios de exclusão: 

a) O trabalho de pesquisa não está relacionado diretamente ao uso de 

smartphones e apps no ensino de CDI em cursos de Engenharia no Brasil ou 

no Exterior; 

b) O trabalho de pesquisa apenas propõe/discute ou defende o uso de 

smartphones e apps no ensino e aprendizagem de CDI em cursos de 

engenharia no Brasil, mas não apresenta resultados (sejam parciais ou totais) 

de uma aplicação prática; 

c) Trabalhos de pesquisa publicado em outros idiomas, além do português e 

inglês; 

d) Trabalhos de pesquisa publicados fora do período investigado; 

e) O trabalho de pesquisa não deixa claro o contexto em que é realizada a 

pesquisa, não informando, por exemplo, o nível de ensino investigado ou 

apresenta, de forma genérica, o estudo realizado; 

f) Trabalhos de pesquisa e artigos duplicados; 
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g) O público alvo do trabalho de pesquisa não foi do curso de Engenharia, nem 

de disciplinas ou componentes curriculares diretamente relacionados com CDI. 

2.2. Condução 

A busca, identificação e seleção dos estudos foram executadas via Internet, entre 

agosto de 2018 e maio de 2019, nas bases de dados citadas e, eventualmente em 

outras fontes, tais como revistas científicas, usando as combinações dos termos de 

busca, respeitados os critérios de inclusão e de exclusão indicados na seção anterior. 

O principal mecanismo de busca via Internet, foi o “Google Acadêmico (Google 

Scholar)”, uma vez que esse mecanismo também inclui, na busca, os demais 

repositórios mencionados na seção 2.1, desde que estejam disponíveis na Internet. 

Conforme orientam Wohlin et al. (2012) e Barcelos (2014), em casos de mapeamento 

mais abrangentes da literatura, como é o caso desta pesquisa, a definição rígida de 

critérios de qualidade não se torna essencial, porque pode omitir a inclusão de estudos 

que possam apontar tendências deste campo de pesquisa. Assim, para esta RSL, não 

foram definidos critérios de exclusão com base na verificação de qualidade. 

A primeira busca, com a combinação de todos os termos, usando convenientemente 

os conectivos “E” (“AND”) e “OU” (“OR”), no “Google Acadêmico” e nos demais 

repositórios, não encontrou teses, dissertações ou artigos científicos, de acordo com 

os critérios de inclusão e de exclusão adotados, que envolvessem simultaneamente a 

ABP, a MM, a TA, a m-learning com o uso de dispositivos móveis (em particular, 

smartphones) e apps matemáticos. Tomou-se o cuidado de se utilizar os termos mais 

genéricos possíveis, de modo a ampliar o campo de busca. 

O passo seguinte foi fazer a pesquisa com combinações parciais dos termos de busca, 

com a finalidade de encontrar trabalhos de pesquisa similares, ou até na mesma linha 

com o que é objeto desta tese. Chegou-se a um total de 82 trabalhos de pesquisa 

(comunicações científicas, relatos de experiência, artigos, dissertações e teses). A 

Tabela 2.2 ilustra as quantidades de trabalhos encontrados durante a RSL, nas 

diferentes categorias. 
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Tabela 2.2 – Quantidades de estudos encontrados durante a RSL. 

Uso de Softwares Matemáticos Metodologias Quantidade de Estudos 

SIM 

Sem m-learning e sem 

aporte teórico de ABP, 

MM ou TA. 

10 

Com m-learning e sem 

aporte teórico de ABP, 

MM ou TA. 

11 

Com ABP e m-learning. 1 

Com TA e m-learning. 3 

Com MM, TA e 

Aprendizagem Baseada 

em Projetos, com m-

learning (tablets e 

notebooks). 

1 

Com MM 11 

Com TA 2 

Subtotal 1 39 

NÂO 

MM e ABP 1 

MM e TA 3 

Somente ABP 5 

Somente MM 14 

Somente TA 1 

Subtotal 2 24 

Revisões da Literatura 19 

TOTAL 82 

Fonte: Próprio autor (2019). 

2.3. Relato dos Resultados da RSL 

A RSL trouxe dados interessantes, sobre o uso de recursos de TIC, particularmente 

daqueles voltados ao ensino de CDI em cursos de Engenharia. 

Complementando as informações da Tabela 2.2, trinta e nove dos trabalhos 

levantados na pesquisa fazem menção ao uso de recursos de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), dos quais 35 usaram softwares ou aplicativos 

matemáticos, três utilizaram planilhas eletrônicas de cálculo e cinco, ambientes 

virtuais de aprendizagem, recursos usados simultaneamente ou não. Três trabalhos 
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não mencionaram especificamente um ou mais de um software ou aplicativo 

matemático, planilha eletrônica ou AVA. Ainda, desses 39 trabalhos de pesquisa, 15 

foram dedicados ao estudo de m-learning e uso de dispositivos móveis. Por outro lado, 

24 dos trabalhos de pesquisa encontrados dedicaram-se somente ao 

desenvolvimento e aplicação de metodologias ativas, tais como a MM, a ABP e a TA, 

isoladamente ou combinadas entre si, sem a aplicação de recursos das TIC. 

Finalmente, 19 deles se concentraram em revisões da literatura dos temas citados. 

Muitos desses trabalhos de pesquisa apresentaram grande preocupação com os 

índices de retenção nos componentes curriculares que tratam de conteúdos de CDI e 

procuram alternativas para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem, 

o que implica em assimilar os conceitos de CDI, de modo que tenham significado para 

os alunos e que estes possam desenvolver capacidade e competências, a fim de 

utilizá-los, para resolver problemas do mundo real. 

Observou-se, nesses trabalhos, pareceres favoráveis à aplicação dos recursos das 

TIC no ensino de conteúdos de CDI, principalmente com relação aos aspectos 

motivacionais, tendo em vista o uso de dispositivos móveis e modernos aplicativos 

que processam e resolvem expressões algébricas que envolvem equações, 

inequações, limites, derivadas, integrais e equações diferenciais (alguns deles, 

ilustram o passo a passo da solução algébrica), além de mostrar, de maneira prática 

e relativamente fácil, gráficos das funções matemáticas. As ressalvas e preocupações 

foram relativas a determinadas restrições, tais como as capacidades de 

processamento e memória dos dispositivos móveis e à disponibilidade de acesso à 

Internet nos locais onde os estudantes porventura conduzam seus estudos. 

Conforme se pode ver no gráfico da Figura 2.2, no período pesquisado, a quantidade 

de trabalhos de pesquisa dedicados à aplicação das TIC, particularmente de m-

learning e de aplicativos matemáticos, no ensino de CDI, em cursos de Engenharia, 

ainda é muito pequena, porém pode-se perceber uma tendência de crescimento, que 

pode ocorrer com uma maior popularização dos dispositivos móveis (em especial, os 

smartphones) e com o aprimoramento de suas características técnicas (velocidade de 

processamento e capacidade de armazenamento). 
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Figura 2.2 – Pesquisas realizadas sobre uso de recursos das TIC, de m-learning e de 
aplicativos matemáticos no ensino de CDI em cursos de Engenharia. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

Com relação à escolha e uso de aplicativos nas pesquisas de ensino de CDI na 

Educação em Engenharia, no período pesquisado, percebeu-se uma crescente 

tendência de uso de apps que tenham também versões que possam ser instaladas e 

executadas em Sistemas Operacionais típicos de dispositivos móveis, tais como o 

“Android” e o “iOS”. Na Figura 2.3, ilustram-se os aplicativos que mais apareceram 

nos trabalhos de pesquisa levantados durante a RSL. 

                     

Figura 2.3 – Ocorrências do uso de apps matemáticos, nos trabalhos de pesquisa de ensino de 
CDI nos cursos de Engenharia. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

Quanto aos objetivos das pesquisas, que envolveram o uso de m-learning, 

dispositivos móveis e apps matemáticos, no ensino de CDI na Engenharia, a Tabela 
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2.3 mostra os objetivos mais frequentes nesses trabalhos de pesquisa encontrados 

durante a RSL. 

Tabela 2.3 – Objetivos mais pesquisados no ensino de CDI em cursos de Engenharia, que 
consideram a aplicação de m-learning, dispositivos móveis e apps matemáticos. 

Objetivos Pesquisados no Ensino de Conteúdos de CDI na 

Engenharia 

Ocorrências 

Analisar o uso e a influência do software. 21 

Analisar o uso de dispositivos móveis. 9 

Investigar o uso de MM com recursos das TIC. 3 

Analisar o comportamento dos alunos e materiais usados em seus 

estudos. 

2 

Testar metodologias de ensino. 2 

Identificar processo de aprendizagem de conteúdos e averiguar os 

materiais que são usados na aprendizagem. 

1 

Fonte: Próprio autor (2019). 

Pode-se perceber, portanto, observando os dados da Tabela 2.3, uma quantidade 

significativa de pesquisas que estudam a aplicação de recursos das TIC no ensino 

superior, com destaque para o uso de dispositivos móveis.  

Os trabalhos pesquisados na RSL possuem alunos de cursos de Engenharia como 

público alvo, principalmente aqueles que apresentam algum tipo de problema de 

aprendizagem em CDI, que é um dos pilares da formação básica do engenheiro. 

Apesar de muitos trabalhos terem usado como aporte teórico a ABP, a MM, a TA, bem 

como estudarem a aplicação de recursos da m-learning e softwares matemáticos no 

ensino e aprendizagem de CDI em cursos de Engenharia, poucos combinaram essas 

teorias entre si e / ou com esses recursos tecnológicos, bem como nenhum dos 

trabalhos pesquisados na RSL combinou essas três teorias com o m-learning e o uso 

de softwares matemáticos (que é o que se propõe neste trabalho de tese). Somente 

trabalhos mais recentes começam a estudar o uso de smartphones (m-learning) em 

processos de ensino e aprendizagem, seja em cursos presenciais, semipresenciais 

ou à distância.  

Os dados supra permitem perceber a necessidade de se fazer mais pesquisas, 

envolvendo os temas tratados, principalmente no ensino superior e, especificamente, 

no ensino e aprendizagem de CDI em cursos de Engenharia. Há, portanto, ainda muito 

campo, para explorar a aplicação, tanto das teorias envolvidas neste trabalho de tese, 
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isto é, a ABP, a MM e a TA, seja isoladamente ou mesmo combinadas entre si, bem 

como incluindo ou não o uso de m-learning, dispositivos móveis e apps matemáticos 

para o ensino e aprendizagem de CDI nos cursos de Engenharia. 

Neste sentido, este trabalho de tese propõe uma abordagem metodológica 

sistematizada para o ensino e aprendizagem de CDI em cursos de Engenharia, a qual 

combina as etapas da ABP (RIBEIRO, 2008) com aquelas da MM (FERRUZZI, 2003), 

agregando assim suas principais vantagens e pontos convergentes (que serão 

expostos e descritos no Capítulo 3), ou seja: 

a) O uso de problemas reais da área de Engenharia, como elemento que 

proporcione a motivação e o interesse dos alunos, de modo que o aluno passe 

a ter melhor visão de onde e como aplicar os conteúdos de CDI; 

b) O trabalho em grupo, como fator que promove a discussão do problema e das 

estratégias de sua solução, a organização e divisão do trabalho (que é uma 

das competências que se espera de um profissional de com formação 

superior), além do compartilhamento e difusão de diferentes conhecimentos 

pelos elementos do grupo; 

c) O aluno como elemento mais ativo e mais participante dos processos de ensino 

e de aprendizagem; 

d) O professor no papel de orientador / facilitador / mediador desses processos; 

e) Uma sequência bem definida de etapas, de modo que fique claro como 

implementar a abordagem metodológica proposta e o que deve ser feito em 

cada etapa, o que traz uma sistematização de sua aplicação. 

Agrega-se, também, a essa combinação ABP+MM, a aplicação da m-learning, por 

meio de dispositivos móveis (neste caso, os smartphones), dotados de softwares 

matemáticos, o que caracteriza a introdução dos recursos tecnológicos, a fim de tornar 

mais ágeis e dinâmicos os processos de ensino e de aprendizagem. Como exemplo, 

os estudantes podem facilmente, tendo uma conexão wifi disponível, fazer uma 

pesquisa na Internet durante a aula, por meio de seus smartphones. A Teoria da 

Atividade é utilizada, como aporte teórico da aplicação da m-learning nos processos 

de ensino e de aprendizagem (BATISTA, 2011). 

A seguir, nas seções e subseções do Capítulo 3 (Bases Teóricas), além da 

explanação das teorias que fundamentam este trabalho de tese, descrevem-se 
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relevantes trabalhos de pesquisa, relacionados com ABP e MM, bem como uso de m-

learning e TA, dispositivos móveis e apps matemáticos, aplicados ao ensino de CDI 

na Educação em Engenharia, encontrados durante a RSL. 
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3. BASES TEÓRICAS 

Nas seções e subseções a seguir, são descritas as bases teóricas que fundamentam 

o trabalho realizado nesta tese. 

3.1. Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) 

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ou, em inglês, Problem-Based 

Learning (PBL), é uma metodologia de aprendizagem relativamente recente, criada e 

sistematizada em meados da década de 1960 na Escola de Medicina da Universidade 

McMaster, na cidade de Hamilton, província de Ontário, no Canadá, devido à:  

“[...] constatação, por parte de seus administradores e docentes, de que os 

egressos de sua escola de medicina deixavam o curso com capacidade 

insuficiente para a aplicação dos conteúdos conceituais ensinados na 

obtenção de um diagnóstico e poucas habilidades e atitudes profissionais 

desejáveis à prática (RIBEIRO, 2008).” 

Pouco depois, instituições de ensino de outros países, tais como Holanda, Dinamarca, 

Austrália e Estados Unidos, passaram a adotar, mesmo que parcialmente, a ABP. 

Devido a trabalhos bem sucedidos nos cursos de Medicina, o método foi adotado por 

escolas de Engenharia, Arquitetura, Enfermagem, Direito, Pedagogia e 

Administração. 

Para Barret et al. (2005, apud CERQUEIRA, GUIMARÃES e NORONHA, 2016), a 

ABP está inserida dentro de um conceito mais amplo de aprendizagem, conhecido 

como Enquiry-Based Learning (EBL) - aprendizado baseado em investigação, que 

engloba problemas e projetos. O professor, ou tutor, estabelece as tarefas, dá o 

suporte e atua como facilitador e orientador do processo. 

Na literatura, pode-se encontrar várias definições para a ABP, muito semelhantes 

entre si. A seguir, algumas são apresentadas. 

Ferreira (2012) define a ABP como:  

“[...] um método de ensino-aprendizagem colaborativo, de base construtivista 

e contextualizada, no qual determinado problema é utilizado para iniciar o 
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processo, direcionando e motivando a aprendizagem de conceitos e ou 

teorias, desenvolvendo as habilidades e atitudes dos alunos (FERREIRA, 

2012).” 

Torres, Preto e Vasconcelos (2013) descrevem a ABP como sendo:  

“[...] uma metodologia centrada no aluno cujo processo se inicia com a 

apresentação de um problema real, cuja resolução é pessoal, social ou 

ambientalmente importante para o aluno. Implica uma mudança 

paradigmática em termos educacionais dado que os alunos se tornam 

construtores do seu conhecimento e o professor exerce o papel de mediador 

facilitando a procura da resolução do problema (TORRES, PRETO e 

VASCONCELOS, 2013).” 

Para Souza e Schimiguel (2014), a ABP, que possui suas raízes na teoria do 

conhecimento do filósofo americano John Dewey (precursor de movimentos como a 

Escola Nova e o movimento ativista), é uma metodologia ativa de construção da 

aprendizagem, baseada no estudo de casos e problemas, que são utilizados como 

recurso que estimula à aquisição de conhecimento e compreensão de conceitos.  

“Os professores expõem uma situação problema para estudo aos alunos. Em 

seguida, reunidos em grupos de trabalho, identificam o problema investigam, 

debatem, interpretam e produzem possíveis soluções e demonstrações, 

sugerindo novos caminhos para resolução (SOUZA E SCHIMIGUEL, 2014).” 

Muitos pesquisadores defendem a ABP como uma viável alternativa ao ensino 

tradicional. A seguir, são apresentadas as motivações de alguns pesquisadores, 

favoráveis à adoção da ABP como estratégia de ensino e aprendizagem. 

Ribeiro (2008) explica que a ABP pode oferecer respostas satisfatórias a problemas 

intratáveis da formação profissional, tais como a alienação dos alunos no chamado 

“ciclo básico” (dos cursos de Engenharia), a ausência de integração entre a teoria e a 

prática e a dificuldade em promover conhecimentos além dos técnico-científicos no 

contexto curricular quer dizer, sem a necessidade de conceber e acrescentar 

componentes curriculares especificamente para este fim. Afirma, ainda, que a 

literatura também indica que a aprendizagem é melhorada pela interação social e é 

facilitada, principalmente quando os alunos são expostos a situações da vida real. 

Tendo em vista, estar fundamentada em princípios educacionais e em resultados da 

pesquisa em ciência cognitiva, a ABP promove uma aprendizagem baseada na 
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construção de conhecimentos, o que ultrapassa a mera recepção passiva e 

acumulação de informações, as quais muitas vezes não levam o aluno a compreender 

o porquê de estar aprendendo determinados conteúdos. 

Ferreira (2012) afirma que a ABP possui “[...] robustez e adaptabilidade, podendo ser, 

inclusive, trabalhado em formatos diferentes do original sem, contudo, perder seus 

objetivos ou se descaracterizar”. Isto permite que a ABP possa ser adaptada a 

diferentes objetivos educacionais de vários outros cursos de formação profissional, 

(além da Medicina) ser aplicada em apenas um ou alguns componentes curriculares, 

ou ainda integrando conteúdos de vários componentes curriculares afins. 

Souza e Schimiguel (2014) explicam que a ABP tem como características básicas, os 

princípios da escola ativa, do método científico, de um ensino integrado ao currículo e 

integrador dos conteúdos programáticos, dos ciclos de estudo e das diferentes áreas 

envolvidas, onde os alunos aprendem a aprender e se preparam para solucionar 

problemas relativos à sua futura profissão; desenvolvendo, por consequência, 

habilidades e competências durante o seu aprendizado. 

Na Escola Ativa, que se baseia em princípios da Escola Nova (na qual o aluno passa 

a ser o centro dos processos educativos e se concentra em aprender a aprender), são 

privilegiadas as relações pessoais; o papel do professor é de facilitador ou orientador, 

tendo o aluno maior responsabilidade (isto é, papel ativo) no processo de 

aprendizagem. Isto deveria reforçar atributos do aluno, tais como a iniciativa, a 

criatividade, a responsabilidade, sua liberdade, senso crítico, empenho, pontualidade 

e comprometimento com o resultado, que são características muito valorizadas no 

mundo do trabalho. Além disso, espera-se uma atenuação dos conflitos da relação 

professor-aluno, porque a relação possui caráter de parceria, quando comparada ao 

método tradicional. O currículo normalmente é orientado a valorizar os interesses e 

vivências dos educandos, com programas mais abertos e menos estruturados. 

Cavalcante et al. (2018) descrevem a ABP:  

“[...] como uma metodologia ativa estimuladora do autoaprendizado e do 

pensamento crítico... Representa uma perspectiva de ensino-aprendizagem 

ancorada no Construtivismo, ou seja, na (re)construção dos conhecimentos, 

cujo processo é centrado no estudante. A aprendizagem, nessa perspectiva, 

resulta do processo de trabalho orientado para a compreensão e a resolução 
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de um problema. Ela traz uma mudança de concepção da relação professor-

aluno, tendo o aluno como o sujeito ativo no processo de ensino-

aprendizagem, o que diminui a distância entre esses dois sujeitos, muitas 

vezes considerados como polos dicotomizados e submetidos a uma rígida 

hierarquia (CAVALCANTE et al., 2018).” 

Assim, de modo diferente do ensino tradicional (centrado no docente), na ABP, o 

professor passa a desenvolver o papel de orientador ou facilitador, o que provê 

oportunidades ao aluno de alcançar os objetivos de aprendizagem, por meio do 

trabalho em grupo, da pesquisa, e não mais passivamente, com um único detentor do 

conhecimento. 

Os princípios teóricos do ensino por meio da ABP, segundo Garcia (2014) são:  

- O problema é o ponto de partida do processo de aprendizagem; a ênfase é 

colocada na formulação de uma pergunta, em vez da obtenção de uma 

resposta, o que permite a contextualização do conteúdo, o que melhora a 

compreensão do aluno e aumenta sua motivação; 

- Aprendizagem autodirigida (em muitos casos, o aluno pode formular seu 

próprio problema dentro das diretrizes da disciplina); 

- Aprendizagem experimental, na qual o aluno constrói seu conhecimento, a 

partir de sua própria experiência e interesses, o que aumenta sua motivação; 

- Aprendizagem baseada em atividades (pesquisa, tomada de decisão e 

redação de textos, normalmente relatórios); 

- Aprendizagem interdisciplinar, na qual a solução dos problemas pode se 

estender além das fronteiras relacionadas com a disciplina; 

- Aprendizagem baseada em grupos, em que a maioria das atividades 

acontece em equipes, o que promove comunicação interpessoal e de 

cooperação (GARCIA, 2014).” 

Esses princípios mostram que a ABP pode contribuir bastante para o desenvolvimento 

de competências, habilidades e atributos pessoais, desejáveis para a vida profissional 

no mundo do trabalho. 

De acordo com Guimarães (2018), com a ABP: 
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“[...] o foco do ensino passa a ser o aluno, que deixa de exercer o papel de 

receptor passivo das informações transmitidas por seus professores, 

trazendo, por isso, algumas vantagens, como estímulo à leitura, o emprego 

do raciocínio lógico e a responsabilidade dos estudantes, já que, com esse 

método, eles precisam ter vontade e disciplina para aprender por conta 

própria. Sendo assim, essa estratégia faz com que os alunos trabalhem em 

equipe, ... resultando em profissionais mais motivados, que podem ver de 

perto o resultado prático de suas investigações (GUIMARÃES, 2018).” 

Torres, Preto e Vasconcelos (2013) recomendam ainda que a ABP: 

“[...] deve ser particularmente utilizada, para motivar os alunos para a 

aprendizagem autônoma, desenvolvimento de pensamento crítico e 

promoção do trabalho colaborativo, assim como para promover o 

desenvolvimento do raciocínio científico, de tomada de decisões e de auto 

avaliação (TORRES, PRETO e VASCONCELOS, 2013).” 

As opiniões dos pesquisadores da área, conforme o que foi descrito até aqui, parecem 

convergir para a defesa da ABP, como uma alternativa viável a substituir o método 

tradicional de ensino, também no sentido de proporcionar aos estudantes a 

assimilação de conteúdos, de modo que estes tenham significado para suas vidas e 

para sua atuação profissional. Nenhum dos autores coloca a ABP como uma solução 

definitiva; esta metodologia possui muitas vantagens, quando comparada ao método 

tradicional, porém também tem suas limitações, conforme será abordado em outra 

seção mais adiante. 

Ribeiro, Escrivão Filho e Mizukami (2003) esclarecem que a ABP leva em conta três 

princípios fundamentais da aprendizagem: 

“- Os novos conceitos são aprendidos, na medida em que são relacionados 

com conceitos preexistentes dos alunos, o que torna a ABP um processo 

construtivo e não receptivo; 

- Habilidades, como o estabelecimento de objetivos, a tomada de decisão 

(seleção de estratégias) e avaliação de resultados são essenciais na ABP;  

- Habilidades, como senso crítico, discussão e aceitação de opiniões 

diferentes, construção de consenso, que dependem de fatores sociais, 

também são fundamentais no método (RIBEIRO, ESCRIVÃO FILHO e 

MIZUKAMI, 2003).” 
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A Tabela 3.1 mostra e compara as principais características do método do ensino 

tradicional, em confronto com a metodologia da ABP. 

Tabela 3.1: Comparação entre o método de ensino tradicional e a ABP.  

Fonte: Adaptada de Ribeiro, Escrivão Filho e Mizukami (2003). 

Garcia (2014) explica que a ABP provê um ambiente de ensino, organizado em torno 

de problemas, com o professor no papel de facilitador, centrado no aluno, no qual este 

tem a oportunidade de aprender, com base em conhecimento prévio e dentro de um 

contexto real, e reforçar esse conhecimento, por meio de trabalho em pequenos 

grupos. 

A ABP, conforme Ferreira (2012), em um formato mais estruturado, pode atingir os 

seguintes objetivos:  

Método de Ensino Tradicional  Aprendizagem Baseada em Problemas 

Centrado no Professor: Docente 
assume o papel de especialista ou 
autoridade formal. 

Centrado no Aluno: Papel do docente é de 
facilitador, orientador, coaprendiz, mentor ou 
consultor profissional. 

Professor como um transmissor: 
Docentes organizam os conteúdos na 
forma de palestras pautadas no contexto 
da disciplina. Alunos são vistos como 
tabula rasa ou receptores passivos de 
informação. 

Professor como facilitador: Docentes concebem 
cursos baseados em problemas com fraca 
estruturação, delegam autoridade com 
responsabilidade aos alunos e selecionam conceitos 
que facilitarão a transferência de conhecimentos; 
aumentam a motivação dos alunos por colocação de 
problemas do mundo real e compreensão dos 
problemas dos alunos. 

Ambiente estruturado: Alunos 
trabalham isoladamente. Aprendizagem 
é individualista e competitiva. 

Ambiente flexível: Alunos interagem com o corpo 
docente, de modo a fornecer feedback imediato sobre 
o desempenho do curso com a finalidade de melhorá-
lo continuamente; trabalham em grupos para 
solucionar problemas. Aprendizagem ocorre em um 
ambiente de apoio e colaboração. 

Aprender é receber: Alunos absorvem, 
transcrevem, memorizam e repetem 
informações para realizarem tarefas de 
conteúdo específico. Alunos buscam a 
“resposta correta” para obter sucesso em 
uma prova. 

Aprender é construir: Alunos identificam, analisam e 
resolvem problemas, usando conhecimentos prévios, 
ao invés de simplesmente relembrá-los; adquirem e 
aplicam o conhecimento em contextos variados; 
encontram seus próprios recursos e informações, 
orientados pelos docentes. Docentes desencorajam a 
“resposta correta” única, mas ajudam os alunos a 
delinear questões, formular problemas, explorar 
alternativas e tomar decisões eficazes. 

Desempenho avaliado com relação a 
tarefas de conteúdo específico. 
Avaliação de desempenho escolar é 
somativa e o docente é o único avaliador. 

Alunos avaliam suas próprias contribuições, além das 
de outros membros e do grupo como um todo. 

Linear e racional Coerente e relevante 
Organizado da parte para o todo Organizado do todo para a parte 
Coloca o problema no final, como forma 
de verificação de aprendizagem. 

Coloca o problema de início, como elemento básico 
para estimular a pesquisa e a busca de recursos e 
elementos necessários à solução do problema. 
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a) Uma aprendizagem ativa, no sentido pergunta-resposta; 

b)  Aprendizagem integrada, quando uma integração com outras áreas torna-se 

necessária para a solução do problema; 

c) Aprendizagem cumulativa, quando os problemas seguintes vão crescendo em 

termos de complexidade; 

d) Aprendizagem compreensiva, ao invés de apenas reter informações; 

e) Potencialização de atributos dos alunos (adaptabilidade, pensamento crítico, 

trabalho em equipe, pesquisa); 

f) Criação de um entorno social; 

g) Integração entre ensino e mercado de trabalho; 

h) Integração entre ensino e pesquisa. 

Tais objetivos exigem, sem dúvidas, um maior comprometimento do aluno em seu 

processo educativo, uma sólida formação técnica e humanista dos docentes 

envolvidos e uma disponibilidade e flexibilidade de recursos e procedimentos por parte 

dos estabelecimentos de ensino e seus dirigentes. Em outras palavras, todos os 

elementos humanos envolvidos precisam “comprar a ideia” e efetivamente aplicá-la. 

3.1.1. ABP: etapas e aplicação 

A ABP pode ser utilizada de diversas maneiras, dependendo dos objetivos 

educacionais considerados. Em termos de currículos escolares, a ABP pode ser 

usada parcial ou totalmente em um ou mais componentes curriculares, isoladamente 

ou de modo a integrar conteúdos de componentes afins, no ciclo básico ou nas últimas 

etapas de um curso profissionalizante (na forma de projetos, por exemplo, num curso 

de Engenharia), ou ainda pode ser a estrutura principal do curso (por exemplo, em um 

curso de Medicina ou Enfermagem). 

Em princípio, a ABP, de acordo com Engel (1997, apud GUIMARÃES, 2018), “[...] se 

propõe a fazer uma articulação entre os conteúdos teóricos do assunto abordado e a 

essência inventiva e socialmente produtiva que requer esse argumento, com o desejo 

de poder inserir-se na prática cotidiana do discente.” 

Deve-se considerar, segundo Ferreira (2012), que:  

“[...] Como temos um método diferente do modelo considerado tradicional, de 

aulas expositivas dialogadas, é inerente que os atores (discentes e docente) 
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também tenham posturas e procedimentos diferentes. A PBL (ABP) é 

centrada no aluno, isto é, os processos devem ser dirigidos ao aluno, para 

que o mesmo possa obter uma aprendizagem relevante e que seus objetivos 

sejam alcançados (FERREIRA, 2012).” 

As diferentes maneiras de aplicação da ABP têm em comum o seguinte conjunto de 

etapas, de acordo com Samford University (2001, apud RIBEIRO, 2005): 

a) Apresenta-se um problema aos alunos que, em equipes, organizam suas 

ideias, tentam solucioná-lo com o conhecimento que já possuem, avaliando seu 

conhecimento e definindo a natureza do problema; 

b) Os alunos levantam e anotam questões de aprendizagem (learning issues) 

sobre os aspectos do problema que não compreendem e definem o que sabem 

e o que não sabem a respeito do problema; 

c) Os alunos priorizam as questões de aprendizagem levantadas pelo grupo e 

planejam quando, como, onde e por quem estas questões serão investigadas 

para serem posteriormente partilhadas com o grupo; 

d) Quando os alunos se reencontram (em sala de aula ou fora dela), exploram as 

questões de aprendizagem anteriores, integrando seus novos conhecimentos 

ao contexto do problema, podendo vir a definir novas questões de 

aprendizagem à medida que progridem na solução do problema; 

e) Depois de terminado o trabalho com o problema, os alunos avaliam seus pares 

e a si mesmos de modo a desenvolverem habilidades de autoavaliação e 

avaliação construtiva de colegas, imprescindíveis para uma aprendizagem 

autônoma eficaz. 

Na literatura, as etapas da ABP podem variar um pouco, de um autor para outro.  

Berbel (1998) enumera os seguintes passos para a execução da ABP: 

1. Leitura do problema, identificação e esclarecimento de termos desconhecidos; 

2. Identificação dos problemas propostos pelo enunciado; 

3. Formulação de hipóteses explicativas para os problemas identificados no passo 

anterior (os alunos se utilizam nesta fase dos conhecimentos de que dispõem 

sobre o assunto); 

4. Resumo das hipóteses;  
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5. Formulação dos objetivos de aprendizado (trata-se da identificação do que o 

aluno deverá estudar para aprofundar os conhecimentos incompletos formulados 

nas hipóteses explicativas);  

6. Estudo individual dos assuntos levantados nos objetivos de aprendizado;  

7. Retorno ao grupo tutorial para rediscussão do problema frente aos novos 

conhecimentos adquiridos na fase de estudo anterior. 

Já para Cerqueira, Guimarães e Noronha (2016), o ciclo típico da ABP é composto 

pelas seguintes etapas: 

1. Identificação do cenário do problema; 

2. Definição do problema através da análise dos fatos advindos do cenário; 

3. Formulação de hipóteses sobre possíveis soluções com o conhecimento 

existente; 

4. Identificação de novas necessidades de aprendizado; 

5. Realização de pesquisa em busca do novo aprendizado, auto direcionado; 

6. Aplicação dos novos conhecimentos gerando novas hipóteses e selecionando 

a melhor solução; 

7. Avaliação, abstração e reflexão sobre o processo de aprendizado. 

Nota-se que as sete etapas descritas por Berbel (1998) e por Cerqueira, Guimarães e 

Noronha (2016) possuem alto grau de semelhança. 

Por outro lado, Ribeiro (2008) mostra um esquema da ABP simples, em dez passos, 

conforme ilustra a Figura 3.1, o qual pode ser modificado para atender aos objetivos 

do tutor ou do currículo. 

Um ciclo começa com a apresentação de um problema, o qual é analisado e definido 

pelos alunos em grupos (Passo I).  

No Passo II, os alunos, orientados pelo tutor, discutem o problema e levantam 

hipóteses.  

Já no Passo III, os alunos, com os dados do problema, avaliam essas hipóteses e 

tentam solucioná-lo com seus conhecimentos prévios.  

Não se obtendo sucesso na solução do problema com os conhecimentos próprios, no 

Passo IV, os alunos levantam os pontos ou questões de aprendizagem (conceitos, 
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teorias, etc.) que possam ser esclarecidos pelo professor-tutor, necessários para a 

solução. 

A seguir, planejam a divisão do trabalho do grupo (Passo V), definindo o que será 

priorizado, quem pesquisará, quais fontes de consulta, quando, como e onde as novas 

informações serão compartilhadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Ciclo de trabalho com um problema no PBL. 
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2008). 

No Passo VI, os alunos pesquisam os conceitos e informações, compartilhando-as em 

encontros não tutorados (Passo VII).  

No Passo VIII, aplicam-se os conhecimentos desenvolvidos na solução do problema, 

tantas vezes quantas forem necessárias, até atingirem uma solução que o grupo 

considere satisfatória.  

O Passo IX é a solução do problema, que implica na produção de algo concreto 

(relatório, projeto, planta, maquete, vídeo, pôster, etc.), que é apresentado para o 

tutor.  

No Passo X, os alunos avaliam o processo, o produto, o trabalho em grupo, e o 

desempenho.  

Entretanto, uma mudança brusca, no Ensino Superior, do estilo tradicional para a ABP 

pode apresentar problemas. Nesse sentido, Hadgraft e Prpic (1999) apresentaram 

formas de variações (modelos de transição) da ABP, descritos na Tabela 3.2, tendo 

como ponto de partida uma abordagem de ensino tradicional. 

 

I – Introdução e 
Definição do 

Problema 

II – 
Levantamento 
de Hipóteses 

III – Tentativa de 
Solução com os 
Conhecimentos 
Disponíveis 

IV – 
Levantamento 
de Pontos de 

Aprendizagem 

V – 
Planejamento 
do Trabalho 

do Grupo 

VI – Estudo 
Independente 

VII – 
Compartilhamento 
de Informação no 

Grupo 

VIII – Aplicação 
dos 

Conhecimentos 
no Problema 

IX – 
Apresentação 
das Soluções 

do Grupo 

X – 
Autoavaliação do 

Processo e de 
Pares 



52 
 

Tabela 3.2 – Elementos Fundamentais da ABP. 

Passo Problema Integração 
Forma de 
Trabalho 

Solução de 
Problemas 

Aprendizagem 
autônoma 

1 

Vários 
problemas 

por 
semana. 

Nenhuma ou 
pouca 

interação de 
conceitos. 
Uma única 

habilidade ou 
ideia. 

Trabalho 
individual. 

Nenhum método 
formal de 
solução de 
problemas. 
Alunos 
concentram-se 
em como 
solucionar cada 
problema.  

Professor fornece 
todo o conteúdo via 
aula, observações, 
páginas de internet, 
tutoriais, referências 
a livros e periódicos. 
Alunos concentram-
se em aprender o 
que lhes foi dado.  

2 

Um 
problema 

por 
semana. 

Alguma 
integração de 

conceitos. 

Alunos 
trabalham 
juntos em 
aula, com 
produções 
individuais.  

Método formal 
de solução de 

problemas, que 
é aplicado nas 

aulas. 

Professor provê 
grande parte do 
conteúdo, mas os 
alunos investigam 
detalhes e/ ou dados 
por si próprios.  

3 

Mais de um 
problema 

por 
semestre, 
cada um 

com 
duração de 

algumas 
semanas. 

Integração 
significativa de 

conceitos e 
habilidades na 

solução do 
problema. 

Trabalho em 
equipe, 
menos 
informal que 
o anterior. 
Relatório em 
conjunto, 
sem 
avaliação por 
pares.  

Método formal 
de solução de 
problemas, o 

qual é orientado 
por tutores em 
aulas tutoriais. 

Professor fornece 
um livro-texto como 

base para sua 
disciplina, mas 
espera que os 

alunos utilizem esta 
e outras fontes, a 

seu critério. 

4 

Um 
problema 

por 
semestre. 

Grande 
integração, 

talvez 
incluindo mais 
de uma área 

de 
conhecimento. 

Trabalho em 
equipe 
formal, 
encontros 
externos 
entre 
equipes, 
avaliação por 
pares, 
relatórios e 
mostra de 
resultados 
em conjunto.  

Método formal 
de solução (e 

aprendizagem) 
de problemas. 
Alunos aplicam 
esse método a 

cada novo 
problema. 

Professor fornece 
pouco ou nenhum 

material (talvez 
algumas 

referências). Alunos 
utilizam a biblioteca, 

a internet e 
especialistas para 

chegarem à 
compreensão do 

problema. 

Fonte: Adaptada de Hadgraft e Prpic (1999) e de Ribeiro (2005). 

3.1.2. Características de um Problema na ABP 

O problema, conforme já exposto, é um dos elementos centrais da metodologia ABP. 

Para que os objetivos da metodologia sejam atendidos plena e eficazmente, é 

necessário que o docente elabore o problema com um enunciado claro, que não leve 

a interpretações confusas ou duvidosas, que tenha informação suficiente, para que os 

estudantes consigam determinar um ponto de partida, estabelecer alternativas e 

estratégias de solução, levantar os conhecimentos a serem pesquisados. 
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Nos parágrafos seguintes, descreve-se as recomendações de alguns pesquisadores, 

aos docentes que decidam adotar a ABP como estratégia de ensino e aprendizagem. 

Gordon (1998, apud CERQUEIRA, GUIMARÃES e NORONHA, 2016) analisou 

problemas, nos quais vê a ABP dentro do conjunto dos métodos de aprendizagem 

ativa em três categorias: 

a) Problemas acadêmicos: são problemas originários de uma dada área de estudo 

e que servem para difundir a capacidade dos alunos de trabalhar em equipe e 

de construir conhecimento; 

b) Simulações: problemas em que os alunos são atores em papéis, com cenários 

da vida real ou simulados, condizentes com suas futuras profissões, para 

desenvolver as habilidades específicas; 

c) Problemas da vida real: expõem-se desafios, diretamente aos alunos, cujas 

soluções são possíveis de aplicação em seus contextos de origem e que 

exigem soluções reais por pessoas ou organizações reais. 

Souza e Schimiguel (2014) explicam que “o problema [...] serve de estímulo para a 

aprendizagem, sendo importante relacionar o problema com o contexto [...] e que a 

colocação das tarefas iniciais seja orientada pelo professor.”  O aluno precisa ter 

acesso a fontes de informação, de modo que ele possa pesquisar e selecionar os 

conceitos e conhecimentos necessários. A partir deste ponto, o aluno estrutura sua 

própria aprendizagem, compartilhando ideias e informação em seu grupo de trabalho. 

O professor, ao utilizar a ABP, deve esclarecer que pode haver mais de uma solução 

ou caminho de solução para a situação problema. 

Sakai e Lima (1996, apud BERBEL, 1998) enumeram as orientações seguidas pela 

Faculdade de Medicina da Universidade de Maastricht (Holanda), para a construção 

do problema, que deve: 

a) Consistir de uma descrição neutra do fenômeno;  

b) Ser formulado em termos concretos; 

c) Ser conciso; 

d) Ser isento de distrações; 

e) Dirigir o aprendizado a um número limitado de itens; 

f) Dirigir apenas a itens que possam ter alguma explicação baseada no 

conhecimento prévio dos alunos; 
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g) Exigir não mais que em torno de 16 horas de estudo independente dos alunos, 

para que seja completamente entendido.  

Savin-Baden (2000) elenca princípios que fornecem uma base robusta para criação 

de problemas relevantes, como parte importante da metodologia:  

a) O conteúdo de um problema deve se adaptar ao conhecimento prévio dos 

alunos; deve conter sugestões ou dicas que estimulem os alunos a elaborar a 

partir de um ponto; 

b) Preferencialmente, apresentar um problema no contexto que é relevante para 

a futura profissão; 

c) Apresentar conceitos básicos relevantes no contexto do problema que 

encorajem integração de conhecimentos; 

d) O problema deve estimular a aprendizagem autodirigida, encorajando os 

alunos a gerar necessidades de aprendizado e conduzir pesquisa; 

e) O problema deve enriquecer o interesse dos alunos no assunto em questão, 

sustentando as discussões sobre soluções possíveis e facilitando a exploração 

de alternativas; 

f) O problema deve atender um ou mais objetivos instrucionais do curso. 

Ribeiro (2008) reforça que:  

“[...] para ser considerado PBL (ABP), um formato deve contemplar alguns 

elementos principais, a saber: 

a) Nele um problema da vida real sempre precede a discussão da teoria; 

b) Demanda um processo formal de solução de problemas; 

c) A solução do problema envolve o trabalho dos alunos em grupo; 

d) Implica no estudo autorregulado e autônomo dos alunos; 

e) Idealmente favorece a integração de conhecimentos (RIBEIRO, 2008).” 

Ribeiro (2008) declara ainda que um problema de ABP é definido “[...] como a melhor 

forma de se fazer algo (um projeto de engenharia, um tratamento médico, uma obra 

de arte, uma composição musical, etc.), cujo caminho é desconhecido.” A Figura 3.2 

mostra um exemplo de problema de ABP no ensino de Engenharia. 

Um problema de ABP pode ser um desafio acadêmico (parte do conteúdo de um 

componente curricular), um cenário (um problema real, porém simulado, com a 
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finalidade de integrar conhecimentos de mais de um componente curricular), ou ainda 

um problema da vida real (preferível). 

 

 

 

                

Figura 3.2 - Um exemplo de problema PBL no ensino de engenharia. 
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2008). 

3.1.3. Vantagens e Limitações da ABP 

Com base no que foi exposto nas seções anteriores, quando comparada à 

metodologia tradicional, a ABP apresenta consideráveis vantagens. Nos parágrafos 

seguintes, são destacadas as vantagens mais significativas. 

Ribeiro (2008) aponta que a vantagem da ABP mais citada na literatura é sua 

capacidade de tornar a aprendizagem mais dinâmica e prazerosa, compartilhada tanto 

por alunos, como por docentes. A ABP também é também capaz de prover um 

ambiente de aprendizagem, no qual há maior colaboração entre os estudantes, 

porque “[...] estimula o estabelecimento de parcerias entre os alunos e entre estes e 

os docentes [...] “, bem como o desenvolvimento de habilidades comunicativas e 

sociais.  

Para Guimarães (2018), a aplicação da ABP: 

a) Promove autonomia dos alunos para a pesquisa e a aprendizagem; 

b) Aproxima a teoria da prática, a informação acadêmica da atuação cotidiana 

profissional; 

c) Desenvolve a habilidade do trabalho interativo em equipe; 

d) Desenvolve o respeito pelas opiniões alheias; 

e) Incentiva a responsabilidade no cumprimento de planos e prazos; 

f) Promove o estudo autorregulado; 

g) Auxilia no autoconhecimento; 

h) Valoriza o diálogo entre docentes e discentes. 

Cerqueira, Guimarães e Noronha (2016) observam que: 

Um produtor dinamarquês de facas tem um problema, com relação à montagem 
de cabos de plástico. Eles colocam as lâminas manualmente no molde e moldam, 

por injeção os cabos em volta delas. Isto se constitui em um problema, porque 
um operário tem de ficar junto à máquina durante a produção e porque, de forma 

a moldar o mesmo cabo em diferentes tipos de lâmina, um número grande de 
peças intercambiáveis (caras e frágeis) tem de ser utilizado, para facilitar o 

processo. A empresa gostaria de ter um método mais barato de produzir cabos. 
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“[...] alunos que tem mais facilidade de aprendizado tendem a ficar altamente 

motivados e possuem habilidades cognitivas que lhes permitem ganhar 

confiança, para resolver tarefas complexas. No entanto, determinar um 

problema apropriado para alunos menos hábeis, requer que os projetistas de 

problemas entendam e encontrem o nível de desafio equilibrado para um 

grupo heterogêneo de alunos.”  

Isto exige do professor criatividade, formação mais especializada e experiência 

diferenciada. 

Finalmente, Mokhtar et al. (2010) afirmam que adoção da ABP no ensino de CDI 

oferece vantagens, tais como aprendizagem colaborativa e distribuída, 

desenvolvimento do pensamento crítico, habilidades de avaliação, tomada de decisão 

e julgamento, além de fazer com que novos e inexperientes aprendizes tornem-se 

habilidosos solucionadores de problemas. 

Por outro lado, a ABP possui limitações, dependendo dos recursos disponíveis, do 

contexto e de quanto estão docentes e discentes “presos” às práticas do ensino 

tradicional e resistentes a mudanças. 

Little (1997, apud RIBEIRO, ESCRIVÃO FILHO e MIZUKANI, 2003) acredita que, 

mesmo que os alunos enxerguem a relevância e os benefícios da ABP, às vezes a 

realidade da metodologia pode entrar em conflito com seus hábitos e expectativas de 

aprendizagem, especialmente daqueles alunos recém-advindos do ensino 

secundário. 

Guimarães (2018) observa o fato de que 

“[...] a maioria dos discentes foi sempre enquadrada em modelos 

educacionais, que favorecem a recepção passiva do conhecimento e a 

dependência do aprendizado somente pela visão do docente, como fonte de 

transmissão de conceitos fixos e acabados. Nesse sentido, a ABP não 

garante um processo de aprendizagem totalmente satisfatório para todos os 

alunos (GUIMARÃES, 2018).”  

Para esse pesquisador, a aplicação da ABP também apresenta algumas 

desvantagens, seja na visão do docente, seja na visão do próprio discente: 

a) Exigência de um tempo maior dedicado à disciplina; 

b) Dificuldade dos discentes de trabalhar colaborativamente em equipes; 
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c) Abordagem superficial dos assuntos do conteúdo programático; 

d) Dificuldade em elaborar problemas motivadores que reflitam situações do 

cotidiano; 

e) Lacunas no conhecimento básico conceitual; 

f) Dificuldade em elaborar uma avaliação individual. 

Por fim, Ribeiro (2008) esclarece que a ABP 

 “[...] não é um processo de solução de problemas teóricos ou experimentais, 

por meio da aplicação de teoria; não se resume a uma atividade de pesquisa 

bibliográfica, nem é ... o método de estudo de casos... Tampouco, é um mero 

conjunto de técnicas de solução de problemas [...] (RIBEIRO, 2008)”.  

A ABP é uma metodologia de ensino e de aprendizagem que utiliza problemas, na 

direção da futura atuação dos alunos como profissionais e cidadãos, que visa 

estimular a aprendizagem de conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais 

objetivados. Ribeiro (2008) ainda ressalta que a ABP não é oposta ao ensino 

tradicional; é uma metodologia específica de contexto e que, apesar de sua robustez, 

não é a “[...] panaceia para todos os males que acometem a educação em engenharia 

ou o ensino superior em geral.” 

Portanto, a adoção da ABP deve ser cuidadosamente planejada e, caso se decida 

implantá-la, talvez deva-se levar em conta o uso de estratégias de transição. 

3.1.4. A ABP e o Ensino de Engenharia 

Muitas escolas de engenharia, ao redor do mundo, utilizam metodologias tradicionais 

de ensino, centradas no professor, com a finalidade de apresentar novos 

conhecimentos, conceitos, teorias, técnicas e desenvolver habilidades necessárias 

para o futuro exercício da profissão de engenheiro. 

Na literatura, encontram-se muitas críticas ao modelo tradicional, principalmente 

quando se discutem os conhecimentos, habilidades e atributos que os futuros 

engenheiros precisam assimilar ao longo do curso, de modo a se ajustar às exigências 

do mundo do trabalho no século XXI. A maior parte dessas críticas se concentra na 

incapacidade do método tradicional, em contribuir, de maneira eficaz, para que os 

estudantes desenvolvam tais competências. Por exemplo, no ensino tradicional de 

CDI, Casale (2013) observa “[...] pouca ênfase que é dada, por exemplo, aos 



58 
 

fenômenos que os modelos podem explicar, no mundo real, aos problemas práticos, 

em cuja resolução podem ser usados e à sua importância para os estudantes e em 

sua profissão.” 

Na visão de Cordeiro, Queirós e Borges (2010), “[...] dos engenheiros do século XXI, 

exige-se muito menos domínio do conteúdo de suas áreas de atuação e muito mais 

capacidade de resolver problemas, tomar decisões, trabalhar em equipe e se 

comunicar [...]”, ou seja, precisam ser flexíveis, adaptáveis, criativos e críticos. O 

ensino tradicional parece caminhar no sentido contrário. 

Sob o ponto de vista legal, no Brasil, essas preocupações com a formação do 

engenheiro, para as modernas exigências do mundo do trabalho, estão refletidas nos 

recentemente publicados Parecer CNE – CES nº 01 / 2019 e Resolução CNE – CES 

n° 02 /2019, que estabelecem as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 

para os cursos de graduação em Engenharia. A elaboração dessas novas diretrizes 

envolveu discussões, desde o ano de 2009, entre representantes da sociedade civil, 

tais como o CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), a ABENGE 

(Associação Brasileira de Educação em Engenharia), a CNI (Confederação Nacional 

de Indústria) e especialistas de diversas instituições e representantes governamentais 

da área de educação.  

Extrai-se do próprio texto do Parecer que: 

“Uma das inovações das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Engenharia é a explicitação das possibilidades de atuação do 

engenheiro, tanto como projetista de soluções inovadoras, quanto como 

empreendedor, em todo o ciclo de vida do produto e do empreendimento e 

ainda a explicitação clara de que a atividade na docência e no treinamento e 

formação de profissionais da área tecnológica está no escopo das atividades 

inerentes à profissão de engenheiro.”  

Para isso, é necessário levar em conta que:  

“[...] o estabelecimento de um currículo por competências pressupõe a 

substituição da lógica da assimilação prévia dos conteúdos - para posterior 

incorporação e uso -, pela ocorrência concomitante desta com o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes, a partir de conhecimentos 

específicos.”  

Isto corrobora com a adoção de metodologias ativas, tal como a ABP.  
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Quanto a metodologias de ensino a ser empregadas na formação de competências, o 

texto do citado Parecer estabelece que: 

“[...] isso implica adotar as metodologias de ensino mais modernas e mais 

adequadas à nova realidade global, as quais se baseiam na vasta utilização 

de tecnologias da informação e atuam diretamente na vertente mobilidade 

urbana, aliada ao desenvolvimento de competências comportamentais e à 

motivação dos estudantes para buscar fontes diversas de conteúdo. Nesse 

ambiente, os professores deixam de ter o papel principal e central na geração 

e disseminação dos conteúdos, para adotar o papel de mediador e tutor.”  

Novamente, o Parecer reforça a adoção de metodologias ativas:  

“Assim, o aprendizado baseado em metodologias ativas, a solução dos 

problemas concretos em atividades, que exijam conhecimentos 

interdisciplinares, são alguns dos instrumentos que podem ser acionados 

para elevar a melhoria do ensino e para combater a evasão escolar.” 

Desde que a ABP foi criada, no final da década de 1960, pesquisadores vêm 

desenvolvendo trabalhos, em diversos países, no intuito de estudar a adoção e 

implementação da ABP em cursos de Engenharia, principalmente no que concerne a 

despertar maior interesse por parte dos estudantes de Engenharia em se empenhar 

no aprendizado de conteúdos, técnicas e habilidades que poderão ser úteis em sua 

futura área de atuação e na formação de seu perfil profissional. Outra preocupação é 

levar o aluno a conseguir estabelecer ligações significativas entre essas técnicas e 

habilidades e os fundamentos vistos nas etapas iniciais do curso. 

Ribeiro (2008) explica que o modelo PBL (ABP) original, criado para cursos de 

Medicina, sofreu algumas modificações para o uso em Arquitetura e Engenharia, pelo 

fato de as soluções objetivadas, no ensino destas áreas, não se reduzirem à obtenção 

de um diagnóstico e à escolha de um entre vários tratamentos. Ao contrário, na 

Engenharia, o processo de solução do problema é mais complexo, frequentemente 

resulta em mais de uma solução e implica a confecção de um artefato concreto 

(projeto, maquete, protótipo, modelo, etc.). Esse processo requer mais tempo e 

implica conhecimentos conceituais e procedimentais mais difíceis de serem 

desenvolvidos, autonomamente em um tempo compatível com o período exíguo de 

formação dos alunos. 
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Desta forma, tendo em vista a Educação em Engenharia, Ribeiro (2008) e Guimarães 

(2018) indicam outros modelos de aplicação da ABP, entre eles: 

a) O modelo de ABP Híbrido, que trabalha o componente curricular central, 

através da aplicação de problemas ou projetos, sendo estes apresentados aos 

grupos de alunos, para buscar uma solução rápida e plausível, inserida na vida 

cotidiana. Neste caso, o professor toma o papel de tutor; 

b) O modelo de ABP Parcial, que pode ser aplicado, dentro de um currículo 

tradicional, somente a um (ou mais) componente curricular ou promover uma 

integração interdisciplinar, de modo a aprofundar os assuntos abordados; 

c) O modelo de ABP “Post-Holing”, em que o professor seleciona, dentro do 

tema central, um assunto que necessite de maior aprofundamento. 

Garcia (2014) reforça que, na literatura, existem diversas aplicações da ABP, com 

adaptações, em vários países, desde em disciplinas isoladas dentro de um curso, até 

implementações na Universidade toda. Dentre as experiências de sucesso, com 

relação à aplicação da ABP em cursos de Engenharia,” ... embora esta prática ainda 

esteja longe de ser largamente utilizada…”, tanto no Brasil, como no exterior, destaca 

as seguintes: 

a) Curso de Engenharia Química da Universidade McMaster, no Canadá. 

b) A Universidade de Aalborg, na Dinamarca, utiliza a ABP nos cursos de 

Engenharia Elétrica e Eletrônica, desde a formação da Universidade em 1974; 

os cursos de Engenharia Elétrica e Eletrônica da Universidade de Aalborg e da 

Universidade Tecnológica da Dinamarca (DTU), que usa o método tradicional, 

foram avaliados por um comitê internacional em 1998. Os resultados 

mostraram que, os formandos da Universidade Aalborg (ABP) eram melhores 

em habilidades de trabalho em equipe, de comunicação, em conduzir um 

projeto total e mais adaptáveis (melhores chances de conseguir um emprego). 

Além disso as taxas de evasão em Aalborg variavam entre 20 a 25%, enquanto 

na DTU eram de 40%. 

c) No primeiro semestre de 2002, a disciplina Teoria Geral da Administração 

(TGA) do curso de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de São 

Carlos da USP foi ministrada usando a ABP.  
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d) O curso de Engenharia de Computação da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), desde 2003, usa a ABP em seu currículo.  

e) No primeiro semestre de 2003, a ABP foi aplicada na disciplina Gerenciamento 

da Construção do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) e na disciplina Gerenciamento das Construções I da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).  

f) No segundo semestre de 2006, a disciplina Planejamento de Transportes, do 

curso de Engenharia Civil, da Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo, foi ministrada, com o uso da ABP para 12 dos 30 

alunos da turma. O estudo concluiu que os alunos submetidos à ABP, em 

relação aos do método tradicional, tornaram-se progressivamente 

responsáveis pela própria aprendizagem, demostraram maior habilidade e 

maturidade ao lidar com os problemas, maior comprometimento com o próprio 

aprendizado e apreensão efetiva dos conceitos trabalhados na disciplina, o que 

demonstra a viabilidade da ABP. 

g) A Universidade de Brasília começou a utilizar a ABP no curso de Engenharia 

de Produção em 2011, com a implantação gradual de sete disciplinas Projetos 

de Sistema de Produção (PSP1 a PSP7).  

Silva (2019) também citou as aplicações bem-sucedidas da ABP na Escola de 

Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade do Estado de São Paulo (USP), 

na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade do Estado de 

São Paulo (USP), implantada na cidade de São Paulo, no Campus USP – Leste e do 

curso de Engenharia de Software da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), 

no Campus de Alegrete – RS. 

Os casos de sucesso supra descritos trazem uma perspectiva otimista, com relação 

ao potencial da implantação da ABP em cursos de Engenharia, não somente no Brasil, 

uma vez que relatos de problemas com a metodologia tradicional aparecem em 

inúmeros trabalhos de pesquisa pelo mundo. 

Para Garcia (2014), não devem ser desprezados alguns fatores, quando se pensa em 

fazer a migração para a ABP: 
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a) Raramente, na literatura, são citados cursos que adotam 100% de ABP; 

b) Algumas disciplinas apresentam-se mais adequadas para a ABP, enquanto que 

outras não; 

c) As disciplinas de fundamentos parecem ser mais adequadas ao método 

tradicional, embora existam, na literatura, trabalhos promissores, quanto a 

aplicação da ABP em componentes curriculares iniciais dos cursos de 

Engenharia (na disciplina Introdução à Engenharia, por exemplo); 

d) Outro cuidado a ser tomado é quanto ao tempo utilizado, tanto pelos 

professores, quanto pelos alunos, tendo em vista que os relatos apontam um 

uso de maior tempo, quando se adota a ABP (que é um fator crítico, 

principalmente em cursos noturnos, em que a maioria dos alunos trabalha 

durante o dia). 

3.1.5. A ABP e o Ensino de Cálculo Diferencial e Integral nos Cursos de 

Engenharia 

O Cálculo Diferencial e Integral (CDI) é um dos pilares principais das estruturas 

curriculares dos cursos da grande área de Ciências Exatas e da Terra, bem como de 

cursos da área de Engenharia. O conteúdo de CDI, além de servir para o 

desenvolvimento da capacidade de análise e do raciocínio lógico do estudante, é um 

pré-requisito para outros componentes curriculares, como, por exemplo, Física, 

Mecânica dos Sólidos, Ciência e Resistência dos Materiais, Fenômenos de 

Transporte, Eletricidade, Eletromagnetismo, entre outros. 

O CDI, a Física, a Geometria Analítica e Vetores são fundamentos importantes e a 

porta de entrada do curso para o estudante de Engenharia. Porém, muitas vezes, o 

CDI e a Física são os maiores responsáveis por um grande índice de retenção e, 

talvez, de evasão dos cursos, não somente no Brasil, mas também em outros países. 

No Brasil, parte do problema pode ser explicada, devido às deficiências de 

aprendizagem em Matemática que os alunos das etapas iniciais do Ensino Superior 

trazem das fases anteriores de sua educação formal. Entretanto, a significativa 

quantidade de pré-requisitos não é o único problema que pode incomodar os alunos 

ingressantes; falta de motivação e de determinação, crenças do tipo de achar que a 

própria capacidade de aprender seja limitada, dada a dificuldade da matéria. 
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Nas últimas décadas, pesquisadores se empenham em tentar determinar, entender e 

explicar possíveis causas do frustrante resultado dos estudantes em CDI. Alguns 

apontam a ineficácia do método tradicional de ensino em fazer os estudantes de 

Engenharia compreenderem, de maneira significativa, os motivos de terem de 

aprender CDI e perceber ou identificar aplicações de tais conhecimentos em seu 

futuro campo de atuação profissional. 

D’Ambrosio (1989) apresenta algumas considerações e consequências sobre a 

abordagem tradicional do ensino de matemática: 

a) “Alunos passam a acreditar que a aprendizagem de matemática se dá 

através de um acúmulo de fórmulas e algoritmos; aliás, acreditam que 

fazer matemática é seguir e aplicar regras (que foram transmitidas pelo 

professor). 

b) Os alunos acham que a matemática é um corpo de conceitos verdadeiros 

e estáticos, do qual não se pode duvidar ou questionar, nem mesmo se 

preocupar em compreender porque funciona.  

c) O aluno, acreditando e supervalorizando o poder da matemática formal, 

perde qualquer autoconfiança em sua intuição matemática, perdendo, dia 

a dia, seu "bom-senso" matemático, além de acreditar que a solução de 

um problema, encontrada matematicamente, não estará, 

necessariamente, relacionada com a solução do mesmo problema numa 

situação real. 

d) É bastante comum o aluno desistir de solucionar um problema 

matemático, afirmando não ter aprendido como resolver aquele tipo de 

questão ainda, quando ele não consegue reconhecer qual o algoritmo ou 

processo de solução apropriado para aquele problema; falta aos alunos 

uma flexibilidade de solução e a coragem de tentar soluções alternativas, 

diferentes das propostas pelos professores. 

e)  Muitas vezes ele se sente convencido de que tópicos da matemática são 

ensinados por serem úteis aos alunos no futuro. Esta "motivação" é 

pouco convincente para os alunos, principalmente numa realidade 

educacional como a brasileira, em que apenas uma pequena parte dos 

alunos ingressantes no primeiro ano escolar termina sua escolaridade de 

nove anos obrigatórios. 

f) Para o entendimento de muitos professores, o aluno aprenderá melhor, 

quanto maior for o número de exercícios por ele resolvido. Será que, de 

fato, essa resolução de exercícios repetitivos de certos algoritmos e 

esquemas de solução geram o aprendizado? 
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g) Os professores, em geral, mostram a matemática como um corpo de 

conhecimentos acabado e polido; ao aluno não é dada, em nenhum 

momento, a oportunidade ou gerada a necessidade de criar nada, nem 

mesmo uma solução mais interessante. O aluno, assim, passa a acreditar 

que, na aula de matemática, o seu papel é passivo e desinteressante. 

h) Uma das grandes preocupações dos professores é com relação à 

quantidade de conteúdo trabalhado; para esses professores, o conteúdo 

trabalhado é a prioridade de sua ação pedagógica, ao invés da 

aprendizagem do aluno. 

i) É difícil o professor que consegue se convencer, de que seu objetivo 

principal do processo educacional é que os alunos tenham o maior 

aproveitamento possível, e que esse objetivo fica longe de ser atingido, 

quando a meta do professor passa a ser cobrir a maior quantidade 

possível de matéria em aula. 

j) Em nenhum momento, no processo escolar, numa aula de matemática, 

geram-se situações em que o aluno deva ser criativo, ou onde o aluno 

esteja motivado a solucionar um problema pela curiosidade criada pela 

situação em si ou pelo próprio desafio do problema, ou seja, na 

matemática escolar o aluno não vivencia situações de investigação, 

exploração e descobrimento (D’AMBROSIO, 1989).” 

De acordo com McCallum (2000 apud MOKHTAR et al., 2010), o que se espera dos 

alunos, ao final de um bem sucedido primeiro ano de curso de CDI, é:  

- Efetuar cálculos com agilidade, precisão, inteligência e flexibilidade;  

- Explicar claramente os conceitos básicos de cálculo e raciocinar matematicamente 

com os mesmos;  

- Resolver problemas estendidos, com bom discernimento na escolha da ferramenta 

e na verificação das respostas; 

- Fazer conexão entre diferentes manifestações da mesma ideia; 

- Usar cálculo para modelar situações reais da Engenharia e da Física, da vida e das 

ciências sociais.  

Entretanto, muitos estudantes não conseguem adquirir uma compreensão profunda e 

acham que CDI é muito difícil e abstrato. Muitos deles imaginam porque deveriam 

aprender CDI e como isto seria útil em seu futuro trabalho. Geralmente, abordagens 

tradicionais são centradas no professor, que exerce o papel principal na transmissão 
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da informação, em que os alunos não estão ativamente envolvidos na aula, mas 

passivamente seguem seu professor, isolados do mundo real durante a 

aprendizagem. A tarefa ou problemas de aula parecem sem significado ou não 

apresentam nenhum significado real para os alunos. Finalmente, o professor tende a 

ensinar mecanicamente e padronizar tipos de problemas e soluções (MOKHTAR et 

al., 2010). 

Conforme Melo (2002), “o ensino do Cálculo acaba sendo algoritmizado, e sua 

aprendizagem se reduz, consequentemente, à memorização e à aplicação de uma 

série de técnicas, regras e procedimentos.” 

Para Rezende (2003, apud PIRES e ESCHER, 2015),  

“Essa ‘algebrização’ exacerbada de manipulações matemáticas, para 

solução de atividades, é um método bastante enraizado por professores de 

ensino de Cálculo em suas estratégias de ensino e aprendizagem, sendo que 

a produção de listas exercícios é uma solução mais usual, para esses 

professores como meio de aprendizagem do conteúdo. Já faz parte da 

tradição de um curso de Cálculo a presença de extensas listas de exercícios, 

com gabarito, para que os alunos possam realizar o seu ‘treinamento’ com 

segurança (REZENDE, 2003, apud PIRES e ESCHER, 2015)”.  

E ainda complementa, afirmando que:  

“A produção de listas de exercícios é sem dúvida a solução ‘normal’ mais 

usual em nossas universidades: já faz parte da tradição de um curso de 

Cálculo a presença de extensas listas de exercícios, com gabarito, para que 

os alunos possam realizar o seu ‘treinamento’ com segurança. A tal lista tem 

ainda o papel de prenunciar o contexto em que se dará a avaliação, fato, 

aliás, que muito interessa aos estudantes, e que poderá, inclusive, ser usado 

por eles em um momento futuro, numa contra-argumentação de uma ‘questão 

da prova’ que fuja aos parâmetros da lista. (REZENDE, 2003, apud PIRES e 

ESCHER, 2015).” 

Mokhtar et al. (2010) relatam que a abordagem centrada no professor, no ensino de 

CDI, é maçante, diminui a atenção e o pensamento cognitivo a ser obtido é facilmente 

esquecido, enquanto que, na abordagem da ABP, os estudantes são capazes de 

conduzir pesquisa, compartilhar o conhecimento obtido no trabalho e discussões no 

grupo, aumentar a interação e o sucesso motiva-os melhorar sua realização e 

autoconfiança. 
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Pires e Escher (2015) dão um típico panorama de como são desenvolvidas as aulas 

de CDI em muitas escolas no Brasil e no mundo:  

“Na matemática, explicitamente na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, 

o processo de ensino e aprendizado do conteúdo é realizado por aulas 

expositivas de definições, demonstrações de teoremas, propriedades e 

exemplos de exercícios. Ao final da aula ou do conteúdo programado o 

professores oferece uma bateria de exercícios para serem resolvidos. Lista 

de atividades na maioria das vezes extensas com intuito de aprendizagem 

por meio de repetições de cálculos envolvendo limites, derivas e integrais.... 

Esses fatos nos fazem refletir sobre o motivo de dizer que um estudante saiba 

calcular técnicas de limites, derivação e integração, mas não compreendem 

seus conceitos, definições e utilidades (PIRES e ESCHER, 2015).” 

Conforme Souza (2016),  

“Nota-se, principalmente, que a aprendizagem dessa disciplina tem sido 

associada aos altos índices de reprovação e de evasão universitária 

(BARUFI, 1999; REIS, 2001; REZENDE, 2003; BASSANEZI, 2011, apud 

SOUZA, 2016). Por outro lado, alguns conteúdos, envolvendo o campo 

matemático, muitas vezes têm sido interpretados como obsoletos e sem 

relação com aspectos da realidade, pois estão mais ligados ao uso de 

técnicas e reproduções mecanizadas (SOUZA, 2016).” 

Guimarães (2018) explica que: 

“O índice de reprovação na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 

continua sendo elevado, principalmente nos cursos de Engenharia, e isso 

vem se tornando uma rotina, gerando no meio acadêmico uma grande 

insatisfação, seja por parte dos alunos, seja dos professores (GUIMARÃES, 

2018).”  

Observa ainda que: 

“[...] grande parte dos estudantes não valorizam os variados conhecimentos 

que lhes são transmitidos durante sua formação profissional, enquanto 

outros, embora reconhecendo a importância desses em sua trajetória 

acadêmica, encontram muitas dificuldades durante o processo de 

aprendizagem [...]” e que “[...] a maioria ainda ignora a importância do 

aprendizado da matemática na vida cotidiana (GUIMARÃES, 2018).” 
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Percebe-se, pelo acima exposto, que as críticas ao método tradicional do ensino de 

Matemática e de CDI não são poucas e são muito bem fundamentadas. Há uma 

tendência em se buscar metodologias mais adequadas e que desenvolvam mais as 

potencialidades dos estudantes. Importa ressaltar que, aparentemente, nenhum 

pesquisador descarta ou desaprova a importância da desenvoltura algébrica e da 

capacidade dos alunos na dedução de fórmulas ou de provas de teoremas; o que se 

almeja é que os estudantes consigam, de maneira significativa, estabelecer conexões 

dos conceitos, teoremas, técnicas e habilidades em problemas práticos, relacionados 

com problemas da realidade. Além disso, as metodologias devem evoluir, no sentido 

de se oferecer oportunidades aos estudantes de exercer senso crítico, identificar e 

estabelecer alternativas de solução de problemas reais, selecionar recursos teóricos 

e práticos e, assim, preparar melhor o estudante de engenharia, de modo que ele 

possa, com relativa segurança, encarar os desafios profissionais de sua futura 

profissão. Não que a desenvoltura algébrica e a capacidade de deduzir fórmulas não 

sejam importantes, conforme já mencionado, mas não pode ser a única e central 

preocupação dos processos de ensino e aprendizagem de CDI. 

O recentemente aprovado Parecer CNE – CES 01/2019 (Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação de Engenharia) prevê que:  

“A inserção curricular, comprometida com a formação de competências, 

implica de igual modo a inserção dos estudantes na construção de soluções, 

para problemas que irão enfrentar na sua prática profissional... A organização 

curricular passa a encampar estratégias de ensino e aprendizagem 

preocupadas com o desenvolvimento das competências, com a integração e 

exploração dos conteúdos a partir de situações-problemas reais ou simulados 

da prática profissional.” E isto não é somente para CDI, mas para grande 

parte dos componentes curriculares dos Projetos Pedagógicos dos cursos de 

Engenharia.” 

O referido Parecer ainda estabelece que:  

“[...] para o desenvolvimento apropriado de competências, há a necessidade 

de utilização de estratégias e métodos que possibilitem a aprendizagem ativa, 

preferencialmente em atividades que devem ser desenvolvidas no processo 

formativo em Engenharia. Neste contexto, considerando a heterogeneidade 

entre os ingressantes, tanto cultural quanto de formação prévia, torna-se 

crucial a implementação, pelas IES, de programas de acolhimento para os 

ingressantes. Esses programas devem contemplar o nivelamento de 
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conhecimentos, o atendimento psicopedagógico, além de outros, que 

possam influir no desempenho dos estudantes no curso. Esse 

acompanhamento e apoio aos estudantes podem contribuir, de maneira 

decisiva, para o combate a grande evasão verificada nos cursos de 

Engenharia – aproximadamente de 50%.” 

Mokhtar et al. (2010) reforça que, devido à taxa de mudança no conhecimento 

continuar a aumentar, é dado como certo que os estudantes terão a necessidade de 

continuar a aprender, ao longo de suas carreiras, portanto os sistemas educativos 

precisam ajudar os estudantes a desenvolver habilidades para aprendizagem 

continuada (lifetime learning). 

Neste cenário, a ABP aparece como alternativa às práticas tradicionais na Educação 

em Engenharia. 

Conforme Guimarães (2018), utilizar a ABP para uma efetiva execução de um projeto 

aplicado ao processo de ensino-aprendizagem de CDI, é necessário considerar pré-

requisitos, para um cumprimento satisfatório dessa proposta, para um melhor 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem: 

a) No papel de facilitador, o professor deve dar atenção especial para as 

dificuldades apresentadas pelos estudantes, e não uma preocupação somente 

em atender ao plano de ensino; 

b) Os estudantes devem estar mais disponíveis, para dialogar e ouvir seus 

colegas em pequenos grupos, de modo a construir colaborativamente o saber;  

c) O papel da Instituição é o de oferecer espaços de estudo diversificados, de 

modo que os grupos possam selecionar e ocupar o melhor ambiente para a 

construção do seu próprio conhecimento, com a realização de atividades 

práticas envolvendo a teoria apreendida; 

d) É imprescindível o acesso a materiais de consulta variados para todos os 

discentes, principalmente, quando numa atividade de ABP (Internet, 

laboratórios, biblioteca, entre outros). 

Muitas são as pesquisas que apresentaram opiniões e resultados favoráveis ao uso 

da ABP no ensino de CDI, porém há muito ainda a explorar neste campo, tendo em 

vista que a grande maioria dos cursos de Engenharia, por diversas razões já 

discutidas neste trabalho, ainda está presa a métodos tradicionais de ensino. 
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A seguir, são destacados e discutidos alguns cuidados que devem ser tomados, 

quando se decide pela implementação da ABP. 

3.1.6. Considerações sobre a ABP 

A seguir, são apresentadas algumas importantes considerações, quando se pensa em 

adotar a ABP, seja parcial ou totalmente, seja no modelo original ou modificado, ou 

mesmo no modelo híbrido ou “post-holing”. 

Ribeiro (2008), em seu trabalho, demonstra que a ABP pode ser utilizada em 

currículos de Engenharia, ainda que em implantações não curriculares:  

“Parece que, mesmo em implantações parciais, os ganhos obtidos justificam 

sua adoção. No entanto, é preciso reiterar que esta metodologia não resolve 

todos os dilemas do ensino superior ou de engenharia. É apenas uma das 

alternativas ao ensino baseado no modelo de transmissão e recepção de 

conhecimentos. Muito se tem discutido sobre a inadequação do modelo e da 

metodologia tradicionais para a formação de engenheiros, para atuar num 

mundo em constante mudança, com integridade profissional e 

responsabilidade social e ambiental. Parece ser chegada a hora de ir além 

da denúncia e propor novos modelos de formação de engenheiros (RIBEIRO, 

2008).”  

Mokhtar et al. (2010) afirma que a ABP proporciona habilidades de pensamento de 

ordem mais elevada, como, por exemplo, pensamento criativo, resolução de 

problemas, pensamento lógico e tomada de decisão. Ainda revela que há estudos, em 

que estudantes submetidos à ABP mostram maiores níveis de assimilação, e 

melhores soluções em CDI, quando comparados àqueles submetidos ao ensino 

tradicional, e que a ABP tem uma influência positiva na solução de problemas e em 

habilidades de pensamento crítico. 

Souza e Schimiguel (2014) esclarecem que a ABP  

“[...] mostra meios interessantes e práticos, para reunir um grupo de alunos e 

realizar um trabalho de ensino contextualizado, por exemplo, no jardim de 

uma escola ou mesmo na quadra de esportes e associar os conteúdos 

curriculares que envolvem cálculos, interpretação de texto, transformados em 

projetos realizados e utilizados por todos na escola (SOUZA e SCHIMIGUEL, 

2014).” 
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Para Garcia (2014), a experiência tem mostrado que os alunos ficam muito mais 

motivados e trabalham muito mais na ABP do que nos métodos tradicionais de ensino, 

dedicando mais tempo aos estudos. A ABP estimula e favorece o trabalho em equipe, 

melhora a assimilação de conteúdos e aumenta a motivação para aprender. 

De acordo com Guimarães (2018), a iniciativa de aplicação da ABP,  

“[...] de modo parcial, na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, no curso 

de Engenharia Civil da UNESA, campus Cabo Frio, demonstrou que pode 

contribuir significativamente para o processo de ensino aprendizagem dessa 

disciplina nas engenharias, buscando uma aproximação da teoria com a 

prática. Entretanto, vale ressaltar que não se trata de uma solução milagrosa 

para todos os problemas que a própria disciplina impõe, considerando a 

grande dificuldade que tantos alunos trazem consigo sobre as questões que 

envolvem matemática básica (GUIMARÃES, 2018).” 

Desta forma, a ABP parece ser uma opção viável, a ser considerada por docentes e 

dirigentes de escolas de Engenharia. A literatura é extensa com casos de sucesso, 

mas, no Brasil, a ABP ainda carece de estudos mais aprofundados, considerando a 

cultura educacional vigente do aluno passivo, a resistência à mudança e o processo 

algumas vezes deficiente de formação dos professores, principais responsáveis pela 

adoção de alterações significativas no processo de aprendizagem (ROCHA, 2014). 

Na seção seguinte, expõe-se a Teoria da Atividade (TA). 

3.2. Teoria da Atividade (TA) 

Baseada nos trabalhos de Marx e Engels, desenvolvida por Leontiev, Luria e 

Engeström, com raiz histórico-cultural na psicologia soviética e nas ideias 

desenvolvidas por Vygotsky (mediação, internalização e desenvolvimento das 

funções mentais superiores), a Teoria da Atividade (TA) defende que o 

desenvolvimento do homem se dá pela necessidade de uma relação com o meio em 

que está inserido, com a satisfação de alguma necessidade pessoal. Estes autores 

afirmam que o desenvolvimento das funções psíquicas decorre de um processo de 

apropriação de algum saber, transformando a atividade externa em atividade interna 

e que a mediação entre o sujeito e o ambiente ocorre por meio da linguagem 

(LEONTIEV, 1978; VIGOTSKII, LURIA e LEONTIEV, 2010). 
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Leontiev (2004) estabeleceu que “[...] Por atividade, designamos os processos 

psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo (seu objeto), como um 

todo, se dirige, coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar 

esta atividade, isto é, o motivo”. Desta forma, pode-se entender que a aprendizagem 

é uma atividade humana, movida por um objetivo e por um motivo (no campo escolar, 

o motivo para aprender). Nesta linha de pensamento, a aprendizagem é uma atividade 

humana movida por um objetivo, a qual concebe três pontos de relevância: acontece 

em um meio social, através de uma atividade mediada nas relações entre os sujeitos 

e é uma atividade entre o sujeito e o objeto de aprendizagem (GRYMUSA e REGO, 

2014). 

O que diferencia uma atividade de outra é o motivo, o qual impulsiona uma atividade, 

porque articula uma necessidade a um objeto. Uma atividade envolve a realização de 

uma ou mais ações, que por sua vez são compostas de operações. Conforme 

Vigotskii, Luria e Leontief (2010),  

“Por operações, entendemos o modo de execução de um ato. Uma operação 

é o conteúdo necessário de qualquer ação, mas não é idêntico a ela. Uma 

mesma ação pode ser efetuada por diferentes operações e, inversamente, 

numa mesma operação podem-se, às vezes, realizar diferentes ações... Mais 

precisamente, a operação é determinada pela tarefa, isto é, o alvo, dado em 

condições que requerem certo modo de ação (VIGOTSKII, LURIA e 

LEONTIEV, 2010).” 

Então, de acordo com Duarte (2002), “o significado de uma ação diz respeito ao 

conteúdo da ação. O sentido da mesma diz respeito às razões, aos motivos pelos 

quais o indivíduo age.” A ideia de atividade, voltada para um objetivo, tem como motivo 

transformar esse objetivo em resultado. 

Quando se pensa em atividades, ações e operações, voltadas para a aprendizagem 

(ou seja, em que o objetivo é aprender e se apropriar de determinado conhecimento 

ou técnica), a fim de se adquirir competências dirigidas a interpretar e solucionar 

problemas, de maneira que sejam úteis para o indivíduo e suas relações com o 

ambiente e sociedade dos quais faz parte, tais atividades, ações e operações devem 

ser constituídas de significado (conteúdos) e sentido (razões), tanto para quem 

ensina, como para quem aprende. 

Com relação ao trabalho realizado na escola, conforme Grymuza e Rego (2014): 
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“No campo escolar, está vinculada diretamente à ideia de que se deve ter um 

motivo para aprender. Assim, é o motivo que impulsiona a ação do aluno, de 

modo que ele seja responsável por sua aprendizagem, para facilitar seu 

desejo de saber o porquê de determinada atividade e onde se pretende 

chegar com ela (GRYMUZA e REGO, 2014).”  

Segundo Rego (1995), com relação ao tipo de ensino que realmente contribui para o 

desenvolvimento das capacidades dos alunos, Davidov afirma que  

“[...] a escola deve ser capaz de desenvolver nos alunos, capacidades 

intelectuais que lhes permitam assimilar plenamente os conhecimentos 

acumulados. Isto quer dizer que ela não deve se restringir à transmissão de 

conteúdos, mas, principalmente, ensinar o aluno a pensar, ensinar formas de 

acesso e apropriação do conhecimento elaborado, de modo que ele possa 

praticá-las autonomamente ao longo de sua vida, além de sua permanência 

na escola. Essa é, segundo ele, a tarefa principal da escola contemporânea 

frente às exigências das sociedades modernas (REGO, 1995).” 

Batista (2011) fez um levantamento bibliográfico, que revelou que a TA dá suporte a 

estudos sobre a formação do pensamento teórico. 

Em particular, com relação ao ensino superior, Libâneo (2003, apud BATISTA, 2011) 

afirma que a metodologia utilizada deve ajudar o aluno a pensar com instrumentos 

conceituais, com base em processos de investigação científica. O desenvolvimento 

do pensamento teórico, pela internalização do procedimento investigativo do conteúdo 

estudado, permite revelar a essência e o desenvolvimento dos objetos de 

conhecimento e, com isso, colabora para a aquisição de métodos e estratégias 

cognoscitivas gerais, em função da análise e solução de problemas relativos a cada 

área curricular do Ensino Superior. Ao discutir uma proposta para esse nível de 

ensino, destaca 3 momentos (não-lineares) de um procedimento metodológico geral, 

baseado na proposta da TA e nas concepções de Davýdov: 

a) Reflexão: ocorre a tomada de consciência do objetivo da atividade de 

aprendizagem, assim como a compreensão e o reconhecimento das condições 

necessárias para estudar o conteúdo; 

b) Análise: estuda-se o conteúdo, partindo de conceitos centrais e de princípios 

gerais para a solução de problemas, visando desenvolver, no aluno, a 

capacidade (cognitiva) de fazer generalizações conceituais; 
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c) Internalização do conceito: capacidade do aluno de operar internamente com o 

conceito. Os conceitos se transformam em conteúdos e instrumentos do 

pensamento (ferramentas mentais). 

Por outro lado, para Jonassen e Rohrer-Murphy (1999, apud ALMEIDA, 2016), “a TA 

não se institui como uma metodologia”; para Bannon (1997, apud ALMEIDA, 2016), 

“ela não se institui como uma teoria, e sim como um sistema conceitual relevante, para 

fundamentar os estudos relativos às diferentes formas de práxis humana”. 

Neto, Gomez e Tedesco (2003) entendem a TA “... como uma estrutura filosófica e 

interdisciplinar, para estudar diferentes formas de práticas humanas de processos de 

desenvolvimento, tanto em nível individual, como em nível social.” 

Grymusa e Rego (2014) apontam, como um dos grandes problemas no ensino de 

matemática  

“[...] a falta de compreensão do propósito de determinada atividade ou ação 

pelo aluno. Não basta trabalhar com determinado conteúdo matemático em 

sala de aula, para garantir sua compreensão, há a necessidade de propor 

atividades específicas, que potencializem a internalização dos conceitos e, 

por consequência, o desenvolvimento da aprendizagem (GRYMUSA e 

REGO, 2014).” 

Para tanto, Grymusa e Rego (2014) explicam que a atividade é que pode proporcionar 

a interação dos conteúdos matemáticos com outras disciplinas e com o contexto 

social. 

A TA teve grande penetração nos Estados Unidos, na Alemanha, na Dinamarca, na 

Finlândia, e outros, principalmente na área da Engenharia. Na próxima subseção, 

aborda-se a evolução da TA. 

3.2.1. Teoria da Atividade e Sua Evolução 

A Teoria Histórico-Cultural da Atividade, ou simplesmente conhecida como Teoria da 

Atividade (TA), teve origem nas décadas de 1920 e 1930, com os estudos iniciais de 

Vygotsky, e posteriormente por Engeström, Leontiev e Luria. Estes deram 

continuidade aos trabalhos iniciados por Vygotsky e cunharam a expressão “Teoria 

da Atividade”. Leontiev foi o principal colaborador e sistematizador dessa Teoria. 
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Os estudos realizados por esses pesquisadores levaram ao desenvolvimento de três 

gerações de pesquisa da TA, explicadas a seguir. 

A primeira geração da TA está fundamentada nos trabalhos de Vygotsky, quando 

este introduz o conceito de mediação, no qual a relação entre o indivíduo e os objetos 

de um determinado contexto é sempre mediada por meios, ferramentas ou signos 

culturais. Esclarece que o comportamento e a mente humana devem ser considerados 

em termos de ações intencionais e culturalmente significativas. Sendo assim, o 

conceito de mediação é central (ALMEIDA, 2016). 

A Figura 3.3a mostra o modelo triangular de Vygotsky, “[...] em que a conexão direta 

condicionada entre estímulo e resposta foi transcendida por um complexo ato 

mediado (ENGESTRÖM, 2001).” Já a Figura 3.3b ilustra a reformulação do modelo 

de Vygotsky, proposta por Engeström (2001), onde se vê a “ideia de Vygotsky de 

mediação cultural das ações, comumente expressa como a tríade sujeito, objeto e 

artefato mediador” (ENGESTRÖM, 2001). Ambos os modelos resumem a primeira 

geração da TA. 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – (a) Modelo de Vygotsky de ato mediado e (b) sua reformulação comum. 
Fonte: Adaptado de Engeström (2001). 

Segundo Engeström (2001), a inclusão dos artefatos culturais nas ações humanas fez 

com que o indivíduo não fosse mais compreendido sem seus meios culturais, bem 

como a sociedade não fosse mais entendida sem as ações dos indivíduos, que 

produzem e usam artefatos. Desta maneira, objetos deixam de ser matérias-primas 

para a formação de operações lógicas no sujeito, passando a ser entidades culturais, 

e a orientação a objetos da ação torna-se a chave para a compreensão da psique 

humana. Leontiev (1978) diz que “[...] a mesma ação pode servir a diferentes 

atividades”, o que diferencia os termos atividade e ação. 
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Os artefatos podem ser a linguagem, computadores, ou ainda dispositivos móveis 

(tablets e smartphones), o sujeito pode ser o aluno e o objeto, o conteúdo a ser 

aprendido. 

O limite da primeira geração foi o foco em permanecer apenas no indivíduo.  

Já a segunda geração da TA é centrada nos estudos de Leontiev (1978) e Engeström 

(2001) como colaborador. Leontiev observou que as ideias concebidas por Vygotsky 

não mostravam a atividade num contexto de realização coletiva e social. Em seu 

trabalho, Leontiev (1978) concebeu a atividade como um sistema coletivo de ações, 

ligadas às relações humanas e ao processo de reflexão mental do sujeito, sobre o 

mundo; atestou a divisão de trabalho como forma de fundamentar as ações individuais 

do sujeito na atividade. 

A Figura 3.4 ilustra um modelo de um sistema de atividade coletiva, de acordo com a 

visão da segunda geração da TA. 

 

 

 

 

                  

 

 

Figura 3.4 – A estrutura de um sistema de atividade coletiva. 
Fonte: Adaptado de Engeström (2001). 

Engeström (2001) propõe, portanto, um diagrama, estendendo aquele proposto por 

Vygotsky e dando ênfase à ideia de atividade coletiva. O subtriângulo superior da 

Figura 3.4 representa ações individuais e em grupo, contidas em um sistema de 

atividade coletiva. Na referida figura, o objeto aparece envolvido por uma elipse, o 

que, indica que ações orientadas a objetos são sempre caracterizadas por 

ambiguidade, surpresa, interpretação, fazer sentido e potencial de mudança, implícita 

ou explicitamente. Neste caso, o conceito de atividade leva o modelo a redirecionar o 

foco da TA para complexas inter-relações entre o sujeito individual e sua comunidade. 
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Portanto, Leontiev (1978) e Engeström (2001) colocam a atividade no contexto da 

comunidade social, deslocando o foco do sujeito para suas relações interpessoais, no 

qual os sujeitos passam a compartilhar o mesmo objeto da atividade, o que é 

importante, quando alunos trabalham em grupos. 

Batista (2011) apresentou uma descrição dos elementos do sistema da Figura 3.4: 

a) “O sujeito pode ser um indivíduo ou um subgrupo da comunidade; 

b) O objeto é a matéria-prima ou o problema a que se dirige a atividade; 

c) Os artefatos mediadores (instrumentos e signos) ajudam a alcançar o(s) 

resultado(s) da atividade; 

d) A comunidade é composta de vários indivíduos e/ou subgrupos que 

compartilham o mesmo objeto no resultado da atividade - ela situa o 

sujeito em um contexto; 

e) As regras se referem a normas, convenções e regulamentos explícitos ou 

implícitos que norteiam ações e interações dentro do sistema de 

atividade; determinam o modo como a atividade será realizada; 

f) A divisão do trabalho tanto se refere à divisão horizontal de tarefas entre 

os membros da comunidade, quanto à divisão vertical, em termos de 

poder e status - determina as funções de cada sujeito na realização de 

uma atividade dentro da comunidade (BATISTA, 2011).” 

Entretanto, Cole (1988), dentre outros autores, indicou uma “profunda insensibilidade” 

do modelo da segunda geração da TA, com relação à diversidade cultural, o que gerou 

a terceira geração da TA. 

A terceira geração da TA é uma ampliação do modelo da segunda geração, cujo alvo 

são sistemas de atividade que interagem com um ou mais sistemas de atividade. 

Segundo Engeström (2001), A terceira geração da TA “[...] precisa desenvolver 

ferramentas conceituais, de modo a compreender diálogo, múltiplas perspectivas e 

redes de sistemas de atividade interativos.” 

A Figura 3.5 mostra dois sistemas de atividade interativos numa visão mais ampla da 

TA, ilustrando a visão da terceira geração da TA.  
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Figura 3.5 – Dois sistemas de atividade interativos, como mínimo modelo para a Terceira 
Geração da TA. Fonte: Adaptado de Engeström (2001). 

3.2.2. Princípios da Teoria da Atividade  

A TA é composta de elementos em nível individual, social, níveis hierárquicos da 

atividade e os princípios básicos, descritos a seguir. De acordo com Almeida (2016), 

a organização dos princípios da TA pode variar de autor para autor, os quais 

normalmente os dividem em cinco ou seis. 

Kaptelinin e Nardi (1997) estabelecem os cinco princípios apresentados nos cinco 

parágrafos seguintes. 

O Princípio da Estrutura Hierárquica se baseia no argumento de que a atividade 

humana está organizada em três níveis hierárquicos que se complementam, a 

atividade, a ação e a operação, sendo a atividade orientada a motivos, a ação 

orientada a metas e a operação orientada às condições de realização. Cada ação 

pode ter uma ou mais diferentes operações, que se tornam automáticas, quando muito 

repetidas. 

O Princípio da Orientação a Objetos parte da ideia que toda atividade é orientada a 

objeto, e que este inclui o motivo da atividade. A execução de uma atividade, que se 

caracteriza pela interação dos processos mentais com o mundo exterior, portanto, 

com objetos do mundo real, resultando em experiências sociais que influenciam o 

modo de executar tais atividades. Este princípio é importante, quando se pensa em 

um planejamento de atividades educacionais, que envolvam m-learning, por exemplo, 

com o uso de dispositivos móveis, como instrumentos de mediação. 
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O Princípio da Internalização / Externalização baseia-se na ideia que toda atividade 

abrange processos de internalização e externalização, que inter-relacionados levam 

ao desenvolvimento individual. Portanto, o foco está nos mecanismos básicos de 

origem dos processos mentais, sendo que a transformação da atividade externa em 

interna ocorre através do processo de internalização. Já a externalização é entendida 

como o processo inverso da internalização, resultando em falas ou atos, podendo 

ainda ser observados, verificados, se for o caso, corrigidos e socializados. A partir 

disto, o indivíduo desenvolve processos psicológicos superiores. 

O Princípio do Desenvolvimento caracteriza a atividade como um fenômeno 

dinâmico, historicamente construído, tendo em vista que os elementos da atividade 

sofrem transformações ao longo do tempo. 

O Princípio da Mediação considera que qualquer atividade é mediada por meio de 

artefatos materiais (ferramentas, máquinas, sujeitos) ou abstratos (signos, regras, 

procedimentos, contextos, leis, valores culturais). Para Ligorio e Pontecorvo (2010 

apud ALMEIDA, 2016), o ponto chave da TA é o conceito de mediação, em que a 

atividade humana é sempre mediada pelo artefato e nunca direta na sua relação com 

a realidade. Desta forma, torna-se possível dar significado às coisas. Este princípio 

também reforça o uso de artefatos mediadores, tais como os dispositivos móveis. 

Por outro lado, Engeström (2001) coloca os cinco princípios explicados nos parágrafos 

seguintes. 

O primeiro princípio (sistema de atividade como unidade de análise) é tomar, 

como principal unidade de análise, um sistema de atividade coletivo, orientado a 

objetos e mediado por artefato, pertencente à sua rede de relações. Sistemas de 

atividade se percebem e se reproduzem, gerando ações e operações. 

O segundo princípio (voz múltipla) considera que um sistema de atividade é sempre 

uma comunidade com múltiplos pontos de vista, tradições e interesses. Em uma 

atividade, a divisão do trabalho cria diferentes papéis para os participantes, que 

possuem suas próprias e distintas histórias. O sistema de atividade, por sua vez, 

carrega múltiplas camadas e vertentes de história gravados em seus artefatos, regras 

e convenções. Essa característica de voz múltipla é multiplicada em redes de sistemas 

de atividade interativos, sendo uma fonte de distúrbios e de inovação, que trazem a 

necessidade de sistemas de tradução e negociação. 
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O terceiro princípio (historicidade) estabelece que os problemas e os potenciais de 

um sistema de atividades podem somente ser compreendidos, quando contrastados 

com sua própria história, tendo em vista que tais sistemas sofrem transformações 

durante prolongados períodos. 

O quarto princípio (contradições) diz respeito ao papel central das contradições 

como fontes de mudança e desenvolvimento. Segundo Engeström (2001), 

contradições não são o mesmo que problemas ou conflitos, mas sim tensões 

estruturais historicamente acumuladas internamente e entre os sistemas de atividade. 

Atividades são sistemas abertos e, quando um sistema de atividade adota um novo 

elemento externo, um elemento antigo entra em conflito com o novo. Tais contradições 

geram distúrbios e conflitos, porém também criam tentativas inovadoras de causar 

mudanças na atividade. 

Finalmente, o quinto princípio (ciclos expansivos) tem a ver com as possibilidades 

de transformação expansiva dos sistemas de atividade, que se movem relativamente 

em longos ciclos de transformações qualitativas. Conforme as contradições de um 

sistema de atividade tornam-se mais agravadas, alguns participantes individuais 

começam a questionar e se desviar das normas estabelecidas para o sistema. Uma 

transformação expansiva é atingida, quando objeto e o motivo da atividade são 

reformulados, de maneira a abraçar um horizonte de possibilidades radicalmente mais 

amplo que no modo anterior da atividade. Um ciclo completo de transformação 

expansiva pode ser entendido como uma jornada coletiva através da zona de 

desenvolvimento proximal da atividade. 

Na próxima subseção, são feitas considerações e cuidados, relativos à TA. 

3.2.3. Considerações sobre a Teoria da Atividade 

Como visto nas seções anteriores, vários pesquisadores defendem a Teoria da 

Atividade (TA) como um conjunto coerente de elementos interligados, que procura 

explicar o desenvolvimento intelectual de um indivíduo, a partir de sua relação com o 

ambiente social, mediada por artefatos, principalmente no que tange aos processos 

de aprendizagem, que envolvem essa relação como resultado de um trabalho coletivo. 
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Entretanto, nos próximos parágrafos, serão feitas algumas considerações e alertas 

com relação ao indivíduo, quando se considera empregar a TA como aporte teórico 

para atividades educacionais. 

Em primeiro lugar, a aplicação da TA pode não dar certo para todos os alunos da 

turma, se levarmos em conta uma turma muito heterogênea, por exemplo, com alunos 

com diversos estilos de aprendizagem, tendo em vista que diferentes alunos 

aprendem em diferentes ritmos e com diferentes estilos de aprendizagem. 

Outra preocupação é com sujeitos que tentam engajar-se em uma atividade que, para 

ele não tenha significado ou que tal significado não fique claro, o que pode levar a 

consequências negativas, tal como desmotivar o estudante. 

Leesa (2004) também aponta duas preocupações com o indivíduo, quando interage 

com o sistema de atividade: (1) Primeiramente, quanto a relações desequilibradas de 

poder dentro do sistema de atividade; a menos que os lugares de aprendizagem 

estejam além do sistema de atividade, o indivíduo novato fica à mercê dessas relações 

de poder. Fica difícil criar espaços, nos quais o indivíduo possa questionar as práticas, 

criticar o que vê e desenvolver suas próprias teorias e ideias. (2) Finalmente, devido 

a TA não possuir uma robusta teoria voltada para o indivíduo, ela não prevê as 

necessidades de aprendizagem do indivíduo que vive, ao mesmo tempo, entre os 

domínios natural, prático e social e que precisa de habilidades e conhecimento para 

evoluir em cada um deles. 

A maior parte dos trabalhos, embasados na TA, possui foco na crítica do modelo 

tradicional de ensino, centrado no professor, sendo o aluno um participante passivo; 

tais trabalhos propõem, em sua maioria, alternativas de ensino-aprendizagem, nas 

quais o processo é centrado no aluno, conforme abordado nas próximas subseções. 

Na medida em que a TA se torna cada vez mais difundida entre pesquisadores, mais 

trabalhos nela baseados são publicados, tendo em vista a TA ter se mostrado uma 

teoria de grande utilidade, para apoiar as pesquisas em que o foco prioriza o 

desenvolvimento das faculdades mentais dos estudantes, enaltecer as vantagens de 

se trabalhar em grupo nos ambientes escolares, desenvolver autonomia e habilidades 

de pesquisa, apropriação e compreensão significativa de conceitos básicos e 

avançados em diferentes componentes curriculares de cursos de engenharia, de 
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modo a poder utilizá-los de maneira profícua em sua atividade profissional e na vida, 

entre outros. 

3.2.4. Teoria da Atividade e o Ensino de Cálculo Diferencial e Integral nos Cursos 

de Engenharia 

A TA é mais uma teoria, conforme já mencionado, centrada no aluno, que se 

contrapõe aos métodos tradicionais de ensino centrados no professor. Muitos 

trabalhos de pesquisa foram realizados, no Brasil e no mundo, de modo a integrar a 

TA no ensino de conteúdos básicos e específicos dos cursos de Engenharia, de modo 

a encontrar um caminho mais bem-sucedido que a abordagem tradicional. 

Desde que a começou a ser desenvolvida, no início do século XX, pesquisadores vêm 

desenvolvendo trabalhos, no intuito de estudar a adoção e implementação da TA em 

cursos de Engenharia, principalmente no que tange a despertar maior interesse por 

parte dos estudantes de Engenharia em se empenhar no aprendizado de conteúdos, 

técnicas e habilidades que poderão ser úteis em sua futura área de atuação e na 

formação de seu perfil profissional, tais como o desenvolvimento do pensamento 

matemático e o consequente desenvolvimento de processos mentais mais 

elaborados. Outra preocupação é conduzir o aluno a estabelecer conexões 

significativas entre essas técnicas e habilidades e os fundamentos vistos nas etapas 

iniciais do curso. 

Além disso, a TA fornece um referencial teórico adequado, para a validação de 

estudos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento. Nos parágrafos seguintes, 

são descritos alguns dos trabalhos de pesquisa mais significativos, na área de 

Educação em Engenharia, em que a TA teve um papel fundamental como referencial 

teórico, cujo foco foi especificamente o ensino e aprendizagem de Cálculo Diferencial 

e Integral (CDI). 

Campos (2012) apresentou um estudo de caso, desenvolvido no Departamento de 

Matemática da UFMG, para o ensino de CDI 1 nos ciclos básicos dos cursos de 

Ciências Exatas (incluindo os cursos de Engenharia). Os dados resultantes da 

pesquisa, foram analisados por meio da TA, com auxílio do testbench de Engeström, 

para aplicação em caso concreto. Chegou-se “[...] a um modelo que mostra as tensões 



82 
 

internas e os limites na elaboração de propostas de mudança no funcionamento de 

disciplinas do ciclo básico dos cursos de Ciências Exatas [...] (CAMPOS, 2012).” 

A tese de Magalhães (2016) teve como objetivo:  

“[...] identificar processos de aprendizagem de conteúdos de cálculo na 

unidade curricular Matemática I, por alunos do 1.º ano de cursos de 

engenharia de um Instituto Superior Politécnico (Portugal), em contextos 

dentro e fora de sala de aula, e averiguar que materiais didáticos são usados 

na aprendizagem desses conteúdos (MAGALHÃES, 2016).”  

A investigação abordou três temas: Construção do conhecimento matemático, 

atividades e tarefas matemáticas e contextos de aprendizagem e materiais didáticos. 

A aplicação da TA permitiu obter as seguintes observações e conclusões: 

a) Os diferentes contextos em que os alunos realizaram as atividades propostas, 

dentro e fora de sala de aula, foram complementares; 

b) A solução de problemas dominou a maior parte das atividades; 

c) A compreensão e a exploração de noções matemáticas envolveram fortemente 

processos de visualização apoiados em materiais tecnológicos e nas múltiplas 

representações semióticas dos conceitos; 

d) A aprendizagem baseada em projetos proporcionou a exploração de conceitos 

matemáticos, em contexto de Física e de Engenharia, e a aquisição de 

competências de modelação matemática; 

e) As principais dificuldades e erros dos alunos estão na compreensão do 

significado e na manipulação de inequações não lineares, na demonstração 

formal da convergência de séries; 

f) A integração de materiais tecnológicos na resolução das tarefas não se deu de 

imediato; os apontamentos escritos e as aulas em vídeo, disponíveis no 

“Moodle”, e a calculadora gráfica foram as primeiras fontes e recursos dos 

alunos no estudo e no esclarecimento de dúvidas; o “GeoGebra”, o “Wolfram”, 

a calculadora gráfica e as applets foram os principais suportes tecnológicos de 

cálculo e representação gráfica no apoio à resolução das tarefas matemáticas 

e à compreensão de conceitos matemáticos, na medida em que foram se 

familiarizando com os mesmos;  
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g) Ao longo do semestre letivo, o comportamento dos alunos diante das tarefas 

que lhes foram propostas mudou aos poucos, de individual para o trabalho em 

grupo. 

Rønning (2016) analisou a utilização do software Maple T.A. (sistema de avaliação 

auxiliado por computador) na Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, nos 

cursos de Cálculo. Investigou possíveis consequências nos processos de 

aprendizagem dos alunos com o uso dessa ferramenta. A Teoria da Atividade foi 

usada, considerando a ferramenta Maple T. A. como artefato de mediação, entre os 

estudantes (sujeitos) e os problemas matemáticos em que eles trabalham (objetos); a 

atividade é a participação do aluno em um curso de Cálculo e o motivo principal, ser 

aprovado no exame final. Os resultados das observações permitiram o pesquisador 

perceber que, para o aluno é um problema a mediação não ser feita por uma pessoa, 

principalmente quando precisa de um feedback (a ferramenta apenas avalia a 

resposta do aluno), quando não acerta a resposta do problema proposto, o que 

implicaria em uma perda de confiança por parte do aluno, pois o aluno fica sem saber 

em que errou. 

Anastasakis, Robinson e Lerman (2017) conduziram uma pesquisa com alunos de 

cursos de engenharia, sobre os tipos de recursos que esses estudantes costumam 

usar em seus estudos de Matemática. A análise, orientada pela TA, mostrou que as 

práticas mais comuns de estudos desses alunos envolvem o uso de recursos digitais 

ou aqueles normalmente fornecidos pela Instituição de Ensino, sugerindo que a 

atividade dos alunos é normalmente governada pelo objetivo de conseguir altas notas. 

Para estudar “Cálculo I”, apesar de contar com recursos digitais e online, aulas 

gravadas, teoria disponível no website da disciplina, o resultado mostrou que mais de 

80% dos alunos assistem as aulas teóricas presenciais e que quase 90% deles usam 

extensivamente o livro-texto. 

Fredriksen e Hadjerrouit (2019) utilizaram a TA e seu princípio da contradição dialética 

em um estudo de pesquisa, com a finalidade de explorar as contradições emergentes 

da implementação de uma abordagem de sala de aula invertida em turmas de 

estudantes de engenharia na disciplina de matemática. Os resultados indicaram que 

as contradições se manifestaram na forma de tensões em aulas invertidas de 

matemática, e que surgiram em diferentes níveis de atividade e que tiveram influência 

na aprendizagem da matemática. O trabalho, segundo esses pesquisadores, é uma 
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contribuição à falta de sustentação teórica e de poucas pesquisas sobre tensões e 

contradições em aulas invertidas de matemática na universidade. 

Os trabalhos de pesquisa no Brasil e em outros países buscam caminhos, com base 

na investigação científica, no sentido de causar mudanças e melhorias significativas 

no ensino e aprendizagem de CDI em cursos de Engenharia. É sabido que, em vários 

países, os índices de retenção em CDI, e até os de evasão de cursos de Engenharia 

causados por retenção em CDI, são elevados há muitos anos, sendo, também por 

isso, objeto de preocupação e de investigação. 

Neste cenário, a TA tem sido bastante utilizada, como aporte teórico, seja na 

valorização do trabalho em grupo como determinante da construção coletiva do 

conhecimento, bem como no fortalecimento de diversos meios como mediadores do 

processo de aprendizagem, ou ainda, na análise de viabilidade e aplicabilidade de 

novas metodologias de ensino de CDI, em especial aquelas centradas no aluno. 

3.2.5. Teoria da Atividade e Aprendizagem Baseada em Problemas  

A ABP se diferencia dos métodos tradicionais de ensino, principalmente pela ênfase 

da aprendizagem ativa do aluno, na aquisição de novos conceitos, a partir e dentro do 

escopo da solução de problemas, no qual se busca superar o distanciamento do 

ensino tradicional em relação aos contextos profissionais do real mundo do trabalho. 

Além de valorizar o conhecimento prévio do estudante, procura também desenvolver 

no aluno, motivação a aprender, hábitos de estudo e de habilidades de pensamento 

pelo método da experiência reflexiva, melhorar o desempenho escolar dos alunos e 

promover a autonomia de aprendizagem, pesquisa e do trabalho colaborativo (em 

equipe), desde que a solução do problema seja relevante ao seu futuro exercício 

profissional, fazendo com que o aluno se responsabilize mais pelo processo de 

aprendizagem. 

Percebe-se que essas características são comuns à TA e à ABP, ao considerar, no 

âmbito da TA, a hipótese de que a situação-problema seja utilizada como objeto de 

mediação e a ABP, como a atividade. Porém, a ABP possui algumas limitações, “[...] 

quando se trata de promover um tipo de aprendizagem que resulte em mais do que a 

apenas a aptidão de resolver problemas (FREITAS, 2012).” 
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Ainda, segundo Freitas (2012), há sempre o risco de a ABP ter o foco mais 

concentrado nos problemas que nas teorias, conceitos e princípios explicativos e de 

deixar em segundo plano (ou omitir) os métodos de pensamento para a reflexão sobre 

as possíveis contradições presentes, tanto na situação-problema, como nos 

conhecimentos usados para se alcançar a solução da mesma. Isto pode resultar num 

hábito de pensamento mais focado no fenômeno em si, do que em suas causas mais 

amplas, restringindo-o à experiência e dispensando a reflexão mais crítica. Portanto, 

pode ocorrer de se negligenciar outras maneiras de ver, interpretar e refletir, as quais 

poderiam contribuir para ampliar seu horizonte técnico, ético e científico, restringindo-

se somente aos conteúdos abordados no problema. Desta forma, pode se perder a 

oportunidade, para que os estudantes desenvolvam um trabalho mental mais 

profundo. 

Portanto, a ABP, para se tornar uma metodologia mais robusta no sentido da 

qualidade do trabalho e processo mental envolvidos, necessita do reforço adicional de 

um referencial teórico-metodológico que a auxilie a contribuir para um 

desenvolvimento mais aprimorado da atividade pensante do aluno, em especial, do 

pensamento matemático, assentado na abstração, na generalização e nos conceitos 

teóricos (DAVÝDOV, 1982 apud FREITAS, 2012), pela apropriação do processo 

investigativo e criador. Assim se contribui para o desenvolvimento das personalidades 

dos alunos como sujeitos ativos, capazes de provocar mudanças no meio com o qual 

interagem. Deste modo, o conteúdo, unido ao método para sua aquisição, passaria a 

fazer parte das funções cognitivas do aluno.  

A segunda geração da TA pode dar um reforço necessário, tendo em vista 

principalmente os Princípios de Internalização / Externalização e da Mediação, com 

ênfase nos processos mentais do estudante (KAPTELININ e NARDI,1997), bem como 

os Princípios das Contradições e dos Ciclos Expansivos (ENGESTRÖM, 2001), já 

explicados em seção anterior. Tais princípios, contribuem para o desenvolvimento de 

um trabalho mental mais profundo, durante a atividade de solucionar uma situação-

problema, por exemplo, pela atividade proporcionada pela ABP. 

Quanto à preocupação da aplicação da TA poder não dar certo para todos os alunos 

da turma, devido à heterogeneidade e diferentes estilos de aprendizagem, a aplicação 

da ABP, por sua vez, pelo fato de trazer situações-problemas contextualizadas (na 

área de atuação do futuro engenheiro). Pode resolver ou amenizar de maneira 
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satisfatória tais dificuldades, inclusive a falta de motivação, por ausência ou não-

percepção de significado ou de clareza. 

Pelo exposto, ambas metodologias parecem ser complementares. Com uma possível 

combinação da TA com a ABP, pode-se, portanto, caminhar por uma estrada melhor, 

a fim de se desenvolver o pensamento matemático do futuro engenheiro e, ao mesmo 

tempo, mitigar problemas relativos a aspectos motivacionais, somando-se a isso o 

papel do professor, como mediador, facilitador e orientador, no sentido de esclarecer 

dúvidas e motivar os estudantes na empreitada. 

Na próxima seção, discorre-se sobre a Modelagem Matemática. 

3.3. Modelagem Matemática (MM) 

É uma preocupação entre muitos educadores, tanto no Brasil, como em outros países, 

como resultado de práticas pedagógicas tradicionais, o fato dos alunos não adquirirem 

competências que os habilitem a resolver problemas novos e desconhecidos, 

diferentes daqueles clássica e rotineiramente vistos em aulas tradicionais. Talvez isto 

ocorra, devido à uma relativa falta de conexão do ensino, que se concentra 

excessivamente em conceitos abstratos, com pouca ou nenhuma aplicação prática 

dos mesmos, muitas vezes distantes da realidade do aluno. Como consequência, o 

aluno pode demonstrar desinteresse e até achar que é muito difícil assimilar tais 

conceitos, ou ainda pensar não ter capacidade para isso, conforme já abordado em 

seções anteriores. 

Nesse sentido, a modelagem surge como mais uma alternativa de tornar o ensino 

mais eficaz e os conteúdos de aprendizagem mais significativos e interessantes para 

os alunos, permitindo que estes desenvolvam conhecimentos, habilidades e atitudes, 

competências que os métodos tradicionais têm falhado em promover. 

É muito frequente, nas atividades profissionais do engenheiro, o uso de modelos, seja 

para testar ideias e conceitos, seja para validar alternativas técnicas de solução de 

problemas. 

De um modo geral, modelo é uma representação ou versão simplificada de um objeto, 

problema ou de uma situação, que contém suas características mais importantes, 

abstraindo-se detalhes de menor importância. 
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Um modelo é construído, baseando-se em um conjunto de regras, hipóteses e 

restrições. Pode ser uma maneira mais barata e segura de se testar ideias, de se 

entender melhor um problema ou situação, antes de implementá-las. Um modelo 

contribui para a geração de processos padronizados de solução de problemas. 

Existem vários tipos de modelos e, dependendo dos autores, diferentes definições e 

visões sobre modelagem. 

Para Gilbert, Boulter e Eldmer (2000 apud BARBOSA, 2009), um modelo pode ser 

concreto, que envolve materiais manipuláveis, verbal, que consiste em descrições 

de um sistema, visual, quando são usados gráficos, diagramas, animações, entre 

outros, gestual, que usa manifestações do corpo ou partes, e o simbólico, que se 

utiliza de representações pictóricas, fórmulas ou expressões matemáticas. 

Bassanezi (2011) classifica os modelos, a saber:  

a) Modelo Objeto: é a representação de um objeto ou fato concreto; suas 

características predominantes são a estabilidade e a homogeneidade das 

variáveis. Tal representação pode ser pictórica (um desenho, um esquema 

compartimental, um mapa, etc.), conceitual (fórmula matemática), ou simbólica.  

b) Modelo Teórico: é aquele vinculado a uma teoria geral existente, sendo 

construído em torno de um modelo objeto, com um código de interpretação. Ele 

deve conter as mesmas características que o sistema real, isto é, deve 

representar as mesmas variáveis essenciais existentes no fenômeno e suas 

relações são obtidas através de hipóteses (abstratas) ou de experimentos 

(reais). 

Bassanezi (2011) define modelo matemático, como sendo “... um conjunto de 

símbolos e relações matemáticas que representam de alguma forma o objeto 

estudado.” Barbosa (2009) entende que um modelo matemático é um modelo 

simbólico (GILBERT, BOULTER e ELDMER, 2000 apud BARBOSA, 2009), que 

emprega tabelas, gráficos, equações, inequações, conceitos, notações e / ou 

procedimentos matemáticos. 

Modelos matemáticos devem representar ideias de maneira clara, sem ambiguidades, 

com linguagem concisa e proporcionar um grande conjunto de resultados possíveis, 

de modo que se possa determinar soluções numéricas, por meio de métodos 
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computacionais. Para Silveira (2014), “...dificilmente há um modelo matemático ‘ótimo’ 

para qualquer situação do mundo físico ou social.” 

Modelos matemáticos ainda podem ser lineares ou não-lineares, dependendo do 

tipo de comportamento e do tipo de relação entre as variáveis do sistema 

representado; estático, quando representam uma situação em um determinado 

momento ou dinâmico, quando procuram explicar variações ao longo do tempo ou 

espaço; educacional, que é uma representação muito simplificada, com foco em 

algum conceito, isolado dos demais envolvidos, ou aplicativo, baseado em hipóteses 

realísticas e com um grande número de variáveis ; determinístico,  quando o 

conhecimento é suficiente para se fazer previsões precisas, ou estocástico, quando 

a representação envolve variáveis aleatórias ou probabilísticas. 

Biembengut (2009) ressalta a importância dos modelos para a formação de processos 

mentais: 

“Os modelos são ferramentas que ajudam a pessoa a processar informações 

e estimular novas ideias e compreensões, prover de uma visão estruturada e 

global que inclui relações abstratas. Capacitam a observar e refletir sobre 

fenômenos complexos, e ainda a comunicar as ideias a outras. Trata-se de 

um importante meio não apenas para facilitar a ação diária das pessoas, 

considerando que na base de toda tecnologia ou produções encontra-se um 

modelo, uma representação do fenômeno e das ideias, mas também para 

estimular o processo mental, ajudando a pensar produtivamente 

(BIEMBENGUT, 2009).” 

Modelagem é estudo, processo, procedimento ou conjunto de ações utilizados para 

gerar ou construir um modelo. Modelagem Matemática (MM) é a área da pesquisa, 

que se concentra na construção de modelos matemáticos. 

De acordo com Biembengut (2009), o termo Modelagem Matemática, “... como 

processo para descrever, formular, modelar e resolver uma situação problema de 

alguma área do conhecimento”, aparece na literatura, por volta do início do século XX, 

nas áreas de Engenharia e Economia. 

Segundo Bassanezi (2011) a MM é um processo dinâmico, utilizado para a obtenção 

e validação de modelos matemáticos. É uma forma de abstração e generalização, 

com a finalidade de fazer previsões e de determinar e estudar tendências. Portanto, a 

modelagem matemática transforma situações reais em problemas matemáticos. “A 
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modelagem é eficiente, a partir do momento que nos conscientizamos que estamos 

sempre trabalhando com aproximações da realidade, ou seja, que estamos 

elaborando sobre representações de um sistema ou parte dele (BASSANEZI, 2011).” 

Renz Jr. (2015) define a MM como um conjunto de ações que nos permite representar 

a realidade à nossa volta através de um modelo matemático que, por sua vez, 

descreve tal realidade, pois “[...] permite interpretar a relação entre os acontecimentos 

e o mundo através de análises de dados, reflexões, deduções de resultados e 

previsões. Porém [...] deve-se testá-lo de formas diferentes (RENZ JR., 2015).” 

Biembengut (2012) explica que a MM é um método de pesquisa utilizado, em 

particular, nas Ciências e possui os mesmos procedimentos da pesquisa científica: 

a) Reconhecimento da situação-problema; 

b) Familiarização com o assunto a ser modelado; 

c) Formulação do problema; 

d) Formulação de um modelo; 

e) Encontrar a solução do problema a partir do modelo; 

f) Validação do modelo. 

Na área de Educação, em especial na Educação Matemática, a MM pode ser usada 

em situações de ensino e aprendizagem, com a intenção de motivar alunos a ter uma 

compreensão mais significativa a respeito dos conteúdos que estão em estudo, bem 

como de convencer professores a experimentar métodos diferentes daqueles 

comumente aplicados no ensino tradicional. A MM, tal como a ABP e a TA, procura 

aproveitar o conhecimento prévio do aluno. 

Araújo (2007 apud Batista 2011) afirma que a MM vem recebendo destaque entre as 

perspectivas atuais da Educação Matemática, podendo ser entendida como a 

utilização da matemática para resolver problemas da realidade. 

Aragão (2016) declara que a MM  

“[...] tem por objetivo estimular a criatividade e o raciocínio matemático, dar 

uma maior compreensão da aplicação da matemática em outras áreas, e 

desenvolver habilidades na resolução dos problemas, a fim de que os 

estudantes se sintam motivados a aprender de forma contínua (ARAGÃO, 

2016).” 
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Biembengut (2012) ressalta que a MM pode ser utilizada na educação formal de 

matemática, de modo a  

“[...] propiciar ao estudante, em qualquer nível de escolaridade, uma 

aprendizagem mais significativa, possibilitando melhor apreensão dos 

conceitos matemáticos frente à aplicabilidade, integração da Matemática com 

outras áreas do conhecimento, estímulo à criatividade na formulação e 

resolução de problemas, discernimento de valores e concepções dos 

antepassados, valorização das competências das culturas sociais e 

realização de pesquisa científica (BIEMBENGUT, 2012).” 

Vale destacar as colocações de D’Ambrosio (1989), sobre a contribuição da MM na 

educação matemática: 

“A modelagem matemática tem sido utilizada como uma forma de quebrar a 

forte dicotomia existente entre a matemática escolar formal e a sua utilidade 

na vida real ... Através da modelagem matemática, o aluno se toma mais 

consciente da utilidade da matemática, para resolver e analisar problemas do 

dia-a-dia. Esse é um momento de utilização de conceitos já aprendidos. É 

uma fase de fundamental importância, para que os conceitos trabalhados 

tenham um maior significado para os alunos, inclusive com o poder de torná-

los mais críticos na análise e compreensão de fenômenos diários 

(D’AMBROSIO, 1989).” 

Blum e Niss (1989, apud SILVEIRA, 2014) colocam cinco argumentos em defesa da 

utilização da Modelagem em sala de aula: 

a) Argumento de formação: a aplicação da matemática, da MM e da resolução 

de problemas como meios apropriados para o desenvolvimento da criatividade 

e a capacidade de resolver problemas; 

b) Argumento da competência crítica: preparação dos alunos para viver e agir 

com integridade como cidadãos individuais e sociais e desenvolver uma 

competência crítica, de modo a "ver e julgar" de forma independente, e propor 

de soluções para problemas socialmente significativos; 

c) Argumento da utilidade: preparar os alunos para utilizarem a matemática e 

resolver problemas ou descreverem aspectos específicos das áreas e 

situações extramatemáticas; 
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d) Argumento pela importância da própria Matemática: entender e interpretar 

a própria Matemática nas suas diferentes facetas, como uma ciência e como 

um campo de atividade na sociedade e na cultura; 

e) Argumento pela promoção da aprendizagem da matemática: a 

incorporação de resolução de problemas, aplicações e aspectos de atividades 

de modelagem e em aulas de matemática auxilia os alunos na aprendizagem 

e manutenção de conceitos matemáticos, proporcionando motivação e 

relevância dos estudos em Matemática. 

Portanto, a MM é uma metodologia defendida por muitos pesquisadores, que 

apresentam diversos argumentos e motivos, para que seja utilizada como estratégia 

de ensino e aprendizagem, não somente na Matemática ou na Engenharia, mas 

também em outras áreas do conhecimento. 

3.3.1. Modelagem Matemática: etapas e aplicação 

Nesta seção, são apresentadas as etapas que constituem a metodologia da MM, 

segundo a visão de alguns de seus maiores defensores. 

Bassanezi (2002) divide as atividades intelectuais da MM em seis etapas, conforme 

ilustra a Figura 3.6. 

A primeira etapa é a “Experimentação”, na qual se faz a obtenção de dados. Podem 

ser adotados métodos estatísticos ou outros, dependendo da natureza do experimento 

e dos objetivos da pesquisa. 

 

 

 

 

    

 

Figura 3.6: Esquema de uma modelagem - as setas contínuas indicam a primeira aproximação. 
A busca de uma modelo matemático que melhor descreva o problema estudado torna o 

processo dinâmico, indicado pelas setas pontilhadas.  
Fonte: Adaptado de Bassanezi (2002). 
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A segunda etapa é a “Abstração”, que leva à formulação do modelo matemático, que 

por sua vez, é dividida em quatro subetapas: 

a) Seleção das variáveis – Definem-se claramente as variáveis (conceitos) de 

estado, que descrevem a evolução do sistema, e as variáveis de controle, que 

agem sobre o sistema; 

b) Problematização ou formulação aos problemas teóricos (enunciado do 

problema) numa linguagem própria da área em que se está trabalhando – o 

enunciado deve ser claro, de fácil entendimento, especificando claramente o 

que se deseja resolver; 

c) Formulação de hipóteses – As hipóteses dirigem a investigação e incorporam 

partes da teoria que podem ser podem ser fenomenológicas, quando se 

referem ao funcionamento interno do sistema, ou representacionais, nas que 

se especifica o funcionamento externo do sistema; 

d) Simplificação – São abstraídos alguns detalhes, de modo a reduzir a 

complexidade, a fim de melhorar a compreensão, manter o problema tratável e 

relevante. 

A terceira etapa é a “Resolução”. Obtém-se o modelo matemático, através da 

substituição da linguagem natural por uma linguagem matemática coerente, tal como 

equações que resumem as variações das quantidades presentes envolvidas 

(variáveis), que podem ser equações de variações discretas (equações de diferenças 

finitas) ou contínuas (equações diferenciais). A resolução de um modelo depende do 

seu grau de complexidade e, muitas vezes não é viável por meio de métodos 

analíticos. Neste caso, usam-se métodos numéricos computacionais, que podem 

fornecer de maneira relativamente rápida uma solução numérica aproximada. 

A “Validação” é a quarta etapa da MM, na qual se aceita ou não, o modelo construído. 

Testa-se o modelo e as hipóteses contra dados empiricamente obtidos, comparando-

se as soluções e previsões do modelo com valores reais. O uso de gráficos é uma boa 

maneira de interpretar as soluções apresentadas por meio do modelo, bem como dar 

subsídios ao seu aperfeiçoamento.  

A quinta etapa, a “Modificação”, é executada, quando ocorrem imprecisões 

inaceitáveis no modelo, que levam a previsões incorretas e, portanto, não definitivas. 

Uma previsão pode estar errada, devido às seguintes razões: 
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- Cometeu-se algum engano no desenvolvimento matemático formal; 

- Há outras variáveis com grande influência na situação real, que não foram 

computadas no modelo teórico; 

- Os pressupostos de partida (hipóteses) são incorretos e/ou constituem uma 

simplificação exagerada; 

- As hipóteses e os dados são verdadeiros, porém insuficientes; 

- Há dados experimentais ou informações obtidos de maneira incorreta. 

Ainda segundo Bassanezi (2002), “nenhum modelo deve ser considerado definitivo, 

podendo sempre pode ser melhorado...  A reformulação de modelos é uma das partes 

fundamentais do processo de modelagem.” 

Por outro lado, Ferruzzi (2003) propõe as fases da MM mostradas na Figura 3.7, que 

se baseou nos estudos de Almeida (2002, apud FERRUZZI, 2003). 

Na “Definição de Um Problema”, identifica-se e define-se com clareza um problema 

em uma situação real. Depois disso, realizam-se pesquisas (bibliográficas ou com 

profissionais da área) sobre o tema, reunindo dados necessários para sua solução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 - Etapas sugeridas para se realizar um processo de Modelagem Matemática. 
Fonte: Almeida (2002 apud FERRUZZI, 2003). 
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as variáveis que serão incluídas no estudo, bem como aquelas que serão descartadas 

(simplificação). 

Já na “Dedução do Modelo”, o problema é transcrito para uma linguagem 

matemática, por meio de fórmulas, gráficos, tabelas, equações, sistemas de 

equações, etc. 

A seguir, na “Resolução do Problema”, busca-se uma solução para o problema 

matemático formulado, com base em recursos matemáticos. 

Na “Interpretação da Solução”, analisa-se possíveis comportamentos e resultados, 

que possam advir do modelo obtido, com diferentes conjuntos de dados. 

Na “Validação do Modelo Obtido”, os dados fornecidos pelo modelo são 

comparados com os dados reais, com a finalidade de se validar ou aceitar o modelo. 

Caso o modelo não seja validado, deve-se retornar à fase de formulação de hipóteses 

e simplificações e reiniciar o processo. O grau de aproximação é o fator decisivo na 

aceitação do modelo ou não. 

Na fase de “Aplicação do Modelo”, após a validação, o modelo é utilizado para 

compreender, explicar, analisar, prever ou decidir sobre a realidade em estudo, e até 

fazer simulações e previsões. 

Essas fases “... não representam uma prescrição rigorosa, mas constituem uma 

sequência de procedimentos norteadores que podem proporcionar maior êxito no 

estudo de problemas por meio da Modelagem Matemática (FERRUZZI, 2003).” 

Biembengut e Hein (2009) e, de maneira muito semelhante, Almeida, Silva e Vertuan 

(2013), dividem o processo da MM em três etapas, subdivididas em seis subetapas, 

como segue. 

Na primeira etapa, “Interação com o assunto”, subdividida em “reconhecimento 

da situação problema” e “familiarização com o assunto a ser modelado – 

pesquisa”, a situação a ser estudada será determinada e, para esclarecê-la melhor, 

pesquisar-se-á sobre o assunto em livros, revistas especializadas, Internet, 

entrevistas e de dados obtidos com especialistas da área. 

Na etapa de “Matematização”, que, por sua vez, é subdividida em “formulação do 

problema – hipótese” e “resolução do problema em termos do modelo”, é feita a 
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passagem da situação problema para a linguagem matemática. Intuição, criatividade 

e experiência acumulada são elementos indispensáveis. Para formular e validar as 

hipóteses, é necessário: 

a) Classificar as informações relevantes e não relevantes, identificando os fatos 

envolvidos; 

b) Decidir quais os fatores devem o alvo, levantando hipóteses; 

c) Selecionar variações relevantes e constantes envolvidas; 

d) Determinar símbolos apropriados para essas variações; 

e) Descrever essas relações em termos matemáticos. 

Ao final desta etapa, espera-se como resultado um conjunto de expressões e 

fórmulas, ou equações algébricas, ou gráficas, ou representações, ou ainda um 

programa computacional que levem a solução ou permitam a dedução de uma 

solução.  

Na terceira etapa, “Modelo Matemático”, subdividida em “interpretação da 

solução” e “validação do modelo – avaliação”, o modelo deve ser verificado 

(validado), no que concerne a estar adequado à situação-problema em estudo, 

confrontando seus resultados interpretados com dados reais. Caso o modelo não seja 

aderente, o processo deve ser retomado a partir da segunda etapa. 

Soares, Igliori e Souza (2015) sugerem que as atividades de MM podem ser 

desenvolvidas de acordo com o esquema da Figura 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3.8 - Dinâmica do processo de Modelagem Matemática. 
Fonte: Adaptado de Soares, Igliori e Souza (2015). 
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A primeira etapa é a “Escolha do Tema”. O tema deve representar a busca de uma 

situação da realidade que se deseja analisar, da qual resultará a formulação de 

problema. Inicialmente, não apresenta necessariamente conexão direta com a 

Matemática. É importante que se escolha um tema que desperte interesse e 

motivação e que seja relativamente fácil obter informações e dados, bem como 

formular e resolver o problema. 

Na etapa da “Apresentação do Tema”, pesquisa-se, sintetiza-se e explicita-se a 

importância do tema escolhido. Enfatiza-se e discute-se com os estudantes a 

relevância do tema selecionado, “[...] pois quanto mais interesses e interações, 

maiores as possibilidades de obter um resultado aceitável da prática (SOARES, 

IGLIORI e SOUZA, 2015).” 

“Levantamento e Seleção de dados” é a terceira etapa. De acordo com os objetivos 

propostos, conceitos matemáticos a serem desenvolvidos e recursos disponíveis, se 

pode levantar e selecionar os dados e, em seguida, a “Formulação do Problema” 

(quarta etapa), ou vice-versa. O processo é refinado, analisando e explorando os 

dados obtidos por meio da seleção, desta forma simplificando, pela separação dos 

dados mais importantes e pela eliminação dos menos relevantes. Estabelecem-se 

hipóteses, fazendo-se a organização, sintetização e/ou categorização dos dados. 

Na quarta etapa, “Formulação do Problema”, com o levantamento e seleção dos 

dados sobre o tema escolhido, os problemas são elaborados por meio desses dados, 

de maneira que envolvam situações da realidade, de modo claro e de fácil 

entendimento. Elaboram-se perguntas com problematizações que tenham alguma 

relação com o tema selecionado, variáveis envolvidas e/ou hipóteses levantadas, as 

quais podem ser realizadas pelo(a) professor(a) e/ou estudantes agrupados. 

Dependendo da situação, é possível trocar de posição a 3ª e a 4ª etapa. 

A quinta etapa, “Resolução do Problema – Modelo Matemático e Validação”, é 

aquela em que se desenvolve, explora e soluciona o problema formulado, elaborando-

se um modelo matemático e analisando sua aceitação ou não. Busca-se, então, 

solucionar o problema, com as ferramentas e recursos matemáticos e/ou 

computacionais. O resultado é um modelo matemático, pela transformação de 

problematizações das situações ou dos fenômenos (reais ou matemáticos) em 

linguagem matemática, analisando-se as hipóteses e definindo-se as variáveis. 
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Através deste modelo matemático, busca-se a resolução, a representação e a 

explicitação de matematizações, na direção da solução do problema formulado. Esse 

modelo pode ser expresso por meio de um conjunto de símbolos, estruturas e relações 

matemáticas como gráficos, tabelas, funções, sistemas, equações, diagramas, figuras 

geométricas, representações estatísticas, expressões matemáticas, entre outros. 

Desta forma, exploram-se os conceitos matemáticos. 

A Validação do Modelo Matemático pode ser feita ou não, porém é importante, para 

analisar a relevância ou não do modelo matemático obtido ao confrontá-lo com os 

dados reais. Quando o modelo matemático não for considerado válido (não mostra 

aproximações da situação ou fenômeno que o originou), retorna-se o processo, a 

partir da terceira e / ou quarta etapas da Modelagem. 

Na sexta etapa, “Análise da Atividade Desenvolvida”, os estudantes, divididos em 

grupos, exploram, discutem e evidenciam as principais considerações sobre os 

resultados e as possibilidades de aplicação do modelo obtido na atividade de 

modelagem matemática desenvolvida. 

Gould (2016) de maneira resumida e similar ao acima exposto, explica que a MM é 

um processo que envolve seis subprocessos: 

a) Identificar variáveis essenciais; 

b) Formular um modelo matematizando as relações entre as variáveis; 

c) Analisar essas relações e aplicar a matemática necessária para obter 

conclusões; 

d) Interpretar os resultados em relação à situação original; 

e) Validar as conclusões determinando se o modelo precisa ser melhorado e o 

processo iterado, ou, se é aceito; 

f) Relatar os resultados. 

Percebe-se que as abordagens supra são muito similares. Todas têm em comum 

despertar e incentivar o interesse dos alunos, desenvolver o comportamento proativo, 

investigativo, responsável, analítico, crítico e reflexivo, trabalhar em grupo, procurar 

interpretar e entender uma situação-problema, construir e testar hipóteses, encontrar 

soluções com base em recursos matemáticos e computacionais disponíveis. 

Evidentemente, para tanto, os alunos precisam empenhar-se em aprender e 
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desenvolver habilidades de como usar tais recursos, pois a MM também valoriza o 

conhecimento prévio do aluno. 

3.3.2. Modelagem Matemática Como Estratégia Didática  

A MM pode ser utilizada como instrumento de pesquisa em diversas áreas do 

conhecimento, porém também pode ser uma poderosa aliada na área de Ensino. Na 

Educação em Engenharia, vários componentes curriculares adotam a MM como 

principal estratégia de ensino ou usam modelos para descrever fenômenos e 

comportamentos: Pesquisa Operacional (Programação Linear e Programação Inteira), 

Teoria e Engenharia de Controle, Estatística (Distribuições de Probabilidades), 

Sistemas Elétricos, Sistemas Eletrônicos, Sistemas Mecânicos, Mecânica dos Fluidos, 

Termodinâmica, Estruturas Flexíveis, Automação, entre outros. 

De acordo com Ferruzzi (2003), a utilização da MM no ensino tem sido objeto de 

pesquisa de muitos profissionais na área da Educação Matemática, devido ao uso 

sistemático de conceitos matemáticos nas atividades de MM, e também por causa das 

seguintes razões: desenvolvimento de habilidades sociais, reconhecimento do papel 

da matemática na sociedade, aquisição do conhecimento matemático e de suas 

aplicações, desenvolvimento do conhecimento reflexivo e dos processos cognitivos 

dos alunos. Quanto aos aspectos cognitivos desenvolvidos pelos alunos, Carrera 

(1993, apud FERRUZZI, 2003) destaca a compreensão de situações 

extramatemáticas, a atribuição de significados aos aspectos matemáticos, a aplicação 

de conhecimentos, a introdução de novos conceitos e a elaboração de estratégia 

próprias. 

Três fases do processo cognitivo, segundo Biembengut (2009), são utilizadas na 

elaboração de um modelo: a percepção, na qual a pessoa se familiariza com a 

situação-problema e constrói o modelo; a compreensão, em que levantam-se 

hipóteses, formula-se o modelo e resolve-se o problema; a significação–modelo, na 

qual se interpreta a solução e o modelo é validado. Estas fases são as mesmas de 

uma pesquisa científica. 

Miguel e Natti (2008) argumentam que a MM, usada como estratégia metodológica 

nas aulas de matemática, ajuda os alunos a desenvolverem uma forma diferente de 

pensar sobre a Matemática, propiciando uma maneira interessante de aprender os 
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conteúdos propostos e a oportunidade de estudarem assuntos relacionados à sua 

própria vivência. O fato de os conteúdos serem trabalhados de forma contextualizada, 

valoriza o conhecimento prévio dos alunos e incentiva a capacidade de descobrir, 

criar, recriar, ampliar e sistematizar tal conhecimento. 

Para Soares, Igliori e Souza (2015), a MM pode ser vista como um processo dinâmico 

que transforma e matematiza problemas reais ou matemáticos, a partir de situações 

concretas. É uma tendência da Educação Matemática, que tem sido defendida como 

uma das alternativas pedagógicas, que permite mostrar a Matemática nos contextos 

culturais e cotidianos do aluno. 

Segundo Biembengut e Hein (2014), a MM pode valer como método de ensino-

aprendizagem de Matemática em qualquer nível escolar, das séries iniciais a um curso 

de pós-graduação e não existem restrições quanto sua utilização. Destacam ainda 

que os principais objetivos dessa metodologia de ensino são:  

“Aproximar da Matemática outras áreas do conhecimento; enfatizar a 

importância da Matemática na formação do aluno; despertar, através da 

aplicabilidade, o interesse dos alunos pela Matemática; melhorar a 

aprendizagem de conceitos matemáticos; desenvolver habilidades nas 

resoluções de problemas e estimular a criatividade (BIEMBENGUT e HEIN, 

2014).” 

Na Educação Matemática, a MM assume perspectivas um pouco diferentes daquelas 

inerentes à área de pesquisa, devendo passar por algumas modificações. Barbosa 

(2009) explica que, ao mover os modelos para a prática pedagógica, há um processo 

de seleção sobre o que mover e como. O que ocorre é uma refocalização em termos 

dos discursos da prática pedagógica. 

Ao aplicar a MM, o papel do professor é o mesmo que em outras metodologias ativas: 

orientador, facilitador, mediador. Para Almeida, Silva e Vertuan (2013), orientar é 

indicar caminhos, fazer perguntas, não aceitar o que não está bom, sugerir 

procedimentos; não é dar respostas prontas e acabadas, ou sinalizar que tudo é 

válido, ou esperar que o aluno simplesmente siga exemplos, ou livrar-se de estudar, 

ou ainda de se preparar para o exercício da função, nem despir-se da autoridade de 

professor. O docente precisa também, para adotar a MM, ter uma visão ampla, que 

abranja aspectos conceituais, metodológicos e pedagógicos, a fim de atender aos 

objetivos educacionais e os anseios dos estudantes, da família e da sociedade, além 
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de “[...] considerar fatores específicos, relacionados com a perspectiva de modelagem 

adotada, as características do contexto, a disponibilidade de material e de tempo, e o 

relacionamento do professor com os alunos e o caráter aberto dessa perspectiva 

(MENDONÇA e LOPES, 2015).” 

Para Biembengut e Hein (2014), ao implementar a modelagem, o professor precisa 

ser audacioso, ter grande vontade de mudar sua prática de ensino, de querer aprender 

e de buscar embasamento na literatura disponível sobre pesquisas e experiências na 

MM. 

Para que o docente inclua a MM nos planos de ensino, Barbosa (2001) recomenda 

que o professor  

“[...] conheça os limites da instituição de ensino, inicie com modelos 

matemáticos simples, analise o tempo disponível para o desenvolvimento da 

Modelagem Matemática, faça uma avaliação diagnóstica do seu saber e do 

saber de seus alunos, avalie a disposição, o grau de interesse e a motivação 

dos alunos e avalie a disposição e apoio da direção da comunidade escolar 

(BARBOSA, 2001).” 

Com relação à forma de implantar a MM, Biembengut (2012) esclarece que depende 

do professor adaptá-la e adequá-la com os objetivos do ensino, ao grau de 

escolaridade, à faixa etária, ao interesse dos envolvidos, ao currículo e às propostas 

pedagógicas da comunidade escolar. 

Há várias maneiras de implementar MM nas aulas de Matemática. Ferruzzi (2003) 

destaca que “um dos aspectos, que deve ser levado em consideração, é a escolha do 

tema ser feita pelos alunos, pelo professor ou em conjunto. Esta escolha depende do 

grau de familiaridade tanto do professor, quanto do aluno, com esse tipo de atividade.” 

Barbosa (2004) apresenta três casos para se trabalhar a MM na sala de aula: 

Caso 1: O professor apresenta um problema devidamente relatado, com dados 

qualitativos e quantitativos, cabendo aos alunos a investigação. Aqui, os alunos não 

precisam sair da sala de aula para coletar novos dados e a atividade não é muito 

extensa.  
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Caso 2: Os alunos têm contato com o problema a investigar, mas têm que sair da sala 

de aula para coletar dados. Ao professor cabe apenas a tarefa de formular o problema 

inicial. Nesse caso, os alunos são mais responsabilizados pela condução das tarefas. 

Caso 3: Trata-se de projetos desenvolvidos a partir de temas “não-matemáticos”, que 

podem ser escolhidos pelo professor ou pelos alunos. Aqui, a formulação do 

problema, a coleta de dados e a resolução são tarefas dos alunos. 

Lesh, Amit e Shorr (1997) desenvolveram alguns princípios, que podem contribuir para 

os conceitos, processos cognitivos, raciocínios e atitudes que os alunos 

desenvolverão, bem como orientar na elaboração de atividades, em que a referência 

seja uma situação real e se pretenda desenvolver o processo cognitivo com a MM: 

a)  Princípio da Realidade - tomar por base situações reais e que sejam 

relevantes para os alunos; 

b) Princípio do Protótipo Simples - fazer adaptações ou simplificações, de 

modo que seja possível, aos estudantes, a construção de modelos e 

procedimentos matemáticos; 

c) Princípio da Construção do Modelo - gerar uma problematização que 

conduza à construção de um modelo matemático; 

d) Princípio da Autoavaliação - os estudantes julgam por si mesmos se as 

respostas/modelos/estratégias elaboradas são adequadas e/ou suficientes 

para o fornecimento de uma proposta de solução ao problema; 

e) Princípio da Documentação do Modelo - uma problematização necessita do 

registro das ações empreendidas, dos raciocínios e dos procedimentos usados 

no processo investigativo; 

f) Princípio da Generalização do Modelo - fatores que induzam os alunos a 

construírem modelos genéricos, que possam ser aplicados a situações 

similares àquela pesquisada. 

Mendonça e Lopes (2015) propõem ainda acrescentar mais dois princípios: 

g) Princípio da Organização - leva em conta a organização necessária para 

implementação da atividade; 

h) Princípio da Intervenção -  pondera sobre a forma de intervenção que 

favoreça o envolvimento e o desenvolvimento dos alunos, no decorrer da 
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atividade, considerando os pressupostos epistemológicos da perspectiva de 

modelagem adotada. 

Finalmente, Bassanezi (2002) afirma que “[...] a melhor maneira de se aprender 

modelagem matemática é fazendo modelagem, e de preferência juntamente com 

alguém que já teve alguma experiência”. 

Com base no exposto, percebe-se que o docente, quando tiver a intenção de usar a 

MM, terá um trabalho inicial de estudo e pesquisa, verificar se o tempo disponível para 

desenvolver o conteúdo é suficiente para cobrir, pelo menos, os tópicos mais 

importantes do componente curricular que ministra, além de ter de selecionar 

cuidadosamente temas e problemas coerentes com o conteúdo a ser explorado, tendo 

por base o conhecimento prévio dos estudantes e que tais temas e problemas tenham 

algum significado e despertem o interesse dos alunos. 

No entanto, algumas resistências, obstáculos e dificuldades podem surgir, o que será 

objeto da próxima subseção. 

3.3.3. Considerações sobre a Modelagem Matemática 

Apesar das vantagens e benefícios da MM já abordados anteriormente, é necessário 

tecer algumas considerações sobre sua aplicação no ensino. 

Pesquisas na área sobre o tema apontam dificuldades, obstáculos e resistências que 

podem ocorrer, quando se implementa a MM em cursos regulares. A seguir, são 

apresentados esses empecilhos, na visão de alguns pesquisadores, em três 

categorias: institucionais, docentes e discentes. 

I. Dificuldades, Resistências e Obstáculos Institucionais 

A grande maioria das instituições de ensino adota metodologias de ensino 

tradicionais e é comprometida com uma estrutura curricular, dividida em vários 

componentes curriculares ou disciplinas, com rígidos conteúdos programáticos a 

serem cumpridos e desenvolvidos na íntegra. Segundo Bassanezi (2002) e 

Bassanezi (2013), isso, aliado à falta de tempo para cumprir o currículo, pode ser 

um obstáculo, uma vez que a MM pode ser um processo demorado e, por causa 

disso, o programa pode não ser inteiramente cumprido.  



103 
 

Barbosa (2001) aponta como dificuldade para implantação da MM, com relação à 

escola, o conservadorismo de pais e dirigentes. 

Ferruzzi (2003) coloca como dificuldades institucionais o tempo gasto para 

implementar a MM e a extensão do programa de Matemática a ser cumprido em 

cada curso. Explica que este problema pode ser resolvido, em primeiro lugar, 

realizando algumas etapas do processo em atividades fora do horário normal das 

aulas, em encontros com o professor, ou sem este, por exemplo, fazendo recolha 

de dados, pesquisa bibliográfica, estruturação das atividades, cálculos que 

estejam no domínio de conhecimento dos alunos, entre outras. Aponta, ainda, 

outra possibilidade, de acordo com Skovsmose (2000), com relação ao “paradigma 

do exercício”: as enormes listas de exercícios repetitivos, que objetivam “treinar” 

técnicas, podem perfeitamente ser substituídas por atividades de MM, que 

contribuirão mais para o desenvolvimento do pensamento crítico. 

Beltrão (2009) esclarece que o prazo fixado previamente para cumprir o programa 

do curso e a exigência da instituição são obstáculos quase intransponíveis, para 

atender as orientações de deixar a escolha do tema para o aluno, e que o uso da 

modelagem ou aplicações como abordagens de ensino necessita de um tempo 

mais flexível e um programa menos rígido. 

Na opinião de Biembengut, Hein e Loss (2010), a estrutura educacional 

comumente adotadas em nossas escolas, com currículo fracionado em várias 

disciplinas, com horários e períodos para cumprir em cada fase escolar, é sem 

dúvida, a principal dificuldade para tornar a MM um método de ensino e 

aprendizagem em sala de aula. 

Silveira (2014) indicou alguns empecilhos institucionais: grande quantidade de 

alunos por turma; ausência de colaboração da parte administrativa da escola; 

estrutura da escola; objetivos diferentes dos objetivos da instituição; preocupação 

em cumprir o conteúdo; preocupação com a sequência dos conteúdos diferente da 

“sequência lógica”. 

Para Barbosa (1999), a escola, com sua estrutura organizacional rígida, inibe ou 

não apoia iniciativas de professores que almejam trabalhar na perspectiva da MM. 
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Renz Jr. (2015) relata que professores alegaram que, já na própria formação em 

cursos de licenciatura, não há o compromisso na aplicação do contexto 

matemático na vida do cidadão; no currículo escolar, até existem disciplinas que 

enfatizam a importância do ensino contextualizado da Matemática, porém apenas 

em nível teórico, de forma que o futuro professor certamente não fará uso, devido 

ao fato de não tê-las vivenciadas na prática. A grande quantidade de alunos em 

sala de aula, que normalmente dificulta o acompanhamento individual do aluno, a 

falta de flexibilidade entre os conteúdos abordados no modelo matemático e os 

conteúdos propostos no currículo também dificultam a efetiva implantação da MM. 

II. Dificuldades, Resistências e Obstáculos Docentes 

Com relação aos professores, há empecilhos relacionados à formação inicial do 

professor, a aspectos ligados ao trabalho docente e, de certo modo, a mentalidade, 

a insegurança e o conservadorismo. 

Para Bassanezi (2002), alguns professores questionam se as aplicações e 

conexões com outras áreas devam fazer parte do ensino de Matemática, alegando 

que tais componentes tendem a distorcer a estética, a beleza e a universalidade 

da Matemática. Por outro lado, muitos professores se sentem inseguros, por 

insuficiente conhecimento da MM e por não se sentir devidamente habilitados a 

desenvolvê-la em seus cursos e, portanto, têm receio de ficar em situações 

constrangedoras. Também apresentam a convicção que empregarão muito tempo 

para preparar as aulas e que o tempo não seria suficiente, para cobrir todo o 

conteúdo do programa do curso.  

Ainda, segundo Bassanezi (2002), a maior dificuldade para a adoção da MM,  

“[...] pela maioria dos professores de matemática, é a transposição da barreira 

naturalmente criada pelo ensino tradicional, no qual o objeto de estudo se 

apresenta quase sempre bem delineado, obedecendo a uma sequência de 

pré-requisitos e que vislumbra um horizonte claro de chegada – tal horizonte 

é muitas vezes o cumprimento do programa da disciplina (BASSANEZI, 

2002).”  

Outra observação desse pesquisador é a dificuldade de muitos professores em 

elaborar um novo problema ou situação, ficando a “criatividade” restrita a assuntos 



105 
 

e problemas contidos nos textos didáticos adotados, quase sempre distantes da 

realidade. 

Conforme Silveira (2014), se, na Educação Básica, existem professores que 

oferecem resistência à aplicação de atividades de MM nas aulas, no Ensino 

Superior não será tão diferente. Esse pesquisador levantou algumas dificuldades, 

resistências e obstáculos colocados pelos professores: maior exigência do 

professor na preparação e no momento da aula; insegurança diante do novo; o 

não acompanhamento de um profissional que tenha maior experiência e domínio 

sobre a MM; falta de tempo; preocupação sobre o processo de construção do 

conhecimento. 

Bassanezi (2013) ressalta que há professores de Matemática, que afirmam não 

ser de sua competência resolver problemas ou estabelecer conexões com outras 

áreas do conhecimento. Evidentemente, este tipo de pensamento mostra a falta 

de vontade em mudar ou buscar melhorias, confirmando a tendência de não sair 

do tradicional. 

Segundo Barbosa (1999), os professores até reconhecem os obstáculos impostos 

para a implementação da MM no processo de ensino e aprendizagem, embora 

reconheçam todos os benefícios para a Educação Matemática, porém colocam-se 

como barreiras à proposta de MM, uma vez que a mesma requer mudanças nas 

suas atitudes em relação à matemática. 

Renz Jr. (2015) observa que existe a falta de compromisso de alguns profissionais 

da educação para com seus alunos: “Trabalhar todas as fases da MM é um 

processo complicado e cansativo, o qual exige muito comprometimento do 

professor. Existem riscos, quando a proposta exige uma pesquisa de campo fora 

da unidade escolar (RENZ JR., 2015).” Aponta ainda, como barreiras para a 

utilização da MM, a dificuldade em adquirir material pedagógico necessário para a 

criação de modelos matemáticos, sendo às vezes necessário improvisar. Os 

professores dispõem de pouco tempo para o planejamento de aulas, devido ao 

fato de precisarem trabalhar por até três turnos, a fim de perceber salário 

suficiente. 

Ferruzzi (2003) destacou as seguintes dificuldades, resistências e obstáculos: 
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a) Alguns professores consideram que as aplicações devem ser apresentadas em 

uma disciplina específica para tal e não no ensino da Matemática (em 

concordância com Bassanezi, 2002); 

b) A falta de conhecimento do processo, fazendo com que alguns professores não 

se sintam habilitados a desenvolver a MM; 

c) O medo de cair em situações embaraçosas, quanto às aplicações em outras 

áreas, porque, em geral, a formação acadêmica do professor de Matemática 

não dá ênfase às aplicações de outras áreas do conhecimento; 

d) As pesquisas de Barbosa (2001) confirmam o que Bassanezi (2002) relata, 

que, mesmo empolgados, muitos professores não implantam a proposta, por 

sentirem-se inseguros no processo; 

e) Franchi (1993, apud FERRUZZI, 2003) relata a dificuldade na avaliação dos 

alunos, porque uma nota individual deve ser atribuída em conjunto com a das 

atividades de modelagem, cujos trabalhos são feitos em grupo. 

Beltrão (2009) aponta como empecilhos, por parte dos professores, a ausência do 

uso de modelagem e aplicações em sua formação inicial, a insegurança quanto à 

escolha do tema, o emprego do tempo como ameaça, para descumprir programas 

e desrespeitar prazos, a gestão da sala de aula, uma maior demanda sobre o 

professor na preparação de aulas, a insegurança acerca do processo de 

construção do conhecimento, a insegurança no uso de uma abordagem de ensino 

que “rompe” com a apresentação dos conteúdos numa “sequência lógica”, “o 

elevado número de aulas que o professor ministra”, indicado por Barbosa (2001), 

e a “preocupação em cumprir o conteúdo, falta tempo ou preocupação com gasto 

excessivo e a reação dos alunos”, apontados por SILVEIRA (2014). 

III. Dificuldades, Resistências e Obstáculos dos Estudantes 

Com respeito aos estudantes, os empecilhos à adoção da MM estão em grande 

parte concentrados na deficiência da formação, em muitos casos, desde as etapas 

iniciais da educação formal. Deve-se também considerar o fato dos alunos estarem 

muito habituados ao método tradicional de ensino e aprendizagem, em que a 

responsabilidade e o centro das ações está com o professor, colocando o 

estudante em um papel passivo (e, de certo, modo cômodo) no processo de ensino 

e aprendizagem.  
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Para Bassanezi (2002), devido ao fato do uso da MM fugir da rotina do ensino 

tradicional e dos estudantes não estarem acostumados ao processo, pode ocorrer 

que os alunos se percam e se tornem apáticos nas aulas. Com os alunos 

acostumados (ou conformados) a ter o professor no papel de transmissor de 

conhecimentos, quando colocados pela MM no centro do processo de ensino e 

aprendizagem e passando a ser responsáveis pelos resultados obtidos e pela 

dinâmica do processo, as atividades de aula podem passar para um ritmo mais 

lento. Outros obstáculos são a formação heterogênea de uma turma e o tema 

escolhido para modelagem não ser motivador para parte dos estudantes, o que 

pode gerar desinteresse. 

Renz Jr. (2015) constatou que a grande maioria dos alunos participantes aprovou 

a nova metodologia de ensino apresentada (MM), porém alguns ainda se 

mostraram resistentes, por estarem acostumados com o método tradicional de 

ensino, mesmo validando a metodologia. Concluiu também que a má formação 

acadêmica dos alunos e a falta de conceitos básicos de matemática demonstrada 

limitam a ampliação e o aprofundamento da metodologia.  

Barbosa (1999) reforça a ideia de que alunos desmotivados não se adequariam 

para abordagens diversificadas de ensino.  

Bassanezi (2013) acrescenta que a inércia dos estudantes para desenvolver a MM 

também é um fator crítico. 

Conforme Silveira (2014), resistências e obstáculos, que se apresentam como 

percalços para o desenvolvimento de atividades da MM, seriam a indisposição e 

cansaço por parte dos alunos do noturno, em desenvolver as atividades e os 

alunos não gostarem desse novo método. 

Ferruzzi (2003) explica que, de forma geral, o aluno está acostumado a ter o 

professor como responsável pelo andamento das atividades, com o estudante 

atuando apenas como um sujeito que recebe informações. Em se tratando das 

atividades de MM, o aluno precisa se tornar criativo e dinâmico. Cita alguns 

empecilhos identificados por Tavares (2000): 

a) Parcial (ou nenhuma) compreensão do contexto das situações-problemas; 
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b) Aspectos e dados importantes do enunciado, que possam auxiliar na solução, 

podem passar despercebidos pelos alunos, pois na maioria das vezes 

procuram apenas por dados numéricos; 

c) Dificuldades de identificação, na situação problema, dos aspectos essenciais 

(conceitos) e de sua tradução em expressões matemáticas; 

d) Muitas vezes é necessária a intervenção do professor, de modo que os alunos 

modifiquem a primeira representação do problema formada em suas mentes; 

e) Fraco domínio dos conceitos matemáticos dificulta a identificação dos 

conceitos matemáticos aplicáveis na situação, essenciais para a construção 

dos modelos matemáticos; 

f) De maneira geral, os alunos não conseguem identificar facilmente uma 

situação-problema a ser investigada, e uma vez que o façam, apresentam 

dificuldades na identificação de variáveis relevantes, formulação de hipóteses 

e levantamento de dados. 

Ferruzzi (2003) detectou, como dificuldades para a implementação da MM o 

despreparo matemático dos alunos, dificuldades para iniciar as atividades e a 

evasão do curso, tendo em vista ter realizado o trabalho ao longo de um período 

letivo. 

Beltrão (2009) enfatiza também que a falta de conhecimentos prévios afeta a 

capacidade de construção de modelos e que o rompimento do contrato didático e 

o fato de o estudante não se acostumar a ser o centro das ações pedagógicas 

criam obstáculos para a aplicação da MM, o que é confirmado por Barbosa (2001). 

IV. Como Contornar os Obstáculos, Dificuldades e Resistências 

A seguir, são descritos alguns procedimentos, para contornar os empecilhos 

apresentados acima, sob a ótica dos pesquisadores da MM. 

De uma maneira geral, Renz Jr. (2015) recomenda que, apesar de ter o dever de 

cumprir o currículo preestabelecido no início de cada ano letivo, o professor precisa 

ser flexível para pequenas adaptações. É necessário compreender que a MM, 

mesmo que use mais tempo, pode ter uma grande contribuição à assimilação de 

um conteúdo trabalhado em sala de aula. Espera-se que o professor esteja aberto 

à interdisciplinaridade, relacionando o conteúdo ensinado com outras áreas do 

conhecimento, para assim dar significado a esse conteúdo. 
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Dificuldades com a escolha do tema e a falta de conhecimento para aplicação da 

MM de ensino podem ser superadas com a dedicação, o compromisso e a 

orientação do professor, que também pode (e deveria) indicar alternativas e 

materiais para pesquisa. 

De acordo com Bassanezi (2013), a falta de tempo para o cumprimento do 

currículo, a inércia dos estudantes para desenvolver a MM e a inexperiência de 

professores são dificuldades que podem ser contornadas, por exemplo, pelo uso 

de modelos clássicos, porque facilitam a compreensão das técnicas a serem 

realizadas em novas situações-problemas e a dinâmica da modelagem. Este 

recurso favorece a familiarização com modelos e pode ajudar a despertar o 

interesse pela modelagem. Biembengut, Hein e Loss (2010) reforçam essa 

perspectiva, e afirmam que, para utilizar MM no ensino, é necessário que o 

professor saiba fazer modelagem e possa adaptar alguns modelos compatíveis 

com o conteúdo do curso, de modo a desenvolver os conteúdos programáticos e 

despertar o interesse dos estudantes para aprender. 

Bassanezi (2002) também recomenda que os estudantes sejam estimulados pelo 

professor, a apresentarem propostas de “modelos alternativos” (modelos clássicos 

modificados de forma adequada) com base em novas hipóteses ou novos dados 

experimentais. Em seguida, sugere que os alunos tentem criar “modelos novos”, 

que sejam aplicáveis a novas situações e problemas. 

Mendonça e Lopes (2015) lembram que a problematização depende de 

conhecimentos específicos do professor, de modo que ele faça a devida 

interpretação e simplificação da situação real e elabore uma atividade aberta, que 

use procedimentos e conceitos matemáticos possíveis de serem construídos pelos 

alunos. 

Quanto às dificuldades relativas à avaliação dos alunos, Franchi (1993, apud 

FERRUZZI, 2003) apresentou uma proposta, que consiste em realização de 

provas, com a finalidade de avaliar os conceitos matemáticos e a capacidade de 

aplicá-los na solução de problemas, e uma avaliação do trabalho desenvolvido 

durante as aulas.  

Já para Biembengut e Hein (2009), a avaliação pode-se dar em dois aspectos: 
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•••• Subjetivo: o professor avalia os alunos quanto à participação, interesse, 

assiduidade, cumprimento das tarefas, sociabilidade, capacidade de trabalhar 

em equipe e a criatividade; 

•••• Objetivo: Com realização de provas, exercícios e trabalhos, podendo conter 

exercícios clássicos e solução de problemas referentes aos modelos vistos ou 

análogos. 

Com respeito à redução da insegurança dos professores, sobre a falta de experiência 

com a MM, Barbosa (2001) sugere a oferta, para os futuros professores de 

Matemática, de experiências com a MM, permitindo que desenvolvam uma visão 

sobre a construção de modelos e aplicações.  

D´Ambrósio (2002, apud FERRUZZI, 2003) ratifica que a formação dos professores 

precisa ter foco em uma Matemática integrada no pensamento e no mundo moderno, 

em vez de ser um conjunto de conteúdos desinteressantes, obsoletos e inúteis. 

Conforme Noronha, Pereira e Alves (2017), quando utilizada em pesquisa, o modelo 

produzido é aplicado em analisar, interpretar e resolver problemas do mundo real, ao 

passo que, como estratégia de ensino, “... o mais importante não é chegar a um 

modelo bem-sucedido, mas um caminho que permite aprender o conteúdo 

matemático...”, servindo como elemento motivador da aprendizagem dos conceitos e 

técnicas da matemática, tornando essa aprendizagem dotada de significado e sentido 

maiores para os alunos.  

3.3.4. Modelagem Matemática e o Ensino de Cálculo Diferencial e Integral na 

Engenharia 

Nos cursos de Engenharia, em componentes curriculares da formação específica, o 

uso de modelos, seja como estratégia de ensino, ou mais frequentemente, para 

representar, analisar e entender o funcionamento de um sistema ou para estudar uma 

determinada situação, é uma prática usual e normalmente de baixo custo. Portanto, 

no que concerne à formação do engenheiro, fica claro que saber construir modelos, 

interpretá-los e usá-los para extrair conclusões é uma das habilidades que o futuro 

engenheiro deverá desenvolver. 

Sendo, portanto, uma ferramenta de uso natural na Engenharia, muitos pesquisadores 

estudaram e ainda estudam a viabilidade de aplicar a MM como ferramenta e 
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estratégia de ensino, também nos componentes curriculares do ciclo básico do curso, 

de modo a desenvolver as competências e habilidades desejáveis no futuro 

engenheiro, particularmente aquelas previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação em Engenharia. 

O CDI, em conjunto com outras disciplinas dos primeiros períodos do curso de 

Engenharia, formam a base do desenvolvimento de conceitos importantes para a 

formação do engenheiro, fundamentando e instrumentalizando os conteúdos 

profissionalizantes e específicos do curso. 

De acordo com Almeida, Fatori e Souza (2010), alguns dos maiores problemas com o 

ensino de CDI em cursos superiores, de um modo geral, são o despreparo dos alunos 

que ingressam na Universidade, as taxas de reprovação, evasão e abandono de 

disciplina, as dificuldades de compreensão dos conceitos da disciplina, a não 

adequação dos conteúdos que compõe os programas de CDI à realidade dos 

estudantes e às necessidades do sistema social, cultural e econômico, com uma 

metodologia que, em geral, prioriza operações, técnicas e repetição de algoritmos, 

entre outros. 

A pesquisa de Wisland, Freitas e Ishida (2014) mostra os resultados do desempenho 

dos alunos da disciplina de “Cálculo” dos cursos de Engenharia, bem como os de 

Licenciatura em Química, Física e Estatística, relacionados à disciplina de “Cálculo”, 

na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), registrados de 2009 a 2012. No 

período analisado, nos cursos de Engenharia, os índices de reprovação cresceram de 

14%, em 2009, a 45%, em 2014. 

A forma como são estruturados os livros didáticos mais tradicionais de CDI também 

não favorece o desenvolvimento e a aprendizagem e, nas aulas, os conteúdos são 

apresentados aos alunos como um saber já construído, raramente apresentando 

problemas específicos da área de Engenharia, e portanto, sem lugar para a reflexão, 

experimentação e descoberta.  

Além disso, os métodos tradicionais de ensino empregados, terminam com longas e 

repetitivas listas de exercícios que apenas exploram procedimentos algébricos e 

algoritmos de solução de expressões. Com isso, pode ocorrer (e muitas vezes 

acontece) uma crença de que o estudante não aprende, porque ele não é atento, não 

pratica exercícios, possui um comportamento apático, burocrático e desprovido de 
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interesse em aprender um dos conteúdos mais importantes do curso. Por outro lado, 

são muitos os relatos de alunos que não percebem o porquê de ter de aprender tais 

conteúdos e sua aplicabilidade em outros componentes curriculares do curso e em 

sua vida profissional, sendo a expressão mais comum: “Onde vou usar isso?”. 

A partir da percepção destes problemas relacionados com a aprendizagem de CDI, 

muitos pesquisadores ao redor do mundo, há muito tempo se dedicam a desenvolver 

estudos, com a intenção de minimizar ou até resolver essas questões, trazendo à tona 

a aplicação de metodologias ativas e formas alternativas de ensino e aprendizagem, 

que principalmente visem motivar os alunos, tornar significativos os conteúdos 

abordados, melhorar a assimilação de conteúdos que requeiram alto grau de 

abstração e colocar o aluno no centro das ações relativas à sua aprendizagem. 

São apresentados, a seguir, alguns estudos de significativa relevância no contexto 

dessa problemática. 

Araújo e Barbosa (2005) investigaram a forma como os alunos interpretam a tarefa de 

desenvolver atividades de MM, observando o início do processo, com um grupo de 

alunas de CDI de um curso de Engenharia Química. Constatou-se que as alunas 

conduziram seu projeto por meio de uma estratégia inversa àquela proposta pelo 

professor, ou seja, em vez de partir de uma situação-problema, as alunas propuseram 

um problema, depois de tomar, como ponto de partida da atividade, um conteúdo 

matemático a ser estudado. 

Laudares e Miranda (2007) conduziram uma investigação qualitativa, relativa ao 

ensino e aprendizagem de equações diferenciais ordinárias em cursos de Engenharia, 

com o uso da MM. Segundo os pesquisadores, “[...] os estudantes ficaram muito 

motivados, pois foram instigados a trabalhar os conceitos matemáticos relacionados 

às ciências (LAUDARES e MIRANDA, 2007).” 

Araújo (2008) desenvolveu uma pesquisa qualitativa, envolvendo alunos de um curso 

de Engenharia da Computação, na disciplina Cálculo III (equações diferenciais 

ordinárias), cujo objetivo foi analisar os possíveis efeitos que a MM provoca no 

processo de aprendizagem. O resultado indicou que, com a MM, os alunos 

despertaram seus aspectos críticos e reflexivos, uma vez que foram estimulados a 

fazer pesquisa, entrar em contato com outras áreas do conhecimento e ser parte ativa 

do processo de ensino e aprendizagem. 
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O estudo desenvolvido por Fecchio (2010) examinou o envolvimento de um grupo de 

alunos de Cálculo de um Curso de Engenharia da Computação, quando da realização 

de um projeto interdisciplinar. O relato da experiência mostrou bons resultados no 

processo de ensino e aprendizagem da disciplina, oportunidades de aplicação e 

reflexão sobre situações reais. Constatou-se também que houve uma grande 

aceitação e interação dos elementos do grupo, estimulados pelo desafio e pela 

aplicação dos conhecimentos teóricos. 

Ferreira (2010), fez uma pesquisa, da qual participaram quinze alunos de um curso 

de engenharia, que usaram a MM na análise de um problema do mundo real. O 

resultado indicou que os alunos conseguiram interpretar o enunciado e construir o 

modelo, denotando que modelos matemáticos são um poderoso instrumento para 

entender situações do mundo real e tomar decisões. 

Oro e Kripka (2011) investigaram uma atividade de MM, desenvolvida na disciplina de 

CDI, do curso de Engenharia Mecânica de uma Universidade, referente ao problema 

do cálculo do volume de um cilindro horizontal, em função de um problema real trazido 

por um aluno. O resultado mostrou “[...] que a MM, ao ser aplicada na resolução de 

problemas reais, ajuda a dar significado a conceitos abstratos, tornando o aprendizado 

da matemática mais eficaz e atraente [...] “, fazendo com que o estudante consiga 

relacionar teoria e prática, e que a matemática pode e deve ser aplicada na solução 

de problemas reais. 

Fecchio (2011) investigou o uso da MM, combinada com a Interdisciplinaridade e a 

Teoria das Situações Didáticas na introdução dos conceitos de equações diferenciais 

aos alunos do ciclo inicial de cursos de engenharia. Os resultados indicaram que os 

alunos obtiveram ganhos no processo de ensino e aprendizagem, bem como 

possibilidade de aplicação dos conhecimentos em novas situações, e que “as 

atividades interdisciplinares, conduzidas por etapas, apresentaram novas 

possibilidades de motivação, exploração do conteúdo e de resultados ao alcance dos 

alunos do ciclo básico da engenharia (FECCHIO, 2011).” 

Teixeira e Paludo (2011) analisaram uma atividade, envolvendo a MM, aplicada na 

disciplina Cálculo I, em um curso de Engenharia de Alimentos. Segundo esses 

pesquisadores, “no desenvolvimento das atividades, os alunos mostraram-se 

bastante empenhados, pois percebiam a aplicabilidade dos conteúdos de 
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matemática...”, também porque a atividade permitiu uma construção diferenciada dos 

conteúdos envolvidos, despertando a curiosidade e o espírito investigativo dos 

envolvidos (TEIXEIRA e PALUDO, 2011).” 

Javaroni, Heitmann e Soares (2012) desenvolveram um estudo da influência das 

tecnologias digitais, na aplicação da MM, no ensino de Equações Diferenciais à 

distância. Segundo esses pesquisadores, “foi possível identificar diferentes 

possibilidades fornecidas pelas tecnologias digitais, possibilidades estas que 

moldaram o pensamento e as ações dos alunos durante o estudo destes modelos e 

equações (JAVARONI, HEITMANN e SOARES, 2012).” 

Ferruzzi e Almeida (2013) apresentaram um estudo sobre a utilização da MM em aula 

de engenharia, com a intenção de contribuir para o desenvolvimento matemático, 

pessoal e social do futuro engenheiro. Inferiram que, mesmo em um curso regular com 

as limitações de tempo e de conteúdo, é possível desenvolver as atividades de MM e 

proporcionar o desenvolvimento de conteúdos matemáticos, bem como atitudes de 

investigação, solução de problemas e habilidades sociais do futuro engenheiro, tais 

como organização de ideias, clareza de apresentação, criatividade, capacidade de 

expressão e de comunicação oral. 

Silva (2013) analisou as dificuldades e os significados manifestados pelos alunos de 

um curso de Engenharia de Produção, pelo desenvolvimento de atividades baseadas 

na MM para o ensino de Cálculo. Um dos resultados foi a impressão que a MM pode 

ser inserida no ensino de Cálculo, de modo a se adequar à estrutura curricular e ao 

tempo disponível para a disciplina. Outro resultado foi que os estudantes 

manifestaram a impressão de realmente terem aprendido integral e sua aplicação na 

Engenharia. 

Carius e Ferreira (2014) desenvolveram uma proposta para o ensino de CDI, na qual 

a MM é usada, para modelar o problema de transferência de calor entre corpos, com 

base na Lei de Resfriamento de Newton, como tema motivador. Relataram que  

“De acordo com depoimentos informais dos estudantes que participaram do 

projeto, [...] pôde-se observar que a proposta multidisciplinar desperta maior 

interesse por parte dos estudantes que ingressam no ensino superior, em 

alguma carreira ligada às engenharias (CARIUS e FERREIRA, 2014).” 
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Esta significativa quantidade de estudos e investigações, visando a melhoria da 

eficácia da aprendizagem motivadora e significativa dos conceitos e técnicas de CDI, 

em um contexto de uma aplicação em problemas de cunho realista, mostram a MM 

como um caminho muito procurado na solução de diversos problemas, como, por 

exemplo, o alto índice de retenção nesse componente curricular, em Instituições de 

Ensino ao redor do mundo. Os resultados obtidos por esses pesquisadores dão um 

novo alento ao desenvolvimento de novas pesquisas nesse campo, considerando 

também aplicação conjunta de recursos das TIC, como elementos facilitadores da 

aprendizagem. 

3.3.5. Modelagem Matemática e Aprendizagem Baseada em Problemas no 

Ensino de CDI nos Cursos de Engenharia 

A ABP, conforme visto anteriormente, pode ser implementada de diversas maneiras. 

Dependendo da natureza do problema proposto a ser analisado, há várias abordagem 

que podem ser utilizadas em conjunto com a ABP, tais como construção de maquetes 

e / ou protótipos, projetos ou desenhos ou a modelagem, que inclui a Modelagem 

Matemática (MM), a Resolução de Problemas (RP), proposta por George Polya 

(D’AMBROSIO, 1989), ou ainda as Atividades de Elaboração de Modelos (MEA - 

Model-Eliciting Activities), elaboradas por Hjalmarson e Diefes-Dux (2008, apud 

CHAN, 2010), a partir da fase de formulação das hipóteses da ABP ou, na visão de 

Ribeiro (2008), na fase de tentativa de solução com os conhecimentos disponíveis. 

Segundo Caldeira (2014), metodologicamente, as atividades geradas pela ABP são 

muito próximas das atividades de MM. A diferença é que a ABP originalmente foi 

idealizada para atender a formação de médicos e depois adaptada a outras áreas; na 

ABP, as situações-problemas são utilizadas para iniciar, motivar e enfocar a 

aprendizagem de conteúdos específicos e possibilitar o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes profissionais desejáveis (FILHO e RIBEIRO, 2006, apud 

CALDEIRA, 2014), e não necessariamente termina com uma solução matematizada. 

No caso de se usar a MM, busca-se construir um modelo matemático para estudar e 

tentar chegar à solução do problema em análise. Isto permite o estudo e a utilização 

de técnicas e conceitos matemáticos, por exemplo, do CDI, do Cálculo Numérico e da 

Estatística, na solução de problemas do mundo real. 
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Desta forma, a MM pode ser combinada com a ABP, fazendo parte de uma ou mais 

etapas desta última, como estratégia e metodologia de ensino e de aprendizagem, em 

que se pode, por meio de um problema do mundo real, estudar conceitos e técnicas 

de CDI, enquanto são aplicados na solução do problema, tornando sua aprendizagem 

mais significativa para os estudantes, além de integrar, na busca da solução, 

conteúdos de outras disciplinas do currículo escolar. Conforme Hjalmarson e Diefes-

Dux (2008, apud CHAN, 2010), a ABP também é considerada uma plataforma 

adequada para modelagem, pois as características das tarefas de modelagem são 

compatíveis a tarefas baseadas em problemas. 

O trabalho de alguns pesquisadores, descritos nos próximos parágrafos, se alinham 

com a ideia de combinar as duas abordagens. 

Garcia et al. (2011) apresentaram uma metodologia híbrida para o ensino e 

aprendizagem de Matemática em cursos de Engenharia, baseada na ABP e na MM, 

com uma combinação de sessões de aulas expositivas, práticas e laboratoriais com 

pequenos projetos autônomos. Os resultados obtidos foram aumento da motivação e 

compreensão dos conceitos com alto grau de satisfação. 

Zonta e Bona (2016) desenvolveram um trabalho, baseado na ABP, em que se propõe 

um problema, para a determinação da viscosidade dinâmica de um fluido. A MM levou 

a equações diferenciais, cuja resolução leva à solução do problema e à resposta das 

questões formuladas. Segundo estes pesquisadores, “a proposta didática 

apresentada reforça a importância da MM como estratégia didática para os conteúdos 

ligados ao CDI nos cursos de Engenharia (ZONTA e BONA, 2016).” 

No estudo de Souza e Fonseca (2017), são apresentadas reflexões sobre o ensino de 

CDI, tomando como princípios a ABP e a MM. Apresentam também uma proposta de 

problema do mundo real, de caráter multidisciplinar, em cuja solução se espera aplicar 

técnicas e conceitos de CDI. Esperam, desta forma, “[...] integrar conteúdos e 

conceitos matemáticos com as práticas profissionais de universitários, promovendo 

aprendizagens significativas, por meio da inserção de problemas motivadores, reais 

ou realísticos [...] (SOUZA e FONSECA, 2017).” 

Tais trabalhos de pesquisa mostram uma tendência e uma preocupação em tornar o 

ensino e a aprendizagem dos conteúdos de CDI mais atrativos, evidenciando 

aplicações na área de atuação do futuro engenheiro, por meio da combinação da ABP 
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e da MM, onde se procura também ensino e aprendizagem mais eficazes dos 

conteúdos e técnicas de CDI. Além de ser um caminho para solucionar problemas, 

esta combinação passa a ser também uma estratégia de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos do CDI, uma vez que não basta somente ter destreza algébrica, mas 

também ter compreensão e domínio dos conceitos envolvidos na prática de 

elaboração de modelos matemáticos, que representem uma situação-problema real 

em estudo, de modo que se possa compreendê-la, gerar possíveis soluções e até 

fazer simulações. 

3.3.6. Modelagem Matemática e Teoria da Atividade no Ensino de CDI nos 

Cursos de Engenharia 

A Literatura também mostra trabalhos que utilizam a Teoria da Atividade (TA), 

combinada com a Modelagem Matemática (MM), em especial no que concerne ao 

ensino de CDI em cursos de Engenharia. Várias podem ser as motivações que levam 

pesquisadores a fazer tal associação. 

De acordo com Braga (2015), “o conteúdo, o objetivo e o sentido atribuído às ações 

de uma atividade escolar são os elementos que geram diferentes ambientes de 

aprendizagem.” A MM, quando utilizada para se buscar a solução de uma situação-

problema, gera um ambiente de aprendizagem. É nesse sentido que a MM é entendida 

como uma atividade, sob a ótica da TA, porque “[...] envolve um sujeito, um objeto, 

artefatos mediadores, regras, divisão do trabalho, comunidade e mediações possíveis 

com vistas a um resultado (BRAGA, 2015).” 

Segundo Almeida e Ferruzzi (2011), a MM pode, em algumas situações, ser 

caracterizada como atividade na TA, e, neste contexto, representa espaço com forte 

potencial para proporcionar atos comunicativos. 

Conforme abordado anteriormente nesta tese, a MM envolve várias etapas, que se 

seguem, desde a formulação do problema até a comunicação dos resultados. Desta 

maneira, uma atividade de MM pode ser vista como um conjunto de ações e um 

conjunto de operações, e uma atividade de MM torna-se uma atividade sob a ótica da 

TA, mediada por algum artefato,  

“[...] quando é orientada por um motivo e quando a formulação de um 

problema e o processo investigativo ... são orientadas por metas claramente 
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definidas e as operações – a busca de uma representação matemática, a 

análise da solução e a comunicação dos resultados - são realizadas pelos 

envolvidos mediante procedimentos definidos em conjunto, com atuação 

cooperativa. Portanto a atividade envolve alunos, (sujeitos), um resultado a 

ser alcançado, uma comunidade (o setor social do qual o problema foi 

extraído, alunos, professor) e as mediações entre eles (ALMEIDA e 

FERRUZZI, 2011).” 

De modo complementar, Galleguillos e Borba (2018) apontam o uso da TA, para 

identificar contradições e conflitos internos em grupos submetidos a atividades de MM; 

explicam que uma tarefa de modelagem pode agir como um artefato, que traz à luz 

essas contradições internas, permitindo que professores partam de um conflito, para 

a elaboração de um problema aberto e de um dilema, para a construção de um 

modelo e de uma estratégia pedagógica. 

Outro uso da TA foi realizado por Araújo, Santos e Silva (2010), com a finalidade de 

identificar, ou tentar se aproximar, do objeto da atividade de um grupo de alunos, ao 

desenvolver um projeto de MM, tomando como base a afirmação de Hardman (2007, 

apud ARAÚJO, SANTOS e SILVA, 2010), de que a TA dispõe de um rico quadro 

teórico, que possibilita analisar sujeitos envolvidos nas complexas interações que 

acontecem em ambientes educacionais, por meio de observações. 

Caldeira (2014) desenvolveu uma pesquisa, com o objetivo de “[...] compreender as 

possibilidades de aprendizagens expansivas que podem ser evidenciadas nas e pelas 

atividades desenvolvidas por um Grupo de Estudos e Pesquisa em Modelagem 

Matemática – GEPMM - em um contexto de formação em Engenharias.” Utilizou a TA 

e a Teoria da Aprendizagem Expansiva como aportes teóricos. A análise e 

interpretação dos dados recolhidos permitiram concluir que ocorreram aprendizagens 

expansivas. Caldeira (2014) ainda ressalta que, sob a ótica da TA,  

“[...] atividades de MM constituem espaços formativos, nos quais os sujeitos 

engajados dirigem suas ações em prol do entendimento e da resolução de 

questões-problema não matemáticas, oriundas das mais variadas esferas da 

sociedade, utilizando, necessariamente, instrumentos matemáticos para 

auxiliá-los (CALDEIRA, 2014).” 

Hernandez-Martinez e Vos (2018) trabalharam num estudo de caso, em que os 

pesquisadores se basearam na TA, para observar como os estudantes de Engenharia 
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podem experimentar a relevância das atividades de MM. A intenção era dar aos 

estudantes algumas respostas para a pergunta: “Por que tenho de aprender isso?”. A 

análise dos dados mostrou que os estudantes classificaram como relevante a 

experiência, inclusive imaginando-se no trabalho em práticas profissionais nas quais 

a matemática é relevante. 

Portanto, pode-se inferir que a TA pode muito contribuir, para o aprimoramento da 

aplicação da MM como estratégia de ensino a aprendizagem, porque fornece uma 

estrutura teórica que releva os aspectos sociais e humanos dos elementos envolvidos 

(alunos e professores), quando a MM é percebida como atividade ou parte desta. 

Na próxima seção, trata-se a aplicação de m-learning, dispositivos móveis e softwares 

matemáticos no ensino. 

3.4. Mobile Learning (M-Learning), Dispositivos Móveis e Apps Matemáticos 

O mobile learning, ou simplesmente m-learning, surgiu com o advento da Internet, dos 

dispositivos móveis, tais como os tablets e smartphones, e dos aplicativos (softwares) 

desenvolvidos para serem executados nestes dispositivos, dotados de sistemas 

operativos “Android” ou “iOS”, além da intensa disseminação das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) em redes informatizadas. O m-learning busca 

entender como a mobilidade dos estudantes, favorecida pela tecnologia pessoal e 

pública, pode contribuir para o processo de aquisição de novos conhecimentos, 

habilidades e experiências (SHARPLES et al., 2012). 

De acordo com Parsons (2014), m-learning “consiste em qualquer forma de 

aprendizado que ocorre utilizando um dispositivo móvel, seja em movimento ou 

estática, seja em contextos formais ou informais, seja trabalhando de forma 

colaborativa ou sozinho.” 

Sanderson e Hanbridge (2017) destacam que a literatura indica o m-learning sendo 

um grande protagonista no futuro da aprendizagem dos estudantes e o uso de 

dispositivos móveis expande as fronteiras da aprendizagem, em qualquer hora e em 

qualquer lugar. 

O crescente uso de dispositivos móveis fez com que as pessoas em geral e, em 

particular os jovens e estudantes, carregassem o tempo todo consigo, essa 
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tecnologia, para atender suas necessidades, principalmente aquelas relacionadas à 

comunicação e ao entretenimento, pois, com acesso à Internet, facilmente estabelece-

se contato com redes sociais, assiste-se a filmes, recebe-se notícias por meio de 

postagens da mídia escrita e falada, pode-se ler livros, baixar e instalar apps para 

diversas finalidades (acesso a contas bancárias, redes sociais, jogos, serviços 

diversos). 

Tendo em vista que as novas gerações cresceram cercadas por novas tecnologias 

(isto é, nativos digitais), Bidin e Ziden (2013) entendem que educadores deveriam 

considerar esse fenômeno como uma oportunidade, apesar de, por outro lado, ser um 

desafio; o conceito de “em qualquer hora e em qualquer lugar” do m-learning deveria 

ser usado, para incrementar atividades pedagógicas. Conforme esses pesquisadores, 

o significativo crescimento da tecnologia wireless e da computação móvel 

possibilitaram a transformação da entrega de conhecimento, através da aprendizagem 

digital, desde o d-learning para o e-learning, e deste para o m-learning. Assim, torna-

se necessário realizar um salto na indústria da educação, de modo a ajustar o ensino 

e a aprendizagem às experiências e habilidades dessas novas gerações, 

aproveitando as principais características do m-learning: a mobilidade do estudantes, 

aprender virtualmente em qualquer lugar e em qualquer hora, por meio de dispositivos 

móveis. Além disso, o m-learning facilita a interação e a colaboração entre os 

estudantes, tornando mais rica e efetiva a experiência de aprendizagem. 

Segundo Batista e Behar (2009), diversos estudos associam m-learning à e-learning 

(electronic learning). 

Quinn (2000) defende que m-learning é e-learning desenvolvida por meio de 

dispositivos móveis. Reforçando essa visão, Georgiev et al. (2004, apud BATISTA e 

BEHAR, 2009), afirmam que a m-learning pode ser entendida como um novo estágio 

da Educação à Distância (d-learning) e da e-learning. Wains e Mahmood (2008, apud 

BATISTA e BEHAR, 2009) afirmam que m-learning visa atender alguns aspectos que 

ainda prejudicam a e-learning, como falta de infraestrutura de acesso à Internet nos 

países em desenvolvimento e a questão da mobilidade dos alunos. 

Por outro lado, Batista e Behar (2009) ainda apontam outros estudos, que associam 

m-learning à educação presencial e semipresencial: Zeiller (2009, apud BATISTA e 

BEHAR, 2009) afirma que a educação semipresencial pode utilizar recursos da 
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Internet e dispositivos móveis na comunicação entre alunos e professores, nos 

trabalhos colaborativos; Khaddage e Lattemann (2009, apud BATISTA e BEHAR, 

2009) indicam que se pode aproveitar os recursos dos dispositivos móveis em sala de 

aula, promovendo acessibilidade, colaboração e flexibilidade. 

De acordo com Bidin e Ziden (2013), os fatores, descritos a seguir, influenciam 

educadores e alunos a adotarem e usarem m-learning e dispositivos móveis, como 

ferramentas de ensino e de aprendizagem: 

I. Características dos dispositivos – normalmente os dispositivos móveis são 

pequenos, leves e portáveis (BIDIN e ZIDEN, 2013), o que os torna preferíveis “às 

pesadas mochilas, contendo pilhas de livros e outros materiais [...]”, além de não 

ficarem restritos ao ambiente de sala de aula, fazendo o ensino e a aprendizagem 

mais flexíveis. Quanto a aspectos funcionais, dispositivos móveis têm a capacidade 

de fornecer informação em tempo real, permitindo aos estudantes ter acesso a 

materiais de estudo em qualquer hora e qualquer lugar, o que pode motivá-los a usar 

seus dispositivos móveis (LAN e SIE, 2010). 

II. Expectativas do Usuário – O sentimento de propriedade do meio de 

aprendizagem, a privacidade, a aprendizagem flexível e continuada e o uso de games 

também são fatores motivacionais a serem considerados. 

III. Fatores pedagógicos – O uso de dispositivos móveis permite a aplicação de 

diferentes estratégias e abordagens, tais como a aprendizagem colaborativa, a b-

learning (blended learning), aprendizagem interativa, aprendizagem pela experiência 

(ou em contexto) e a aprendizagem baseada em problemas (além do próprio m-

learning). 

Por outro lado, Bidin e Ziden (2013) destacam alguns desafios e entraves que podem 

ocorrer, quando da adoção do m-learning: 

I. Características dos dispositivos móveis – O pequeno tamanho da tela dos 

dispositivos móveis pode dificultar a tarefa de leitura, principalmente no caso de textos 

mais longos; além disso, o usuário pode acidentalmente escolher outra função que 

não a desejada. Pessoas acostumadas com o uso de computadores pessoais podem 

ter de passar por um período de adaptação. Não há uma plataforma universal para 

dispositivos móveis, o que pode causar alguns problemas de compatibilidade entre 



122 
 

diferentes sistemas. Problemas técnicos também podem ocorrer, entre eles falta de 

conectividade em determinados locais, vida útil das baterias dos dispositivos, 

diferenças de acessibilidade entre dispositivos, segurança de dados. 

II. Expectativas dos Usuários – Dispositivos com características mais favoráveis 

evidentemente custam mais caro, acrescentando ainda o custo de aquisição de 

software não-gratuito e do preço cobrado pela concessionária de serviço telefônico. 

Professores precisam verificar as políticas institucionais de uso de dispositivos móveis 

e aplicativos de redes sociais na escola, antes de adotarem estes meios em seus 

planos e estratégias de ensino. A tecnologia utilizada pode ficar obsoleta em curto 

período de tempo. 

Desta forma, a priori, não parece haver grandes restrições, que não sejam 

contornáveis, para o emprego dos recursos de m-learning e, consequentemente de 

dispositivos móveis e aplicativos, em qualquer modalidade de ensino (presencial, 

semipresencial ou à distância). Porém, podem existir limitações, no que concerne à 

obsolescência da tecnologia, à disponibilidade de acesso à Internet, seja na Instituição 

de Ensino ou em outros lugares, da capacidade financeira dos alunos (ou da 

Instituição de Ensino), para possuir dispositivos móveis, conhecimento e familiaridade 

de professores e alunos com relação ao uso de novas tecnologias em atividades de 

ensino. 

3.4.1. M-learning e a ABP no Ensino de CDI na Engenharia 

De acordo com Wen, Cheng e Chuang (2011), com a ajuda dos recursos e da 

conveniência dos dispositivos móveis, os estudantes podem desenvolver sua 

aprendizagem, sem as comuns restrições de tempo e lugar, fora da sala de aula. 

Todas essas características permitem que os estudantes discutam entre si na página 

da comunidade ou aplicativos de redes sociais, bem como terem acesso a materiais 

digitalizados, para auxílio ao ensino e aprendizagem, o que pode motivar os 

estudantes a construir o pensamento crítico e técnicas de raciocínio, promover a 

criatividade e a independência, além de assimilar o conteúdo envolvido. 

No sentido de aplicar esses recursos, Ledesma e García (2013) propuseram o ensino 

do conceito de função, com o uso de seus dispositivos móveis e aplicativos (apps) 

neles instalados, baseando-se no Construtivismo e na ABP. O resultado da pesquisa 
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apontou que os estudantes desenvolveram habilidades, tais como reflexão, 

comunicação e descoberta, além do conhecimento obtido ter sido significativo e não 

meramente mecânico. 

Pode-se perceber, portanto, que a aplicação da ABP, em conjunto com recursos das 

TIC (no caso, da m-learning), melhora significativamente a comunicação entre o grupo 

de estudo, agiliza o acesso a materiais didáticos, traz as boas características da ABP, 

já abordadas em seção anterior, para a situação de poder aprender em qualquer lugar, 

a qualquer hora. Tal sistemática pode ser usada em sala de aula, bem como fora deste 

ambiente, seja em modalidade presencial, semipresencial, híbrida ou à distância. 

A seguir, discute-se a TA como aporte teórico para a aplicação da m-learning. 

3.4.2. M-learning e a TA no Ensino de CDI na Engenharia 

A literatura apresenta vários estudos, em que se utiliza a Teoria da Atividade (TA), 

como aporte teórico às atividades de m-learning. Batista (2011) verificou a TA 

apontada como um dos aportes teóricos possíveis de serem adotados nas pesquisas 

em m-learning por vários pesquisadores, tais como Sharples, Taylor e Vavoula (2005), 

Waycott, Jones e Scanlon (2005), Uden (2007) e Liaw, Hatala e Huang (2010). 

Sharples, Taylor e Vavoula (2005) trataram de reconceitualizar a aprendizagem para 

a era dos dispositivos móveis, com base na segunda geração da TA, afim de “[…] 

reconhecer o papel essencial da mobilidade e da comunicação no processo de 

aprendizagem [...]”, com a finalidade de fornecer uma estrutura, para teorizar sobre 

aprendizagem móvel, e bases para o projeto de novos ambientes e tecnologias que 

possam dar suporte à aprendizagem móvel. Para isso, esses pesquisadores 

estabeleceram duas perspectivas (ou camadas). A primeira camada (semiótica) 

descreve a aprendizagem como sendo um sistema semiótico, no qual as ações objeto-

orientadas dos estudantes são mediadas por ferramentas culturais e símbolos. A 

segunda camada (tecnológica) representa a aprendizagem como um compromisso 

com a tecnologia, cujas ferramentas (computadores e telefones móveis) são agentes 

de interação no processo de alcançar o conhecimento. Conforme esses 

pesquisadores, deve-se levar em conta, ao se tentar estabelecer uma teoria de 

aprendizagem móvel, que os estudantes estão sempre em movimento, que a 

aprendizagem pode ocorrer dentro e principalmente fora da sala de aula, que se 
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baseie em bem-sucedidas práticas contemporâneas de aprendizagem (centradas no 

aluno e no conhecimento), e que considere o uso ubíquo de tecnologia compartilhada. 

Portanto, uma teoria de aprendizagem móvel deve responder aos seguintes critérios: 

a) É significativamente diferente das atuais teorias de aprendizagem em sala de 

aula, local de trabalho ou continuada? 

b) Leva em conta a mobilidade dos estudantes? 

c) Cobre tanto a aprendizagem formal, como a informal? 

d) Teoriza a aprendizagem como um processo social e construtivo? 

e) Analisa a aprendizagem como uma atividade pessoal e localizada, mediada 

pela tecnologia? 

A TA dá resposta a estas questões, uma vez que percebe a aprendizagem como um 

processo de construção de conhecimento que ocorre num meio social, mediado por 

artefatos, neste caso, a tecnologia, a qual, no atual estado de arte, fornece condições 

para que a aprendizagem ocorra em qualquer local e momento. Nesta visão, a TA 

pode ser considerada, para dar suporte teórico a teorias de aprendizagem móvel. 

Waycott, Jones e Scanlon (2005) descreveram o uso da estrutura da TA, para analisar 

as maneiras que distanciam estudantes de período parcial e trabalhadores móveis, na 

adaptação e apropriação de dispositivos móveis para suas atividades e como o uso 

dessas ferramentas mudou os modos pelos quais eles conduzem sua aprendizagem 

e seu trabalho. A partir da análise, pode-se extrair as necessidades de acesso à 

informação em cada um dos contextos, incluindo as necessidades de formação 

continuada. 

Uden (2007) também defende o uso da TA como aporte teórico às atividades de m-

learning, porque fornece elementos, para analisar o contexto e a complexidade das 

relações em que a atividade acontece e como isso influencia a aprendizagem. 

Defende também que a TA pode ser utilizada, para desenvolver um ambiente para 

aprendizagem móvel. Apresentou o uso da TA, para descrever componentes de um 

sistema de atividades, a fim de desenvolver uma aplicação de aprendizagem móvel 

com reconhecimento de contexto. 

Liaw, Hatala e Huang (2010), baseados na TA, exploraram os fatores positivos para a 

aceitação de sistemas de m-learning. Sua pesquisa apontou que a crescente 
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satisfação dos estudantes, o encorajamento de sua autonomia e o enriquecimento da 

interação e de atividades de comunicação possuem uma significativa influência na 

aceitação de sistemas de m-learning. 

Além dos trabalhos supra, a seguir são descritos mais alguns com relevância para os 

estudos da TA, como aporte teórico para atividades de m-learning, no ensino de CDI. 

Batista (2011) propôs um modelo pedagógico para o ensino e aprendizagem de CDI, 

a “M-learnMat”, baseada na TA e na m-learning. Os alunos participantes da pesquisa, 

puderam ter acesso a um AVA (plataforma “Moodle”), que continha o material didático, 

as tarefas a serem realizada e fóruns de discussão, por meio de seus dispositivos 

móveis (não exclusivamente), os quais deveriam ter instalados os apps “Graphing 

Calculator” e “Graph2Go”. Segundo essa pesquisadora, o modelo proposto contribui 

para a organização, desenvolvimento e análise das atividades pedagógicas. As 

estratégias de ensino envolveram problemas (de conteúdo puramente matemático), 

quizzes (testes de múltipla escolha com aplicação direta de técnicas de cálculo de 

limites, derivada e integral) e fóruns de discussão sobre textos com abordagens 

históricas da matemática, realizados individualmente ou em grupos, em aulas 

presenciais. Após experimentação, com turmas de alunos matriculados na disciplina 

“Cálculo I”, a análise dos dados levou à conclusão de que a “M-learnMat” possui “... 

potencial para orientar as atividades a que se destina, colaborando para que as 

mesmas sejam desenvolvidas segundo estratégias definidas (BATISTA, 2011).” 

A tese de Batista (2011) suscitou e tornou-se base para outros trabalhos (artigos) 

dessa pesquisadora, que abordaram o uso de dispositivos móveis, aplicativos 

matemáticos e m-learning no ensino de CDI. 

Outro trabalho que envolveu a TA e m-learning, no ensino e aprendizagem de CDI, foi 

a tese de Magalhães (2016), já descrita na seção 3.2.4. 

Desta maneira, com base nos trabalhos acima descritos, pode-se perceber a utilidade 

da TA, como subsídio teórico, para atividades que envolvam a m-learning, em especial 

no ensino de CDI na Engenharia. 

Na subseção seguinte, discorre-se sobre softwares e apps matemáticos e 

smartphones. 
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3.4.3. Aplicativos (Apps) Matemáticos e Smartphones 

A comunicação móvel digital e, em especial, os smartphones (telefones celulares 

“inteligentes”) trouxeram uma nova era nos modos de comunicação, nos quais as 

principais características são a agilidade, a mobilidade, a flexibilidade e a capacidade 

de transmitir e receber grande quantidade de dados, dependendo da capacidade de 

processamento e da memória disponível do dispositivo. 

O uso de dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, tem crescido, na 

medida em que seus preços de aquisição tornam-se cada vez mais acessíveis ao 

público em geral. Seja para comunicação e acesso e uso de redes sociais, seja para 

diversão ou entretenimento (jogos online, filmes, livros eletrônicos), a disseminação 

desses dispositivos tem sido crescente a cada ano. 

Aplicativos para comunicação em redes sociais, tais como o “Facebook”, o “Twitter”, 

o “Instagram”, o “Linkedin”, entre outros, popularizaram-se rapidamente, 

especialmente entre as novas gerações, ganhando um grande número de usuários 

por todo o mundo. Com o advento dos smartphones e tablets, logo apareceram 

versões específicas desses softwares, para serem baixadas e instaladas em 

dispositivos móveis. Há menções na literatura sobre o uso desses aplicativos para 

redes sociais na educação. 

Cresce também, no mundo da educação, o interesse em se aplicar esses dispositivos, 

dotados de aplicativos educacionais adequados e específicos, nos processos e 

atividades de ensino e aprendizagem, principalmente pela familiaridade e a facilidade 

com que as novas gerações possuem na manipulação dos mesmos. Conforme 

Almeida (2016), a utilização de novas estratégias e instrumentos para sustentar a 

aprendizagem presencial ou a distância, fundamentada na expansão e acessibilidade 

à Internet, viabiliza novas possibilidades no processo de ensino e de aprendizagem. 

Diante das possibilidades do uso de dispositivos móveis na educação, percebe-se a 

necessidade de se criar ou adaptar práticas de ensino adequadas a esse novo 

ambiente, em que educação e tecnologia se interconectam. 

Com o crescimento do e-learning, muitos sistemas de apoio ao ensino vem sendo 

desenvolvidos, entre eles os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), dentre os 

quais podemos destacar o “Moodle” (gratuito) e o “Blackboard”, enciclopédias e 

dicionários eletrônicos, e os sistemas dedicados ao ensino de assuntos específicos, 
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tais como os aplicativos (apps) para ensino de Matemática, Física, Química, História, 

Geografia e de idiomas. Vários destes softwares, ao longo dos últimos anos, tem 

recebido versões para smartphones, muitas delas gratuitas. 

Dentro deste cenário, em boa parte das últimas duas décadas, são crescentes as 

discussões e estudos, tendo em vista o uso de dispositivos móveis e apps educativos, 

no ensino e na aprendizagem de diversos conteúdos de várias áreas de 

conhecimento. 

Particularmente, no campo do ensino e aprendizagem de matemática, estudos e 

discussões vêm sendo realizados nos últimos anos, de modo a implementar o uso de 

dispositivos móveis e apps matemáticos, seja no ensino e na aprendizagem à 

distância, como também no apoio à modalidade presencial, a fim de promover nova 

dinâmica a esses processos, visando torná-los mais eficazes, inclusive dando maior 

suporte ao aluno, principalmente nos momentos em que o estudante não está no 

ambiente de aula, sem a presença física do professor. 

Kampff, Machado e Cavedini (2004) colocam que  

“[...] em uma sociedade de bases tecnológicas, com mudanças contínuas, em 

ritmo acelerado, não é mais possível ignorar as alterações que as tecnologias 

da informação e da comunicação (TIC) provocam na forma como as pessoas 

veem e apreendem o mundo, bem como desprezar o potencial pedagógico 

que tais tecnologias apresentam quando incorporados à educação. Já é 

consenso que o computador é um instrumento valioso no processo de ensino 

e de aprendizagem e, portanto, cabe à escola utilizá-lo de forma coerente 

com uma proposta pedagógica atual e consistente (KAMPFF, MACHADO e 

CAVEDINI, 2004).” 

Portanto, o uso da tecnologia na educação gera a necessidade de que estudantes e 

professores estejam preparados e dispostos, para que essa apropriação possa de fato 

representar transformação e suscitar ganhos para a Educação. Além disso, a 

aplicação da tecnologia, como meio de viabilizar os processos e atividades de ensino 

e aprendizagem, deve estar associada a uma ou mais metodologias de ensino, que 

orientem o uso adequado desses meios, interligando a eficácia de tais processos e 

atividades aos objetivos educacionais ou instrucionais pretendidos. 

Assim sendo, professores não podem mais ficar alheios a esta realidade, em que o 

computador e o acesso a redes de comunicação à distância estão cada vez mais 
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presentes na sua vida e em sua atividade profissional. Dessa forma, é necessário 

adequar os métodos de ensino e incluir metodologias que envolvam as TIC em seu 

trabalho. Dos Santos (2004) explica que,  

“No caso particular do ensino da Matemática, é de grande importância que o 

mesmo possa ser realizado com a utilização de todas as facilidades que as 

TIC proporcionam, incluindo a disponibilidade de diferentes tipos de 

aplicações úteis para o ensino da Matemática, como, por exemplo, sistemas 

de computação algébrica (CAS, em inglês), aplicações de geometria 

dinâmica e sistemas de modelação computacional (DOS SANTOS, 2004).” 

Isto abre melhores possibilidades de uma dinamização no ensino dos mais diversos 

conteúdos matemáticos. 

Nesse sentido, Perrenoud (2000) destaca como uma das dez competências 

fundamentais do professor a de conhecer as possibilidades e dominar os recursos 

computacionais existentes, cabendo-lhe atualizar-se constantemente, buscando 

novas práticas educativas que possam contribuir para um processo educacional mais 

qualificado. Nesse contexto, o professor torna-se indispensável, tornando-se 

orientador do processo de aprendizagem, podendo dispor dos meios computacionais 

para atender aos alunos de forma diversificada, de acordo com suas necessidades. 

Atualmente, nas lojas virtuais, tal como a “Play Store”, encontram-se centenas de apps 

matemáticos, para diferentes finalidades educacionais e diferentes níveis de ensino, 

muitos deles podendo ser baixados e instalados gratuitamente. 

A seguir, são descritos alguns apps matemáticos mais utilizados e suas principais 

características funcionais. 

O “PhotoMath”, criado pela empresa britânica Microblink, é gratuito e disponível para 

iOS, WindowsPhone e Android, sendo capaz de fazer cálculos com expressões ou 

equações algébricas impressas em livros ou manuscritas. Basta apontar a câmera do 

smartphone para a fórmula e automaticamente ver o resultado. Além disso, o usuário 

pode ter acesso aos passos para chegar à solução, caso o usuário queira tirar alguma 

dúvida como se faz, para chegar ao resultado (GREGO, 2014). Suporta aritmética 

básica, frações, números decimais, equações lineares e diversas funções matemática 

usuais, como logaritmos e também permite o cálculo de derivadas e integrais de 

funções. Em muitos casos de uso, o aplicativo apresenta a resolução passo a passo 
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até a resposta final da expressão ou equação enquadrada pela câmera, o que pode 

auxiliar o aluno no entendimento da solução apresentada. A Figura 3.9 mostra uma 

vista parcial do uso e da tela do Photomath. 

                 

Figura 3.9: Vista parcial de uma tela do app Photomath. 
Fonte: Grego (2014). 

O “WinPlot” é um aplicativo matemático gratuito, adequado para plotar e visualizar 

gráficos de funções matemáticas. A Figura 3.10 mostra alguns detalhes do app.  

      

Figura 3.10: Vistas parciais de telas do aplicativo “Winplot”. 
Fonte: <http://wwwp.fc.unesp.br/~arbalbo/arquivos/introducao_winplot.pdf>. Acesso em: 20 

out. 2016. 

Foi desenvolvido pelo professor Richard Parris Philips, da Exeter Academy (New 

Hampshire – Estados Unidos), por volta de 1985. É utilizado no ensino da Matemática 

em vários países, nos cursos de nível médio e superior. A operação é relativamente 

simples. O usuário seleciona, em um menu o tipo de função que deseja plotar 

(implícita, explícita ou parametrizada) e digita a expressão da função desejada. O 
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aplicativo permite plotar também, na mesma tela e no mesmo sistema cartesiano, a 

derivada da função digitada pelo usuário. Uma vez que o gráfico da função está 

plotado na tela, o usuário pode, com uso do mouse, facilmente identificar pontos 

característicos da curva (máximos, mínimos, inflexão) e, com um clique do mouse, ver 

as coordenadas destes pontos e, no mesmo sistema cartesiano, traçar o gráfico da 

função derivada.  

O “MalMath” é um aplicativo gratuito, disponível para os sistemas “Android” e “iOS”. A 

Figura 3.11 ilustra alguns detalhes do app. 

          

Figura 3.11 - Vistas parciais de telas do Malmath. 
Fonte: <malmath.com>. Acesso em: 25 mai. 2019. 

Possui as funções mais comuns de uma calculadora científica eletrônica, resolve 

expressões algébricas, equações, limites, derivadas, integrais, mostrando a solução 

passo a passo. Plota e mostra gráficos de funções matemáticas, que podem ser salvas e 

compartilhadas. Trabalha sem necessariamente estar conectado à Internet. Possui tutorial 

e um módulo que gera aleatoriamente problemas a serem resolvidos, com três níveis de 

dificuldade. Existem versões em inglês, português e em alguns outros idiomas.  

O “GeoGebra” (de Geometria e Álgebra) – Figura 3.12 -, criado por Markus 

Hohenwarter (Universidade de Salzburg) é um aplicativo matemático de distribuição 
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livre, que permite ao usuário construir gráficos e figuras geométricas dinamicamente, 

com os elementos básicos de desenho geométrico (pontos, retas, segmentos de reta, 

polígonos, entre outros). É possível inserir equações, derivar e integrar funções, 

encontrar raízes e pontos característicos de uma função, tudo em uma única interface 

gráfica. A partir da versão 5.0, é possível trabalhar com geometria em três dimensões. 

 

 

Figura 3.12 - Algumas telas do app Geogebra. 
Fonte: < https://www.geogebra.org/?lang=pt>. Acesso em: 22 mai. 2019. 

A “Geogebra Graphing Calculator” e a “Geogebra 3D Calculator” são apps 

gratuitos com todas as funcionalidades comuns de uma calculadora científica, dotadas 

de uma tela gráfica, que permite plotar gráficos de funções, no primeiro caso em duas 

e, no segundo, em 3 dimensões. É possível calcular derivadas e integrais de funções. 

São adequadas para o estudo de funções e seus pontos característicos. A Figura 3.13 

ilustra um exemplo de uso. Estão disponíveis respectivamente on-line em 

<https://www.geogebra.org/graphing?lang=pt> e 

<https://www.geogebra.org/3d?lang=pt>. 
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Figura 3.13 - Exemplos de uso da “Geogebra Graphing Calculator” e da “Geogebra 3D 
Calculator”. 

Fonte: <https://www.geogebra.org/?lang=pt>. Acesso em: 22 mai. 2019. 

O “Symbolab Math Solver” também é uma calculadora gráfica científica, similar aos 

apps descritos anteriormente, que permite plotar gráficos de funções, calcular 

derivadas, integrais, limites, equações, inequações, mostrando o passa a passo da 

solução. O que a difere das anteriores é sua capacidade de resolver equações 

diferenciais. A versão para língua portuguesa está disponível em 

<https://pt.symbolab.com/graphing-calculator>. A Figura 3.14 ilustra casos de uso do 

app. 
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Figura 3.14 - Casos de uso do “Symbolab”. 
Fonte: <https://pt.symbolab.com/>. Acesso em: 20 mai. 2019. 

O “Wolfram|Alpha” é um mecanismo de conhecimento computacional (computational 

knowledge engine) desenvolvido pela empresa Wolfram Research, ilustrado na Figura 

3.15. 

            

Figura 3.15 – Caso de Uso do Wolfram|Alpha. 
Fonte: <https://www.wolframalpha.com/>. Acesso em: 10 mai. 2019. 

Trata-se de um serviço on-line, capaz de responder às perguntas diretamente, 

mediante o processamento da resposta extraída de uma base de dados estruturados 

em várias áreas do conhecimento. Atende a aritmética, álgebra, cálculo diferencial e 

integral, equações diferenciais ou outros tópicos relacionados, tais como 

trigonometria, álgebra linear, matemática discreta, geometria, teoria dos números, 

análise complexa, funções, lógica, teoria dos conjuntos e probabilidades.  
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3.4.4. Uso de Smartphones e Apps Matemáticos no Ensino de CDI na Engenharia 

A literatura mostra um uso crescente dos apps matemáticos no ensino de matemática, 

em diversos níveis de ensino.  Nesta seção, serão expostos alguns trabalhos de 

pesquisa relevantes na aplicação deste tipo de recurso no ensino de CDI nos cursos 

de Engenharia, além dos já citados em seções anteriores. 

Preocupados com os resultados pouco animadores dos alunos na disciplina de CDI e 

visando resolver problemas dos discentes na visualização da representação gráfica 

de funções com mais de uma variável, Dandolini, Vanini e Souza (2004) propuseram 

o uso do software “Maple”, em uma proposta metodológica, para auxiliar alunos, na 

análise, construção e fixação de conceitos matemáticos, ligando-os com os de outras 

disciplinas mais avançadas do curso de Engenharia. 

Com a intenção de integrar novas tecnologias na área da Educação, Gomes e Vicente 

(2007) descreveram uma atividade realizada com alunos ingressantes do curso de 

Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

na disciplina de CDI I, no qual fizeram uma avaliação do uso do software “Winplot”. 

Segundo esses pesquisadores o resultado foi satisfatório, porém ressaltam que “[...] 

o professor deve estar atento às peculiaridades de cada tecnologia e propiciar 

atividades, que levem o aluno a perceber que é necessário conhecer os conceitos 

desenvolvidos em aula, pois a tecnologia por si só não é capaz de resolver problemas 

(GOMES e VICENTE, 2007).” 

 Dullius, Veit e Araújo (2007) apresentaram um estudo, com vistas ao ensino e à 

aprendizagem de equações diferenciais, com o auxílio do aplicativo “Powersim” e da 

planilha de cálculo do “OpenOffice”, de distribuição gratuita, com estudantes dos 

cursos de Engenharias e Química Industrial, na disciplina de Cálculo III. Conforme 

esses pesquisadores,  

“[...] as atividades propostas nos guias e a utilização de recursos 

computacionais motivaram os alunos para o estudo das equações 

diferenciais, [...] Também a interação dos alunos em grupos e com o material 

instrucional proporcionou ricas discussões e condições propícias para a 

aprendizagem (DULLIUS, VEIT e ARAÚJO, 2007).” 

Calle e Vargas (2008, apud BATISTA, 2011) apresentaram um estudo de caso, em 

que o “Pocket PC” foi utilizado na disciplina “Cálculo de Várias Variáveis”, com alunos 
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do terceiro e quarto períodos de um curso de Engenharia, com a intenção de “[...] 

verificar a qualidade da aprendizagem utilizando tecnologias móveis, a partir de uma 

proposta didática.” Segundo os pesquisadores, o estudo apontou para  

“[...] desempenhos mais favoráveis em atividades individuais e coletivas, 

desenvolvimento de habilidades cognitivas, metacognitivas e processos de 

interação social, compreensão do uso de tecnologias em a favor da 

aprendizagem de Matemática, individual ou coletivamente, modificação, por 

parte dos alunos, de procedimentos destinados à aprendizagem e interesse 

pela metodologia adotada, que permitiu discussões coletivas e reflexões 

individuais sobre conceitos matemáticos (CALLE e VARGAS, 2008, apud 

BATISTA, 2011).” 

Toro-Carbajal et al. (2012) apresentaram a implementação dos sistemas cognitivos 

artificiais (SCA) nos processos de ensino-aprendizagem da matemática, visando 

alunos de cursos de Engenharia, usando os softwares “Matlab” e “MatCAD”. Esses 

pesquisadores entendem que “[...] os processos de ensino-aprendizagem da 

matemática podem e devem ser mediados pelos sistemas cognitivos artificiais, que 

devem ser entendidos como ferramentas de reorganização cognitiva (TORO-

CARBAJAL et al., 2012).” 

Ortega, Lozano e Tristancho (2015) conduziram uma investigação, com o objetivo de 

“[...] determinar a influência do uso de apps no rendimento acadêmico de estudantes 

de engenharia em equações diferenciais.” O resultado da pesquisa mostrou melhora 

no rendimento acadêmico, nos níveis de autoconfiança e do grupo de alunos que 

utilizou aplicativos móveis, no caso, “Calculadora HD” e “Wolfram Alpha-Powered” 

apps. 

Oktaviyanthi e Supriani (2015) investigaram o uso do “Microsoft Mathematics”, no que 

tange ao sucesso dos alunos, bem como os efeitos sobre a atitude dos mesmos, em 

conteúdos de CDI. O resultado da pesquisa apontou que os alunos que usaram o 

software apresentaram maior desempenho, e que, portanto, o efeito sobre os alunos 

foi positivo, uma vez que houve melhora no entendimento, na aprendizagem, além de 

aumentar a motivação para se envolver nas atividades de ensino. 

Jardim et al. (2015) propuseram um modelo pedagógico para o ensino de CDI, 

especificamente para o conteúdo de funções e limites, aplicado com alunos do curso 

de Ciência e Tecnologia (básico para a Engenharia), na disciplina “Funções de Uma 
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Variável”. Para implementação, foi utilizando o software “Geogebra”, aplicado para 

resolver exercícios na forma de “quizzes”, de modo a estimular os estudantes em seus 

estudos. 

Oliveira e Fernandes (2016) apresentaram a inserção de dispositivos móveis (m-

learning) no estudo de CDI, nas aulas dos cursos de Engenharia de Produção, com o 

uso de dois apps: “Calcula Derivada” e “Derivative Step-by-Step”. Conforme esses 

pesquisadores, “[...] a utilização de aplicativos móveis demonstra potencialidade para 

o desenvolvimento de aprendizagem significativa, pautada nos conhecimentos 

prévios dos alunos [...] (OLIVEIRA e FERNANDES, 2016).” 

Lima et al. (2016), preocupados com o alto nível de abstração dos conceitos utilizados 

em equações diferenciais parciais, com a falta de motivação dos alunos e com os altos 

índices de retenção, apresentaram e discutiram uma ferramenta computacional, com 

interface gráfica no GUIDE do software “MATLAB”, para realizar simulações 

específicas. Segundo esses pesquisadores, a aplicação, nas aulas, da ferramenta, 

“[...] mostrou que houve uma maior motivação e interesse dos alunos pela 

disciplina, permitiu uma maior capacidade de assimilação dos conceitos e 

conduziu os alunos a uma aprendizagem significativa, reduzindo o tempo de 

maturação desses conceitos, contribuindo, assim, para uma menor taxa de 

reprovação e evasão (LIMA et al., 2016).” 

Farajallah (2016) conduziu um estudo, com a finalidade de verificar o impacto do uso 

de smartphones, para adquirir algumas habilidades na solução de equações 

algébricas na Universidade de Al-Aqsa. O grupo de controle trabalhou com métodos 

tradicionais de ensino, enquanto que o grupo experimental fez uso de smartphones 

com os apps “Photomath” e “Mathematics”, além do “WhatsApp”. O resultado do 

estudo mostrou diferenças estatísticas entre os dois grupos, em favor do grupo 

experimental (que usou smartphones). 

Ferreira e Zuin (2018) utilizaram um “caderno de atividades”, aplicado num curso de 

extensão para alunos do curso de Engenharia, em que foi usado o software 

“Geogebra”, instalado em dispositivos móveis, para o estudo do conceito de 

derivadas. Conforme esses pesquisadores, “a visualização das situações propostas 

nas tarefas, através do aplicativo, proporcionou uma maior apreensão do conceito, 

permitindo um avanço nas discussões. Em três dias, os alunos assimilaram mais 
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concretamente o conceito de derivada do que, em um semestre, cursando a disciplina 

CDI (FERREIRA e ZUIN, 2018).” 

Com base nos resultados dessas pesquisas, o uso dos smartphones e apps 

matemáticos pode trazer um poderoso reforço aos processos de ensino e de 

aprendizagem de conceitos matemáticos, bem como de suas aplicações. O estudante 

pode rápida e facilmente verificar o resultado, bem como a solução passo a passo, 

desde operações matemáticas elementares até solução de expressões ou de 

equações, inequações, limites, derivadas, integrais e equações diferenciais, 

dependendo do app utilizado. Os docentes podem ter um grande apoio na elaboração 

de exercícios, sem gastar muito tempo nessa tarefa. 

Por outro lado, trazer as TIC para dentro da sala de aula ainda é, além de uma 

tendência, um grande desafio, tendo em vista que existe muita resistência por parte 

de escolas e de professores que, muitas vezes, por conservadorismo ou por falta de 

programas de capacitação, dispõem também de pouco tempo, para planejar suas 

atividades. 

O uso de smartphones deve ser cuidadosamente planejado e sempre associado a 

alguma metodologia de ensino sólida e bem construída (PREVOT e SCHIMIGUEL, 

2016), de modo que, o recurso tecnológico não sirva apenas “como uma cola” e que 

o aluno não vá “[...] simplesmente copiar aquilo que está resolvido no aplicativo.”  

Esse recurso pode ser útil para uso do professor, “[...] para consultar uma dúvida em 

uma questão ou exercício, posso consultá-lo para ver onde estou errando, fazer como 

consulta (PIRES e ESCHER, 2016).” 

Discute-se, na sequência, alguns critérios de qualidade para a seleção de apps 

matemáticos, para finalidades de ensino e aprendizagem de matemática. 

3.4.5. Critérios de Qualidade para Escolha de Apps Matemáticos 

Um planejamento cuidadoso, que inclua o uso de dispositivos móveis e apps 

matemáticos, deve possuir critérios de escolha dos aplicativos mais indicados e 

adequados, de acordo com os objetivos educacionais envolvidos. Nesta seção, 

destacam-se alguns critérios recomendados por alguns pesquisadores, no sentido de 

selecionar apps mais adequado para finalidades de ensino. 
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Gravina e Santarosa (1998, apud KAMPFF, MACHADO e CAVEDINI, 2004) indicam 

que a escolha de aplicativos (softwares) educacionais, para a aprendizagem da 

matemática, deve proporcionar ambientes que permitam ao aluno:  

a) Expressão: isto é, descrever, de acordo com a linguagem do ambiente, suas ideias, 

exteriorizando a concretização de suas construções mentais. De acordo com as ações 

do aluno, uma representação é visualizada, servindo de base para a reflexão sobre 

suas concepções e permitindo revê-las, sempre que isto se fizer necessário.  

b) Exploração: parte-se de modelos prontos sobre os quais o aluno vai interagir, 

manipulando-os, buscando compreendê-los, estabelecendo relações e construindo 

conceitos. Na tela do computador, deve ser possível alterar diretamente 

representações de tais objetos, buscando fazê-los variar e, a partir de tais variações, 

abstrair a invariância. 

Nos aspectos relativos à qualidade dos aplicativos, Soad (2017) apresentou o método 

MoLEVA (Mobile Learning Evaluation), desenvolvido para avaliar a qualidade de 

aplicativos educacionais móveis, tendo como base a norma ISO/IEC 25000, sendo 

composto por modelo de qualidade, métricas e critérios de julgamento.  

Segundo Acharya e Sinha (2013), apesar de um aplicativo móvel fornecer benefícios 

como ubiquidade e melhor utilização do tempo ocioso do seu usuário, um aplicativo 

com baixa qualidade pode ocasionar a invalidação desses benefícios. Portanto, 

métodos para garantir e avaliar a qualidade de um aplicativo são necessários. 

O método MoLEVA é composto por seis etapas: 

a) Definir objetivos e contextualização da avaliação, em que se analisa e 

compara os aplicativos educacionais móveis, em relação a aspectos técnicos, 

educacionais, socioeconômicos e socioculturais, identificando pontos fortes e 

fracos de cada aplicativo; 

b) Definir e configurar o modelo de qualidade, no qual se estabelece um 

conjunto bem definido de critérios e requisitos para aplicativos educacionais 

móveis; 

c) Identificar métricas de avaliação, em que os requisitos de qualidade são 

mapeados em atributos que possam ser medidos (checklist); 
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d) Definir níveis de pontuação e critérios de julgamento, no qual se definem 

os níveis de pontuação para as perguntas do checklist e critérios de julgamento; 

e) Projetar a avaliação, em que se define o plano de avaliação que será seguido 

durante a execução da mesma (checklist); 

f) Executar a avaliação, que envolve coletar as medidas de qualidade, comparar 

as medidas em relação aos critérios e avaliar os dados obtidos. 

A Tabela 3.3 mostra os critérios de qualidade propostos por Soad (2017). 

Tabela 3.3 - Critérios de Qualidade e Seus Principais Objetivos 
Critério de Qualidade Principais Objetivos 

Funcionalidade Avaliar aspectos de funcionalidade, como a precisão e facilidade de 

realização de tarefas. 

Segurança Avaliar aspectos de segurança, como confidencialidade, 

autenticidade, rastreabilidade e integridade. 

Desempenho Avaliar aspectos de desempenho, como o comportamento em 

relação ao tempo, capacidade e utilização de recursos. 

Pedagógico Avaliar aspectos pedagógicos, como conteúdo, interatividade e 

aprendizagem. 

Usabilidade Avaliar aspectos de usabilidade, verificando se o aplicativo m-

learning pode ser entendido, aprendido, usado e atraente ao usuário. 

Suporte Avaliar aspectos relacionados ao suporte, como tratamento de 

incidentes e auxílio na resolução de erros. 

Comunicação Avaliar aspectos de comunicação do aplicativo, como notificações e 

ferramentas de notificação. 

Portabilidade Avaliar aspectos de portabilidade, como a facilidade de adaptação e 

instalação do aplicativo em diferentes sistemas. 

Fonte: Soad (2017). 

Já Andrade, Araújo Jr. e Silveira (2017) descreveram as necessidades para o 

estabelecimento de critérios de qualidade específicos para m-learning, com base em 

revisão de literatura. Estabeleceram os principais atributos de qualidade que podem 

compor uma metodologia específica, para avaliação da qualidade dos aplicativos 

educacionais e propuseram uma categorização dos critérios de qualidade de um 

aplicativo, assim como um instrumento para avaliação de aplicativos para dispositivos 

móveis. Os critérios propostos por esses três pesquisadores, podem ser resumidos 

na Tabela 3.4. 
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Tabela 3.4 - Categorização dos critérios de qualidade para aplicativos 
Categoria Característica Descritores 

Pedagógica 

Refere-se às estratégias de 
apresentação das 

informações e tarefas 
exigidas no processo 
ensino-aprendizagem. 

Concepção 

Contexto de aprendizagem 

Adequação aos conteúdos 

curriculares 

Aspectos didáticos 

Mediação pedagógica 

Facilidade de uso 

Tipos de Apps 

Demonstra os possíveis tipos 
de aplicativos para o M-

Learning com fins 
educativos. 

Interação 

Referencial 

Acesso a informações 

Geolocalização 

Produtividade 

Colaboração 

Administração 

Qualidade intrínseca 

Refere-se aos requisitos e 
atributos que devem, 

necessariamente, compor a 
avaliação da 

qualidade de um aplicativo. 

Usabilidade 

Interatividade 

Acessibilidade 

Flexibilidade 

Mobilidade 

Ubiquidade 

Colaboração 

Compartilhamento 

Reusabilidade 

Fonte: Andrade, Araújo Jr. e Silveira (2017) 

O próximo capítulo trata da metodologia deste trabalho de tese. 
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4. METODOLOGIA 

Neste capítulo, apresenta-se a abordagem metodológica proposta para o ensino e 

aprendizagem de conceitos de CDI em cursos de Engenharia e a metodologia de 

pesquisa. 

4.1. Abordagem Metodológica Proposta de Ensino e Aprendizagem de CDI em 

Cursos de Engenharia 

No Capítulo 3, apresentou-se as características, pontos fortes e vicissitudes da 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), da Modelagem Matemática (MM), da 

Teoria da Atividade (TA) dos recursos de m-learning, bem como a defesa de vários 

pesquisadores, favoráveis à aplicação e adoção das mesmas. 

A intenção deste trabalho de tese é apresentar, desenvolver e verificar a eficácia e a 

aplicabilidade de uma abordagem metodológica para o ensino e aprendizagem de 

Cálculo Diferencial e Integral, referenciada na Aprendizagem Baseada em Problemas 

(ABP - RIBEIRO, 2008), na Modelagem Matemática (MM - FERRUZZI, 2003) e com 

apoio da m-learning e segunda geração da Teoria da Atividade (TA – ENGESTRÖM, 

2001), fazendo uso de recursos tecnológicos (neste caso, smartphones e apps 

matemáticos). Busca-se mostrar que esses elementos combinados podem formar um 

arcabouço metodológico mais robusto, uma vez que possuem convergências e que 

são complementares, nos pontos em que isoladamente poderiam ser mais 

vulneráveis. 

Pode-se perceber, conforme explicado em capítulos anteriores, que as três 

metodologias convergem, pelo fato delas valorizarem e se basearem no trabalho em 

grupo, de que o ensino e a aprendizagem passam a ser centradas no aluno e de que 

o professor assume o papel de facilitador, orientador e parceiro no processo de ensino 

e aprendizagem. Em consequência, as três teorias trabalham com a construção do 

conhecimento, a partir de situações reais (ABP, MM), pela interação com o meio (TA), 

pela existência de fatores de motivação (emprego dos conceitos e técnicas de CDI, 

em situações existentes no mundo real, na prática da Engenharia). 
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Sob a ótica da TA, especificamente da segunda geração dessa teoria (Engeström, 

2001), os objetos (neste caso, os conceitos e técnicas de CDI) são apreendidos pela 

mediação dos artefatos disponíveis (neste caso, a m-learning, com uso de 

smartphones e apps matemáticos), tendo como atividade, as ações e operações, que 

coincidem com as etapas de aplicação da ABP e da MM. Cabe lembrar que a ABP e 

a MM possuem algumas etapas comuns, com a diferença de que a ABP não 

necessariamente termina com uma solução matematizada. Nesta tese, tendo em vista 

que o objeto é o ensino, a aprendizagem e a aplicação dos conceitos e técnicas de 

CDI, a ABP passa a fornecer uma solução matematizada, guiada pela MM. 

A importância de alunos de Engenharia desenvolverem a capacidade de trabalhar em 

grupo é explicada por Wood, Hjalmarson e Williams (2008), que afirmam que os 

estudantes de engenharia precisam demonstrar que possuem habilidades para: 

a) Aplicar conhecimento de matemática, ciências e engenharia; 

b) Projetar um sistema componente ou processo para atender determinadas 

demandas; 

c) Trabalhar em equipes multidisciplinares; 

d) Comunicar-se de maneira efetiva; 

e) Usar técnicas e ferramentas de engenharia modernas necessárias para a 

prática da mesma. 

Estes critérios enfatizam não apenas conhecimentos e habilidades importantes, 

necessários para projetos, mas também uma maior preocupação com aspectos 

sociais do trabalho em Engenharia: habilidade de trabalhar em grupo e a comunicação 

efetiva. Esses três pesquisadores ainda citam a existência pesquisas que indicam que 

a aprendizagem dos estudantes torna-se mais significativa, quando o estudante 

trabalha em grupo (PRINCE, 2004, SMITH, SHEPARD, JOHNSON e JOHNSON, 

2005, apud WOOD, HJALMARSON e WILLIAMS, 2008). Apontam três atividades 

fundamentais para trabalho em grupo produtivo, também associadas com 

pensamento estudantil de alta qualidade e aprendizagem significativa: 

a) Trabalhar junto com outros estudantes; 

b) Conversar através do material; 

c) Solucionar problemas em conjunto. 
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Todas as habilidades citadas por Wood, Hjalmarson e Williams (2008), aliadas a 

outras citadas nas novas Diretrizes Nacionais Curriculares para os Cursos de 

Graduação em Engenharia, estabelecidas no Parecer CNE-CES 01/2019 e na 

Resolução CNE – CES n° 02 / 2019 (BRASIL, 2019), assunto já discutido no Capítulo 

3, tais como levantar e coligir dados, analisar problemas e estabelecer alternativas de 

solução, além de elaborar e executar projetos, dominar e determinar o uso de recursos 

tecnológicos, ente outros, são melhor assimiladas se, além de estudo de teorias, 

princípios e técnicas, estiverem aliadas à prática. 

Nesse sentido, a ABP, MM e a m-learning, quando associadas à TA, possuem o 

reforço e a valorização dos aspectos sociais, humanos e cognitivos, em especial, o 

trabalho em grupo, fazendo com que a aplicação das duas primeiras não se limite 

apenas à solucionar problemas, valorizando e melhorando, de maneira significativa, a 

motivação e a relevância dos conteúdos trabalhados nas atividades da ABP e da MM. 

No caso da m-learning, a aplicação dos recursos da tecnologia por si não garante que 

os conceitos e técnicas de CDI sejam assimilados e que tenham significado para os 

alunos; a TA é um aporte teórico robusto, para aplicação da m-learning e para 

proporcionar-lhe sentido, conforme já discutido no Capítulo 3. 

Solucionar uma situação-problema do mundo real, por meio do trabalho coletivo, se 

enquadra nos preceitos da TA e, tendo em vista que, a partir da solução encontrada, 

pode-se reconhecer o significado do que se aprendeu com a experiência 

(aprendizagem), a partir do conjunto de ações realizadas (ou atividade). Portanto, 

neste trabalho de tese, a ABP, a MM, a TA e a m-learning são combinadas, no sentido 

de aproveitar as vantagens de cada uma delas, e que uma reforce as demais, em 

seus pontos mais vulneráveis, como, por exemplo, contribuir para melhorar a 

motivação dos indivíduos, preocupação com os processos mentais durante as 

atividades de aprendizagem e proporcionar a construção coletiva do conhecimento, 

de modo que os conteúdos estudados tenham significado para os estudantes, 

principalmente prático e de possíveis aplicações reais no campo da Engenharia. 

Com a finalidade de verificar a aplicabilidade e a eficácia da abordagem metodológica 

proposta, desenvolveu-se, na experimentação, um estudo de caso com sessenta e 

um alunos de cursos presenciais de cursos de Engenharia do CEUNSP, no qual os 

estudantes fizeram voluntariamente uma aplicação dirigida da abordagem 

metodológica proposta neste trabalho. Nesta abordagem proposta, a ABP aplicou-se, 
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segundo as etapas estabelecidas por Ribeiro (2008), descritas na seção 3.1.1, de 

modo compatível e similar à proposta do Passo 2 da Tabela 3.2 (HADGRAFT e 

PRPIC, 1999), no modelo “post-holing” (explicado na seção 3.1.4), combinada à 

utilização da MM, seguindo as etapas colocadas por Ferruzzi (2003), conforme 

descrito na seção 3.3.1, utilizando o “Caso 1” (explicado na seção 3.3.2). 

Essa aplicação envolve a análise e solução de problemas, por meio da abordagem 

metodológica proposta, cujo procedimento experimental vem explicado mais adiante.  

4.2. Método de Pesquisa 

A metodologia baseia-se em um estudo de caso, de caráter predominantemente 

qualitativo, de uma aplicação da abordagem metodológica proposta, conforme plano 

de ação descrito a seguir. 

O plano de ação do estudo de caso prevê as seguintes fases: 

a) Esclarecimento inicial, por parte do pesquisador, sobre o tema, a natureza, 

objetivos e a motivação da pesquisa, bem como sobre os procedimentos a 

serem realizados; 

b) Leitura e assinatura do TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice A); 

c) Preenchimento do Questionário Inicial (Apêndice B), de cunho exploratório, 

com a finalidade de levantar dados sobre o perfil e experiências dos alunos 

com aprendizagem de conteúdos de CDI e com uso de recursos tecnológicos 

e outros meios para estudo, dentro e fora de sala de aula; 

d) Apresentação da abordagem metodológica proposta (seção 4.1), seus 

fundamentos, objetivos e explicação sobre a atividade a ser realizada na fase 

seguinte; 

e) Em grupos de 3 ou 4 participantes, os alunos, seguindo as etapas da 

abordagem metodológica apresentada, com uso de smartphones como 

instrumento de pesquisa e plataforma para apps matemáticos, procuram 

encontrar as soluções (matematizadas) dos problemas propostos na atividade 
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(Apêndice C), que envolvem a solução dois exercícios simples de revisão dos 

conceitos de CDI e duas situações-problemas contextualizadas, com 

enunciado mais elaborado, típicas da área de Engenharia; 

f) Após os alunos apresentarem as soluções encontradas, ocorre o 

preenchimento do Questionário Final (Apêndice D), no qual registram suas 

impressões sobre a experimentação, sobre a abordagem metodológica 

aplicada, quando comparada aos métodos tradicionais de ensino, sobre as 

facilidades e dificuldades enfrentadas, e de como eventualmente contornaram 

estas últimas, bem como sobre o impacto da experiência de uso de 

smartphones e apps matemáticos. 

Para Yin (2005, apud MEIRINHOS e OSÓRIO, 2010), os estudos de caso devem ser 

usados, quando se lida com condições contextuais, confiando que essas condições 

possam ser pertinentes na investigação. Segundo esse pesquisador, “um estudo de 

caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

do seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenómeno e o 

contexto não estão claramente definidos (YIN, 2005, apud MEIRINHOS e OSÓRIO, 

2010).” De acordo com Meirinhos e Osório (2010), uma vantagem dos estudos de 

caso é a sua capacidade, para poder fazer generalizações. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2003), questionários apresentam as seguintes 

vantagens: 

a) Economizam tempo, viagens e obtêm grande quantidade de dados; 

b) Atingem maior número de pessoas simultaneamente; 

c) Obtêm respostas mais rápidas e mais precisas; 

d) Há maior liberdade de respostas, devido ao anonimato; 

e) Há mais segurança, pelo fato de as respostas não serem identificadas; 

f) Há menos risco de distorção, pela não influência do pesquisador; 

g) Há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal. 
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Ainda, conforme Marconi e Lakatos (2003), um questionário deve ser limitado em 

extensão e finalidade, contendo de 20 a 30 perguntas e demorar cerca de 30 minutos 

para ser respondido, o que pode variar de acordo com o tipo de pesquisa e de 

informantes.  

“Deve estar acompanhado por instruções definidas e notas explicativas, para 

que o informante tome ciência do que se deseja dele. O aspecto material e a 

estética também devem ser observados: tamanho, facilidade de 

manipulação, espaço suficiente para as respostas, a disposição dos itens, de 

forma a facilitar a computação dos dados (MARCONI e LAKATOS, 2003).” 

Durante os procedimentos do item e) do plano de ação (solução dos problemas 

propostos), o pesquisador atuou também como observador participante (MARCONI e 

LAKATOS, 2003; GUERRA, 2014), anotando ocorrências, tais como atitudes dos 

alunos e grupos, comentários e outros de relevância para a pesquisa, no Diário de 

Campo. De acordo com Queiroz et al. (2007, apud GUERRA, 2014), o pesquisador, 

no papel de observador participante, deve se preparar para: 

a) Aproximar-se do grupo a ser observado, de modo a garantir aceitação e 

confiança; 

b) Conhecer o grupo a ser observado; 

c) Sistematizar e organizar os dados. 

Ambos os questionários aplicados, constituiram-se de questões objetivas, usando a 

escala de Likert (BOONE JR. e BOONE, 2012) de cinco pontos, e de questões 

abertas, permitindo que os participantes tenham diferentes oportunidades e formas de 

exprimir opiniões, impressões, críticas e sugestões. 

Os riscos foram mínimos, pois envolveram a aplicação de estratégias de ensino e 

aprendizagem complementares ao trabalho do(s) professor(es) titular(es) da(s) 

turma(s). Tais atividades não exigiram esforços físicos que pudessem levar os alunos 

a desenvolver qualquer tipo de lesão física. Durante a coleta de dados, os riscos foram 

minimizados, com consulta e acesso realizado em ambiente seguro da universidade. 

Neste caso, foram tomados cuidados na condução dos trabalhos, tais como: 

a) Agendar previamente a coleta de dados;  
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b) Buscar um local privado e sem interferência de terceiros para a realização da 

coleta; 

c) Esclarecer possíveis dúvidas do participante sobre sua participação e uso de 

suas respostas para fins de pesquisa;  

d) Remarcar a coleta, caso seja desejo do participante; 

e) A utilização de todo e qualquer registro, para fins de pesquisa, foi ser aprovado 

pelos participantes; 

Caso o participante pedisse, o pesquisador deixaria de observar em alguns 

momentos, de modo que o estudante não se sentisse exposto. 

Os participantes foram devidamente esclarecidos de seus direitos, a saber: 

a) Deixar de responder questões que pudessem causar constrangimentos e/ou 

desconfortos, ou que o participante não quisessem emitir juízos à respeito; 

b) Posteriormente à fase da coleta, o participante poderia solicitar que fossem 

retirados os seus dados da pesquisa, se assim desejasse (direito garantido em 

qualquer fase da pesquisa), sem penalização alguma; 

c) Garantia de esclarecimentos em qualquer fase da pesquisa (antes, durante e 

depois); 

d) Garantia do sigilo que assegurasse a privacidade dos participantes, quanto aos 

dados confidenciais envolvidos na pesquisa; 

e) Garantia de que o uso dos dados exclusivo fosse apenas para fins acadêmico-

científicos; 

f) Só seria utilizado o material devidamente autorizado pelo participante e com 

sua devida anuência registrada através do TCLE; 

g) Os participantes poderiam, em qualquer momento do estudo, desistir de 

participar da pesquisa. 

Além do exposto, os participantes foram esclarecidos de que: 

a) A participação no estudo não lhes geraria custos e despesas; 

b) Não seriam remunerados pela participação. 
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Os registros e dados particulares dos discentes, foram excluídos dos resultados da 

pesquisa, mantendo-se apenas dados que representem estatisticamente as 

tendências das impressões dos estudantes, com relação à aplicabilidade, validade, 

relevância, utilidade e motivação proporcionados pela abordagem metodológica 

empregada. 

Não foram feitas gravações de áudio e vídeo durante a realização das atividades 

propostas, apenas anotações no Diário de Campo, sobre comportamentos e reações 

dos alunos durante os trabalhos em grupo. Foi garantida a confidencialidade e 

identidade dos participantes, uma vez que os questionários não exigiram 

preenchimento de dados de identificação. Na análise de dados e na tese, não houve 

menção dos dados de identificação dos voluntários participantes. 

Os dados coligidos possibilitaram uma análise qualitativa das impressões dos alunos 

sobre a abordagem metodológica proposta, em que se que buscava levantar 

elementos sobre aplicabilidade, satisfação, facilidade ou dificuldade da atividade 

proposta, entre outros, relativos à percepção dos alunos da relação entre o domínio 

do conteúdo necessário, para solucionar as situações-problemas propostas, da 

facilidade ou dificuldade em modelar matematicamente a solução e confrontar a 

solução pelo método algébrico e por meio de apps matemáticos. Esperava-se uma 

maior motivação dos alunos em querer aprender conteúdos de CDI, bem como que 

desenvolvessem uma visão mais realista do porquê aprender esses conteúdos e 

como aplicá-los na solução de problemas reais da área de Engenharia. 

A metodologia de análise, para as respostas obtidas das questões abertas dos 

questionários ou observações feitas no relatório de atividade, usou a Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2011; GUERRA, 2014), a qual é composta de três etapas: 

a) Pré-análise, que envolve a seleção, organização do material e a “leitura 

flutuante”, de modo a decidir quais informações devem ser consideradas na 

análise; 

b) Exploração do material, na qual se faz a codificação, enumeração e 

classificação ou categorização dos dados e elementos resultantes; 

c) Tratamento dos resultados, ou seja, a inferência e interpretação.  

Segundo Bardin (2011),  
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“A categorização pode empregar dois processos inversos:  

a) A priori:  é fornecido o sistema de categorias e repartem-se da melhor 

maneira possível os elementos à medida que vão sendo encontrados. Este é 

o procedimento por ‘caixas’ [...], aplicável no caso de a organização do 

material decorrer diretamente dos funcionamentos teóricos hipotéticos; 

b) A posteriori: o sistema de categorias não é fornecido, antes resulta da 

classificação analógica e progressiva dos elementos. Este é o procedimento 

por ‘acervo’. O título conceitual de cada categoria somente é definido no final 

da operação (BARDIN, 2011).” 

Neste trabalho de pesquisa, a categorização adotada para a segunda etapa da 

Análise de Conteúdo foi o processo “a posteriori”, uma vez que o pesquisador não 

tinha como prever os tipos ou categorias de respostas de questões abertas, antes de 

aplicar as atividades. 

O desenvolvimento do plano de estudo e pesquisa supra, é apresentado no Capítulo 

5, enquanto que os resultados são apresentados e discutidos no Capítulo 6. 
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5. EXPERIMENTAÇÃO 

Neste capítulo, apresenta-se um panorama de como ocorreu a experimentação, ou 

seja, da execução do plano de ação da metodologia de pesquisa, descrita na seção 

4.2. 

5.1. Procedimentos Preliminares 

A primeira providência, para a viabilização do plano de ação da metodologia de 

pesquisa, foi fazer uma visita prévia ao Campus Salto do CEUNSP, no qual são 

oferecidos e realizados os cursos da área de Engenharia. O resultado foi a assinatura, 

por parte do Reitor, da “Carta de Anuência para a Realização de Pesquisa” (Anexo 

A), o que ocorreu no dia 25 de fevereiro de 2019. Realizou-se também, na referida 

data, uma visita às instalações, particularmente aos Laboratórios de Informática, com 

a finalidade de verificar a existência e a capacidade dos equipamentos (mesas e 

cadeiras para acomodar os estudantes, projetor multimídia, acesso à rede wifi), bem 

como a quantidade de alunos que os ambientes poderiam suportar. 

Após aprovação do Projeto de Pesquisa pela Comissão de Ética em Pesquisa (Anexo 

B), agendou-se e realizou-se, na última semana do mês de agosto de 2019, uma 

segunda visita, na qual o pesquisador se reuniu com o Reitor e os coordenadores dos 

Cursos de Engenharia, com a finalidade de verificar salas a serem utilizadas, forma 

de divulgação do convite aos alunos, entre outros detalhes. 

Os coordenadores sugeriram que as atividades fossem realizadas na forma de 

minicurso de extensão para os alunos, o que foi prontamente acatado pelo 

pesquisador. Ficou definido que nas duas primeiras semanas de setembro seria feita 

a divulgação do minicurso e que a realização ocorreria no dia 23 de setembro de 2019, 

das 19:00 às 22:15.  

Devido ao fato de 61 alunos terem voluntariamente confirmado a presença, foi 

necessário aplicar o minicurso em duas datas, de modo a se adequar à capacidade 

do laboratório de informática. No dia 23 de setembro de 2019, o minicurso foi aplicado 
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para 24 alunos (de agora em diante, denominado Grupo 1) e, no dia 30 de setembro, 

para o restante dos alunos inscritos (Grupo 2). 

A amostra reuniu alunos dos cursos de Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica, 

Mecatrônica e de Produção, a partir do quinto semestre de curso, de modo a se contar 

com estudantes que já tivessem cursado os componentes curriculares que ministram 

os conteúdos de CDI. 

Na próxima seção, apresenta-se e explica-se a abordagem metodológica aplicada no 

experimento. 

5.2. Abordagem Metodológica Aplicada 

A abordagem metodológica sistematizada, aplicada no experimento, pode ser 

resumida no diagrama de blocos, mostrado na Figura 5.1, e explicado nos parágrafos 

a seguir. 

Trata-se de uma fusão das etapas da Aprendizagem Baseada em Problemas, 

proposta por Ribeiro (2008), cujas etapas estão descritas na seção 3.1.1, de modo 

compatível e similar à proposta do Passo 2 da Tabela 3.2 (HADGRAFT e PRPIC, 

1999), no modelo “post-holing” (seção 3.1.4), com as etapas da Modelagem 

Matemática, proposta por Ferruzzi (2003), conforme descrito em 3.3.1, utilizando o 

“Caso 1”, descrito na seção 3.3.2. Nesta fusão, adiciona-se a m-learning, com aporte 

teórico da Teoria da Atividade (BATISTA, 2011), com o uso de smartphone e apps 

matemáticos em ambiente de aula, como artefatos mediadores. Trabalha-se no 

ambiente de aula, com os alunos distribuídos em grupos de 3 ou 4 elementos. 

Tendo em vista que a ABP não necessariamente leva a uma solução matematizada, 

incorpora-se a MM, de modo a se garantir a produção de um modelo matemático, uma 

vez que a abordagem metodológica proposta destina-se ao ensino e aprendizagem 

de CDI. Desta forma, o modelo matemático obtido, pode, então, ser solucionado pelo 

método analítico-algébrico e / ou com o auxílio dos apps matemáticos, instalados nos 

smartphones dos estudantes. 
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Figura 5.1 – Diagrama de Blocos da Abordagem Metodológica Sistematizada. 
Fonte: Próprio autor (2019). 
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As três primeiras etapas, “Introdução e Definição do Problema”, “Formulação de 

Hipóteses / Simplificação” e “Tentativa de Solução do Modelo Matemático com 

Conhecimentos Disponíveis” são comuns à ABP (RIBEIRO, 2008) e à MM 

(FERRUZZI, 2003). 

Na primeira etapa, um problema é introduzido pelo professor ou pelos alunos; seu 

enunciado é interpretado, sendo extraídos todos os dados e informações que possam 

auxiliar nas etapas subsequentes.  

Na etapa seguinte, “Formulação de Hipóteses / Simplificação”, transcreve-se o 

problema em linguagem matemática, isto é, constrói-se um modelo matemático para 

a solução do problema, definindo-se quais variáveis farão parte e quais serão 

descartadas, delimitando-se as condições e restrições de sua aplicabilidade 

(hipóteses), quando essas existirem, deixando de lado detalhes de menor importância, 

fazendo simplificações, se possível. 

Em seguida, na etapa da “Tentativa de Solução do Modelo Matemático com 

Conhecimentos Disponíveis”, os estudantes procuram a solução do modelo 

matemático com os conhecimentos anteriormente adquiridos, buscando aplicar regras 

e técnicas de CDI que já conheçam, determinar e eleger um subconjunto destas que 

possa levar à solução do modelo matemático, podendo usar seus smartphones para 

efetuar pesquisas na Internet, com a finalidade de dirimir eventuais dúvidas, 

caracterizando, assim, o uso da m-learning. 

As próximas três etapas, são herdadas da MM (FERRUZZI, 2003). Na etapa 

“Resolução do Problema Matemático”, os alunos chegam a uma (ou mais de uma) 

possível solução, por meio do uso de softwares matemáticos instalados em seus 

smartphones, cujos resultados (que podem ser um conjunto de valores ou um gráfico), 

levam à etapa seguinte (“Interpretação da Solução”), na qual se procura entender o 

significado físico e a viabilidade real desses resultados.  

Passa-se, então, à etapa de “Validação do Modelo Matemático”, que se dá na medida 

em que os resultados obtidos são compatíveis ou se ajustam com, por exemplo, 

valores recolhidos ou medidos em campo, ou se, por exemplo, o gráfico obtido explica 

em grande parte o comportamento do fenômeno relacionado ao problema. O grau de 

aproximação entre resultados e valores é um fator determinante da aceitação do 

modelo matemático (FERRUZZI, 2003). 
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Se o Modelo Matemático é validado, passa-se à última etapa do processo, “Aplicação 

do Modelo, Apresentação das Soluções e Autoavaliação”, que é etapa comum à ABP 

(RIBEIRO, 2008) e à MM (FERRUZZI, 2003), na qual o processo se encerra. O modelo 

obtido, então, pode ser usado, para estudar comportamentos, fazer simulações ou 

previsões. A seguir, os grupos de alunos apresentam o modelo matemático 

desenvolvido e as soluções encontradas fazem uma autoavaliação do processo, do 

produto e do trabalho em grupo, no que concerne ao desempenho individual e coletivo 

(RIBEIRO, 2008). 

É importante ressaltar que, a qualquer momento e em qualquer etapa, o professor, no 

papel de orientador / facilitador, pode ser solicitado a orientar, dar esclarecimentos e 

resolver dúvidas, de modo a auxiliar os alunos em seu caminho para a solução do 

problema. 

Caso o modelo matemático encontrado não seja validado, passa-se às próximas cinco 

etapas, herdadas da ABP (RIBEIRO, 2008). 

Na etapa “Levantamento dos Pontos de Aprendizagem”, os alunos, com ou sem ajuda 

do professor, reavaliam os novos tópicos de conteúdo a serem pesquisados, de modo 

a reunir mais conhecimentos sobre o assunto estudado, a fim de que possam tentar 

novamente chegar a uma solução válida para o problema. A partir disto, passa-se à 

etapa de “Planejamento do Trabalho do Grupo”, na qual os alunos definem a divisão 

do trabalho para as eventuais pesquisas e outras ações necessárias, nas quais o meio 

de pesquisa na Internet é o smartphone. 

Em seguida, na etapa “Estudo / Pesquisa Independente”, no ambiente de aula, por 

meio de seus smartphones, os alunos, individualmente ou em duplas, pesquisam na 

Internet, em locais indicados pelo professor ou em outros, com a finalidade de adquirir 

novos conhecimentos, necessários para reformulação de sua proposta de solução, o 

que consubstancia o uso do m-learning. A seguir, cada elemento ou dupla divide com 

seu grupo os resultados da pesquisa, o que consiste na etapa de “Compartilhamento 

de Informações no Grupo”.  

Finalmente, passa-se à etapa de “Aplicação dos Novos Conhecimentos no Problema”, 

no qual os estudantes preparam uma nova proposta de modelo matemático, 

retornando, a seguir, à segunda etapa (“Formulação de Hipóteses / Simplificação”), 

reiniciando o ciclo. 
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Esta abordagem metodológica sistematizada pode não resolver todos os problemas 

de ensino e de aprendizagem de CDI, porém mostrou, no estudo de caso apresentado, 

resultados satisfatórios e promissores (apresentados e discutidos no Capítulo 6), 

tendo em vista aprovação do método pela grande maioria do alunos que participaram 

do experimento, principalmente no que se refere à grande motivação e interesse que 

os alunos apresentaram em querer aprender o conteúdo de CDI, por se utilizar 

problemas reais de Engenharia, pelo uso da tecnologia (m-learning, smartphones, 

apps matemáticos) e pela facilidade que esta última traz, para efetuar pesquisas 

durante a aula, pelas vantagens de trabalhar / estudar em grupo e pela facilidade de 

compreensão do conteúdo que a metodologia proporcionou. 

Na seção seguinte, descreve-se como ocorreu a execução do plano de ação da 

pesquisa. 

5.3. Execução 

Nesta seção, apresenta-se a execução do plano de ação da pesquisa, bem como 

ocorrências relevantes durante os procedimentos. 

Nos dias 23 e 30 de setembro de 2019, os procedimentos da pesquisa, na forma de 

minicurso, intitulado “Aprendizagem Baseada em Problemas com Modelagem 

Matemática e M-Learning”, ocorreram conforme o plano de ação, com exceção do 

Grupo 1, porque alguns dos participantes chegaram atrasados, por conta de 

problemas de transporte, o que felizmente não causou grandes impactos na 

realização das atividades. 

Logo no início dos trabalhos, os participantes foram esclarecidos pelo pesquisador, 

com respeito aos objetivos da pesquisa, dos procedimentos, bem como da natureza 

voluntária de sua participação. É importante ressaltar que os participantes foram 

informados de que teriam o direito e a liberdade de retirar o consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, antes ou depois da recolha dos dados, independente do 

motivo e sem nenhum prejuízo. 

A seguir, os alunos participantes leram, assinaram e entregaram o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido). Todos os presentes, de ambos os grupos, 

concordaram em participar da pesquisa, sem colocar questionamentos ou empecilhos. 
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Na etapa seguinte, os alunos leram, preencheram e entregaram o Questionário Inicial 

ao pesquisador, sendo informados que não deveriam se identificar, de modo a 

preservar o sigilo de suas identidades. Durante a o preenchimento, aparentemente 

não surgiram dúvidas sobre as questões, bem como qualquer tipo de questionamento 

ou constrangimento por parte dos estudantes. 

Na sequência, o pesquisador fez uma exposição, aos alunos, dos fundamentos da 

abordagem metodológica proposta, abordando os tópicos: Aprendizagem Baseada 

em Problemas, Modelagem Matemática, M-Learning (uso de dispositivos móveis no 

ensino) e softwares matemáticos (e sua operação).  

Após uma breve seção de esclarecimento de eventuais dúvidas, passou-se, então, 

para a atividade de solução de problemas propostos. Os alunos dividiram-se em 

subgrupos de 3 ou 4 elementos, escolhendo seus parceiros voluntariamente, sem 

influência do pesquisador, tendo sido formados seis subgrupos no Grupo 1 e dez 

subgrupos no Grupo 2. Após a definição dessas distribuições, o pesquisador entregou, 

para cada subgrupo, um kit de atividades (Apêndice C), o qual continha: 

a) Dois exercícios de revisão de conceitos de CDI, o Exercício 1 (derivadas – 

máximos e mínimos) e o Exercício 3, (integrais – cálculo de áreas), ambos de 

aplicação direta de regras de derivação / integração; 

b) Dois problemas (com enunciados contextualizados) da área de Engenharia, o 

Exercício 2, que versava sobre aplicação de derivadas – máximos e mínimos – 

e o Exercício 4, sobre integrais – cálculo de áreas; 

c) Um diagrama de blocos, contendo as etapas a serem seguidas para a solução 

de problemas por meio da abordagem proposta; 

d) Endereços de sites para pesquisas de conteúdos de CDI.  

O kit tinha espaço suficiente para os alunos registrarem o procedimento de solução 

dos exercícios.  

A partir do momento em que os alunos iniciaram a leitura dos enunciados dos 

exercícios, o pesquisador passou a atuar como observador participante (MARCONI e 

LAKATOS, 2003), além do papel de orientador / facilitador. 
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Os alunos foram orientados a baixar e instalar o app “Photomath” (ou outro dentre os 

softwares indicados nos enunciados dos problemas) em seus smartphones, com a 

finalidade de auxiliá-los a encontrar funções derivadas ou primitivas, após construírem 

o modelo matemático da solução dos problemas propostos. Para seleção dos 

softwares indicados nos enunciados dos problemas, o pesquisador adotou os critérios 

estabelecidos por Andrade, Araújo Jr. e Silveira (2017). 

Os estudantes também foram orientados a usar seus smartphones, quando 

necessário, para efetuar pesquisas nos sites indicados ou em outros de livre escolha, 

bem como resolver dúvidas com o pesquisador / orientador. Isto foi necessário, 

levando em consideração que os alunos participantes da pesquisa já se encontravam 

matriculados a partir do quarto semestre do curso e que os conteúdos básicos de CDI 

são ministrados nos dois primeiros semestres. 

Os Exercícios 1 e 3 deveriam ser solucionados pelo método analítico-algébrico e, 

depois, os resultados, validados com o uso do “Photomath”. No caso dos problemas 

contextualizados (Exercícios 2 e 4), uma vez encontrado o modelo matemático da 

solução, este poderia ser diretamente resolvido por meio do “Photomath”. 

Os alunos registraram os passos das soluções encontradas, bem como outras 

observações que espontaneamente resolvessem registrar, no espaço do kit reservado 

para essa finalidade. 

A expectativa do pesquisador era que, com o tempo ainda disponível, os alunos 

conseguissem solucionar pelo menos o exercício de revisão e o problema que 

tratavam do emprego de derivadas (Exercícios 1 e 2), o que já seria suficiente para a 

observação e o estudo da aplicação da abordagem metodológica proposta. Todos os 

subgrupos conseguiram solucionar os dois exercícios que envolviam derivadas 

(Exercícios 1 e 2), porém somente um dos subgrupos conseguiu solucionar os dois 

problemas de situações reais (Exercícios 2 e 4). 

Nesta fase, observou-se que todos os 10 subgrupos utilizaram o “Photomath” sem 

maiores dificuldades, porque sua interface gráfica é intuitiva e seu uso se aprende 

rapidamente.  
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Dos 10 subgrupos, cinco necessitaram da ajuda do pesquisador / orientador, para 

esclarecer dúvidas sobre o conteúdo de CDI; destes cinco, dois subgrupos precisaram 

de uma maior atenção do pesquisador / orientador, no sentido de auxiliar na 

interpretação do enunciado e no desenvolvimento algébrico das soluções. 

Particularmente, os alunos do Grupo 1 alegaram que não teria sido ensinado, quando 

cursaram a disciplina de CDI, o uso de derivadas, para encontrar máximos e mínimos. 

Na visão do autor desta tese, esta foi uma situação que contribuiu para o teste da 

abordagem metodológica proposta, em situações em que o conteúdo é desconhecido 

pelos alunos. Neste caso, o resultado pode ser considerado positivo, pois os alunos 

demonstraram ter superado esta dificuldade, tendo em vista que foram bem-sucedidos 

na solução do problema que envolvia esse conteúdo. 

Pode-se destacar como um dos pontos fortes desta fase do experimento, durante os 

trabalhos, a grande interação interna entre elementos dos subgrupos, destes com o 

pesquisador / orientador e, ainda, entre os elementos dos outros subgrupos, 

mostrando grande nível de cooperação, o que reforça a ideia de que o trabalho em 

grupo é de grande ajuda para os processos de ensino e aprendizagem, conforme 

observaram, em seus estudos, Ferruzzi (2003), Almeida e Ferruzzi (2011), Ribeiro, 

Escrivão Filho e Mizukami (2003), Ribeiro (2008), Batista (2011), entre outros. 

Observou-se também que todos os subgrupos apresentaram uma dificuldade inicial 

na interpretação dos enunciados dos problemas (o que também foi observado por 

FERRUZZI, 2003, FECCHIO, 2011 e SILVA, 2013), que foi superada ao longo da 

execução do experimento. 

O fato de os alunos não estarem habituados com a metodologia proposta criou uma 

certa apreensão no início, o que também se resolveu, na medida em que os alunos 

avançavam em seu trabalho e ganhavam mais confiança, esta última reforçada cada 

vez em que cada subgrupo obtinha sucesso em alguma solução alcançada, situação 

que também ocorreu com Silva (2013). 

Observou-se também conflitos normais de diferença de opiniões em alguns 

subgrupos, dirimidos pelos próprios alunos ou, em eventual caso de impasse, quando 

o subgrupo recorria à orientação do pesquisador. 
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Após cada subgrupo apresentar a solução do Exercício 2, passou-se para a última 

fase do experimento, na qual os alunos preencheram o Questionário Final, em que 

também foram orientados a não se identificar. Esse questionário incluía uma questão 

aberta de autoavaliação, sobre o processo, produto e o trabalho em grupo, conforme 

recomendado por Ribeiro (2008). Esta fase também transcorreu sem problemas e sem 

dúvidas aparentes de interpretação das questões. 

Ao longo de todas as fases da execução, observou-se um clima leve, de cooperação 

e de grande nível de participação e de envolvimento dos alunos, que mostraram 

interesse e motivação com relação ao que se propôs, além de respeito com o 

pesquisador e seu trabalho. 
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6. RELATO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE 

CASO 

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados da análise dos dados 

recolhidos, durante a realização do estudo de caso. 

6.1. Perfil dos Pesquisados 

Esta seção é dedicada a relatar e, quando for o caso, discutir os dados recolhidos por 

meio do Questionário Inicial. É importante lembrar que este Questionário foi 

respondido antes da apresentação e aplicação da abordagem metodológica. 

Todos os pesquisados já haviam cursado as disciplinas CDI I e CDI II, 60 dos 61 

haviam cursado CDI III e 51, Tópicos de CDI. Cinquenta e dois por cento deles nunca 

foram reprovados em nenhuma das quatro disciplinas. Com base no relato dos 

pesquisados, a disciplina que apresentou maior índice de retenção foi CDI II (28%), a 

de menor índice foi Tópicos de CDI (3%) e quase metade dos pesquisados teve pelo 

menos uma reprovação em disciplinas de CDI. 

Perguntou-se sobre o grau de dificuldade para aprender o conteúdo de CDI. O 

resultado é apresentado na Figura 6.1.    

 

Figura 6.1 – Percepção dos pesquisados sobre o grau de dificuldade para aprender os 
conteúdos de CDI. 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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Pela análise do gráfico, 57% admitem ter grande dificuldade para aprender conteúdos 

de CDI, o que confirma a observação de pesquisadores citados no Capítulo 3, 

enquanto que 25% afirmam ter facilidade em aprender esses conteúdos. 

Quando questionados sobre a importância de aprender e dominar o conteúdo de CDI, 

a fim de aplicá-los na solução de problemas de Engenharia, 75% dos pesquisados 

reconhecem que é de grande ou elevada importância, enquanto que 18% 

classificaram ser de média importância; 7% definiram ser de menor importância o 

domínio de tais conteúdos. 

Quanto ao costume de estudar com colegas, 15% dizem estudar sozinhos sempre, o 

que leva a depreender que 85% deles estuda em grupo, em algum momento, 

predominantemente em casa ou na biblioteca da Universidade. 

Sobre os materiais usados, para se preparar para provas, os mais usados são as listas 

de exercícios (100%), anotações de aula (89%), materiais pesquisados na Internet 

(74%) e aplicativos instalados em smartphones (23%). Cabe destacar que livros de 

CDI são usados por apenas 7% dos pesquisados, o que parece denotar alguma falta 

de costume de consultar livros, ao menos quando se trata de disciplinas que envolvem 

diretamente o ensino de CDI. Isto, na opinião do autor da tese, é preocupante, pois os 

estudantes parecem preferir materiais pesquisados na Internet, cuja qualidade pode 

ser questionada em alguns casos, do que consultar livros que normalmente parecem 

ser fontes mais confiáveis. 

Todos os 61 alunos participantes da pesquisa alegaram possuir smartphone, o que 

facilita a implantação de metodologias de ensino, que empreguem o uso de dispositivo 

móvel, em qualquer modalidade (presencial, semipresencial ou à distância). 

Quanto ao uso do smartphone em atividades acadêmicas durante as aulas de CDI, 

45% alegam nunca ter usado esse recurso. Aqueles que utilizaram, o fizeram, na 

maior parte das vezes, para efetuar pesquisas ou como calculadora.  

No caso de uso fora da sala de aula, para atividades acadêmicas de CDI, 25% alegam 

nunca ter utilizado; os que usaram, o fizeram, na maior parte dos vezes, para 

pesquisas, como calculadora ou grupos de estudos. 

Sessenta e sete por cento dos estudantes pesquisados nunca usaram apps 

matemáticos durante às aulas de CDI; por outro lado, 57% nunca usaram os apps fora 
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da sala de aula, para atividades acadêmicas, envolvendo CDI. Quanto ao 

conhecimento de m-learning, os dados mostraram que, apesar de 70% já terem 

conhecimento, somente 7% disseram ter vivenciado alguma experiência com m-

learning.  

Oitenta e dois por cento alegaram não ter conhecimento sobre a Aprendizagem 

Baseada em Problemas e 3% disseram ter tido alguma experiência. Já com relação à 

Modelagem Matemática, 89% afirmam não ter conhecimento sobre o assunto e 2% 

apontaram ter alguma experiência com isso. 

Assim, pode-se depreender que a abordagem metodológica proposta foi aplicada para 

um conjunto de estudantes, cuja grande maioria não conhecia ou não possuía 

experiência com ABP, MM e m-learning, bem como quando se trata do uso de apps 

matemáticos em atividades acadêmicas durante aulas de CDI.  

Os softwares mais conhecidos pelos alunos pesquisados são o “Photomath”, o 

“Geogebra” e o “Symbolab”. Dos 51% dos estudantes que alegaram ter usado algum 

software matemático, pouco maios da metade destes (26%) o fez fora da sala de aula, 

utilizando como plataforma o smartphone ou o computador pessoal. 

Questionados sobre o quanto acreditam ter assimilado dos conteúdos de CDI, os 

resultados estão ilustrados na Figura 6.2. 

       

Figura 6.2 – Percentagem dos conteúdos de CDI aprendidos, estimada pelos alunos. 
Fonte: Próprio autor (2019). 
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Pela análise do gráfico, pode-se perceber que 66% dos alunos têm a percepção de 

ter assimilado menos de 50% do conteúdo ministrado, e 97%, menos de 60% desse 

conteúdo, o que pode comprometer relativamente a aquisição das habilidades 

necessárias para um engenheiro, indicadas por Wood, Hjalmarson e Williams (2008). 

Sobre as aulas de CDI, 86% dos alunos pesquisados indicaram que seus professores 

de CDI nunca utilizaram recursos computacionais nas aulas, provavelmente por 

alguns dos motivos citados e discutidos no Capítulo 3.  

Oitenta e sete por cento apontaram que o modelo predominante de prática do 

conteúdo era o de longas listas de exercícios, somente com aplicação direta das 

regras de limites, derivadas e integrais, o que leva a inferir que nunca ou raramente 

eram aplicados problemas contextualizados da área de Engenharia. 

Finalmente, em uma questão aberta, pediu-se aos alunos para apontar as três 

maiores dificuldades, para aprender o conteúdo de CDI. O resultado da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2011) das respostas está disposto na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1 – Análise de conteúdo das respostas da questão “Em sua opinião, quais são as três 
maiores dificuldades, para apender o conteúdo de Cálculo Diferencial e Integral?” 

Categorias (determinadas à posteriori) Percentagem 
(%) 

1 - Dificuldades Atribuídas ao Ensino 

40 

Didática, Metodologia, pouco tempo para tirar dúvidas em aula, velocidade do professor, 

material utilizado, falta de dinâmica na aula, não uso de recursos tecnológicos (apps,  

calculadoras,...), dificuldade de acesso ao professor (turma numerosa), falta de vontade 

e paciência do professor, não corrigir exercícios dados, não tirar dúvidas, falta de 

materiais com maiores exemplos, método monótono e fixo, excesso de conteúdo em 

pouco tempo, alta complexidade dos exercícios. 

2 - Dificuldades Atribuídas à Aprendizagem 

26 

Base matemática deficiente, pouco conhecimento teórico, falta de tempo p/ estudar 

concentração, risco de errar, dificuldade em interpretar problemas, saber quando usar 

as regras, praticar bastante, dedicação, desenvolvimento da questão, saber o que está  

fazendo, não exercitar, conseguir assimilar todas as regras, entender lógica. 

3 - Dificuldades Atribuídas ao Conteúdo de CDI 

18 Conteúdo é difícil, regras do cálculo e grande quantidade delas, muitos passos 

a serem seguidos, cálculos longos, método de aplicação do CDI. 

4 - Falta de Visão da Aplicação Prática do Conteúdo de CDI 
16 

Onde aplicar o conteúdo de CDI na Engenharia. 

5 - Não Apresentou dificuldades para Aprender CDI 1 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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As categorias foram definidas a posteriori (BARDIN, 2011). 

Pode-se perceber que as maiores dificuldades, na opinião dos alunos, estão mais 

concentradas nas duas primeiras categorias, “dificuldades atribuídas ao ensino”, 

o que sugere alguma insatisfação com o método tradicional e com algum 

comportamento docente, e “dificuldades atribuídas à aprendizagem”, que indicam 

problemas predominantemente relativos à falta ou pouca base teórica, para encarar o 

ensino de CDI. As “dificuldades atribuídas ao conteúdo” e à “falta de visão 

prática de aplicação do conteúdo de CDI” aparecem com menor, porém 

significativo peso. 

Na seção seguinte, apresenta-se e descreve-se a análise dos dados do Questionário 

Final, com respeito às impressões dos alunos sobre a abordagem metodológica 

aplicada e os impactos do experimento, também relacionados ao uso de m-learning 

com uso de smartphones e apps matemáticos. 

6.2. Impressões e Impactos do Experimento 

O Questionário Final, aplicado após a realização do experimento, deu oportunidade 

aos alunos participantes da pesquisa de registrar suas impressões, opiniões, 

sugestões, impactos e críticas à abordagem metodológica desenvolvida e aplicada no 

experimento. Nos parágrafos seguintes, são apresentados os principais resultados da 

análise dos dados recolhidos. 

Com relação aos problemas propostos pelo pesquisador:  

a) O grau de dificuldade de interpretação do enunciado foi “fácil ou muito fácil” 

para 29% dos pesquisados, “médio” para 32% e “difícil ou muito difícil” para 

39%, o que pode talvez ser associado ao fato dos alunos não estarem 

habituados trabalhar com problemas e interpretação de enunciados; 

b) O grau de dificuldade de construir o modelo matemático da solução dos 

problemas foi “fácil ou muito fácil” para 42% dos pesquisados, “médio” para 

32% e “difícil ou muito difícil” para 25%, que parece corroborar a informação 

extraída do Questionário Inicial, de que 57% alegam ter dificuldades em 

aprender os conteúdos de CDI, enquanto que 42% alegaram o contrário; 
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c) Encontrar a solução do modelo matemático, por meio do método algébrico-

analítico, foi “fácil ou muito fácil” para 25% dos pesquisados, “médio” para 44% 

e “difícil ou muito difícil” para 32%, o que parece estar relacionado com as 

dificuldades anteriormente alegadas pelos participantes; 

d) Encontrar a solução do modelo matemático, pelo uso do app matemático, foi 

“fácil ou muito fácil” para 71% dos pesquisados, “médio” para 22% e “difícil ou 

muito difícil” para 6%, o que mostra a relativa facilidade do uso do app. 

Depreende-se que a maior dificuldade parece ter sido relacionada à interpretação do 

enunciado do problema, uma vez que 71% consideram a interpretação de “média” a 

“muito difícil”, em contraste com os 57% que classificaram a dificuldade em encontrar 

o modelo matemático da solução como “média” a “muito difícil”. Daí a importância de 

se escrever o enunciado do problema com clareza e precisão, ressaltada por Ribeiro 

(2008), Bassanezi (2002, 2011 e 2013) e Ferruzzi (2003). 

Na opinião dos estudantes, 13% deles necessitaram de ajuda do pesquisador / 

orientador na interpretação do enunciado dos problemas, na maior parte do tempo 

(muitas vezes ou sempre). Já na construção do modelo matemático, 24% dos alunos 

precisaram da ajuda do pesquisador / orientador, na maior parte do tempo, o que 

praticamente coincide com as observações do pesquisador / orientador, anotadas no 

Diário de Campo. Isto parece mostrar que a maioria dos alunos teve relativa 

independência na realização das atividades. 

No que concerne à aceitação da abordagem metodológica proposta, por parte dos 

alunos pesquisados, 98% a classificaram como muito boa ou excelente para a 

aprendizagem ou aplicação dos conteúdos de CDI e 100% a classificaram como muito 

boa ou excelente, quando incluído o uso de software matemático.  

Os gráficos ilustrados nas Figuras 6.3 a 6.5 trazem mais alguns detalhes da avaliação 

dos alunos com relação à abordagem metodológica proposta. 

A Figura 6.3 mostra a percepção dos alunos, quanto a facilidade de compreensão do 

conteúdo de CDI, com a abordagem metodológica proposta. Percebe-se, pela 

observação do gráfico, um grau de concordância muito favorável por parte de 90% 

dos pesquisados, de que a atividade proposta tornou o conteúdo de CDI de mais fácil 

compreensão, uma vez que foi utilizada aplicação desse conteúdo em problema real 

de Engenharia. 
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Figura 6.3 – Percepção dos alunos, quanto a facilidade de compreensão do conteúdo de CDI, 
com a abordagem metodológica proposta. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

Já na Figura 6.4, ilustra-se a percepção dos pesquisados, com relação ao método 

proposto ter deixado mais clara a aplicação dos conteúdos de CDI na área de 

Engenharia. 

       

Figura 6.4 - Percepção dos alunos, quanto a abordagem metodológica proposta ter deixado 
mais clara a aplicação dos conteúdos de CDI na área de Engenharia. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

O gráfico mostra, portanto, um grau de concordância favorável de 92% dos 

participantes da pesquisa, quanto à atividade proposta pelo pesquisador ter deixado 

mais claro, onde se aplica o conteúdo de CDI na área de Engenharia, o que indica um 

significativo resultado no sentido de estimular a motivação e o interesses dos alunos. 
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A atividade proposta pelo pesquisador, por meio de problemas, com 

uso de software matemático, tornaram o conteúdo de CDI de mais 

fácil compreensão.
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A atividade proposta pelo pesquisador, por meio de problemas, com 

app matemático, deixou mais claro onde aplicar o conteúdo de CDI na 

área de Engenharia.
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167 
 

Por sua vez, a Figura 6.5 traz a percepção dos estudantes com relação à motivação, 

para aprender os conteúdos de CDI com a abordagem metodológica proposta. 

Observa-se um grau de concordância favorável a esta abordagem metodológica por 

parte de 97% dos participantes da pesquisa. 

 

Figura 6.5 - Percepção dos alunos, quanto à motivação para aprender os conteúdos de CDI por 
meio da abordagem metodológica proposta. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

Desta forma, pode-se inferir, portanto, um alto grau de aceitação da abordagem 

metodológica proposta por parte dos alunos pesquisados, no que tange aos quesitos 

motivação para aprender, clareza na aplicação no mundo real e de tornar-se de mais 

fácil compreensão o conteúdo de CDI.  

Também foi alto o grau de aceitação do m-learning com smartphone, seja para estudar 

e se preparar para uma prova, para resolver exercícios fora do ambiente de aula, como 

também em ambiente de aula, para pesquisar e poder consultar materiais 

complementares, tornando o estudo de CDI mais atraente e dinâmico, denotando, 

portanto, um impacto positivo, conforme mostram as Figuras 6.6 “a” e “b”.  

Nota-se um grau de concordância favorável ao uso do m-learning fora do ambiente de 

aula (Figura 6.6a), para estudos e resolução de exercícios, por parte de 95% dos 

participantes da pesquisa. Ainda observa-se um grau de concordância favorável ao 

uso do m-learning dentro do ambiente de aula presencial (Figura 6.6b), por parte de 

93% dos alunos participantes da pesquisa, levando em consideração as vantagens 

que um dispositivo móvel com acesso a uma rede wifi teria em aula, porque 
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possibilitaria acesso a materiais complementares, a apps matemáticos e outros 

recursos, que tornariam a aula mais atraente e dinâmica. 

  

  

Figura 6.6 – Percepção dos alunos sobre o uso de m-learning (a) fora de aula e (b) no ambiente 
de aula. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

Solicitou-se também aos alunos pesquisados, que respondessem a questões que 

comparavam alguns aspectos da abordagem metodológica proposta com relação ao 

método tradicional de ensino. Os gráficos das Figuras 6.7 e 6.8 ilustram as percepções 

e opiniões dos alunos pesquisados a esse respeito. 
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Com relação ao m-learning, o aluno poder usar o smartphone fora do 

ambiente de aula, para estudar e se preparar para uma prova ou fazer 

exercícios, torna o estudo de CDI mais atraente e dinâmico.
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Com relação ao m-learning, acho que o aluno usar o smartphone durante a aula, 

para pesquisar e poder consultar materiais complementares é um apoio; torna o 

estudo de CDI mais atraente e dinâmico.
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Figura 6.7 – Opinião dos alunos sobre aprendizagem de CDI pela abordagem metodológica 
proposta x método tradicional. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

   

Figura 6.8 – Opinião dos alunos sobre a motivação de aprender conteúdos de CDI pela 
abordagem metodológica proposta x método tradicional. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

Pela observação desses dois gráficos, percebe-se a preferência dos estudantes 

pesquisados pela abordagem metodológica proposta, quando comparada ao ensino 

tradicional, uma vez que mais de 90% dos participantes indicaram um grau de 

concordância favorável. 
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Com base nesta experiência, aprender / aplicar os conteúdos de CDI, por meio 

da ABP+MM, com app matemático e smartphone, é melhor que pelo método 

tradicional.
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Com base nesta experiência, acho que os alunos se sentiriam mais motivados a 

aprender CDI, por meio da ABP+MM e com apoio de m-learning e softwares 

matemáticos, do que com o método tradicional de ensino.
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Já o gráfico da Figura 6.9 mostra a opinião dos alunos pesquisados, com respeito a 

uma eventual adoção da metodologia proposta para o ensino e aprendizagem de CDI, 

a partir do primeiro semestre dos cursos de Engenharia. 

 

Figura 6.9 – Opinião dos alunos sobre eventual adoção da abordagem metodológica proposta 
a partir do primeiro semestre do curso de Engenharia. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

É possível perceber, neste caso, um alto grau de aceitação da eventual implantação 

da abordagem metodológica proposta, a partir do primeiro semestre do curso de 

Engenharia, com um grau de concordância favorável de 93% dos participantes. 

Pediu-se, também, aos pesquisados, para opinar sobre a prática de se aplicar longas 

listas, contendo repetitivos exercícios com apenas aplicações diretas de regras de 

limites, derivadas e integrais. Os dados analisados mostraram que 66% dos 

estudantes são favoráveis a substituir, em sua maior parte, os exercícios simples e 

repetitivos, por problemas reais da área de Engenharia, tendo em vista que fica mais 

claro onde se aplica o conteúdo. Porém, os exercícios de aplicação direta também 

são importantes, na opinião desse grupo de pesquisados, não sendo, por isso, 

favoráveis à sua eliminação total. Por outro lado, 32% dos pesquisados são favoráveis 

à substituição total das longas listas, por problemas reais de Engenharia; estes últimos 

parecem concordar com Skovsmose (2000), no que tange à substituição das listas por 

atividades de MM. 
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Acredito que os alunos se sentiriam mais motivados e que seria mais fácil 

aprender CDI, se adotado o uso da ABP+MM com recursos de m-learning e apps 

matemáticos, desde o 1.o semestre do curso.
("1": discordo totalmente; "5": concordo totalmente)
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No Questionário Final, ainda figurava uma questão aberta, na qual os 59 alunos que 

participaram desta etapa foram convidados a fazer uma autoavaliação, com relação 

ao processo, produto e aspectos relacionados com o trabalho em grupo (desempenho 

individual e do grupo), bem como fazer críticas ou colocar sugestões. Com a finalidade 

de analisar as respostas, utilizou-se a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), com 

base na qual foram definidas as categorias a posteriori, cujos resultados são 

explicados nos próximos parágrafos. 

Na categoria de comentários “Genéricos”, houve 35 (de 59) manifestações positivas 

(“excelente, muito bom, interessante, mais atraente”) com respeito ao processo como 

um todo, o que confirma o alto grau de aceitação, verificado nas questões objetivas, 

da abordagem metodológica proposta, não havendo manifestações neutras ou 

negativas.  

Já na categoria “Facilitador de Aprendizagem”, houve 30 manifestações positivas 

com relação ao processo, figurando, porém, 6 manifestações neutras (“dificuldades 

no início, mas melhora no decorrer”) e uma considerada negativa (“complicado para o 

aluno moldado no sistema tradicional”); esta última confirma as preocupações de 

Hadgraft e Prpic (1999) e Beltrão (2009), o que poderia justificar a implantação da 

metodologia proposta não de uma vez só, mas por partes ou por fases (BELTRÃO, 

2009). 

Ocorreram 12 manifestações positivas com relação ao processo na categoria 

“Dinamismo e Eficácia”, havendo porém uma manifestação negativa (“pouco tempo 

para terminar exercícios”), o que alerta para que o professor, que adotar este tipo de 

metodologia, planeje e dimensione os problemas, de modo que possam ser resolvidos 

durante tempo de aula (RIBEIRO, 2008), quando isto for exigível, a fim de não causar 

possíveis frustrações ou desmotivação no aluno. 

Na categoria “Uso da Tecnologia (m-learning, smartphone, apps)”, 13 

manifestações foram positivas com relação ao processo, ocorrendo uma manifestação 

negativa (“uso do app diminui o conhecimento e aprendizagem da situação real”), na 

qual o aluno pode estar se preocupando com o fato de o uso da tecnologia (app) poder 

relegar a destreza algébrica para um segundo plano. Este último é um dos motivos 

pelos quais o autor desta tese recomenda que inicialmente, a metodologia seja 
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implantada na modalidade post-holing (subseção 3.1.4), o que também reforça ou 

justifica a implantação por partes ou por fases (BELTRÃO, 2009). 

Já na categoria “Motivação”, foram 27 as manifestações positivas com relação ao 

processo, que corroboram com as respostas obtidas nas questões objetivas, não 

tendo ocorrido, nesta categoria, manifestações neutras ou negativas. 

Agora, com referência ao trabalho em grupo, na categoria “Trabalho em Grupo como 

Componente da Metodologia”, houve 18 manifestações positivas, tendo em vista 

que o trabalho em grupo “promove discussões, permite compartilhar o conhecimento 

e esclarecer dúvidas”. Por outro lado, ocorreu uma manifestação negativa (“gera 

conflitos”), o que parece denotar uma preocupação de como lidar e resolver problemas 

de diferença de opiniões no grupo. 

Na categoria “Aspectos Relativos a Desempenho e Motivação Individuais”, cinco 

foram as manifestações positivas, duas neutras (“desempenho mediano”) e duas 

negativas (“desempenho abaixo do esperado”). Esta última provavelmente reflete a 

influência da pouca base matemática e de outros fatores já discutidos na seção 

anterior e em outras partes deste trabalho de tese, que pode ser resolvido ou mitigado 

não apenas com a aplicação de metodologias ativas, mas também, por exemplo 

programas de nivelamento ou outras formas de auxílio ao aluno. 

Finalmente, na categoria “Aspectos Relativos a Desempenho e Motivação 

Grupais”, houve 5 manifestações positivas, porém duas negativas (“desempenho 

abaixo do esperado”), as quais podem indicar que, no mínimo, há alunos do grupo 

que possuem algum problema de aprendizagem ou dificuldades ainda não sanadas. 

Na questão aberta, ainda foi possível destacar algumas dificuldades apontadas por 

alguns alunos: “relembrar os conceitos de CDI e aplicá-los no início do processo” (7 

ocorrências), “interpretação do enunciado do problema” (5) e “por nunca ter usado o 

método” (1). 

Alguns alunos ainda ofereceram sugestões: “balancear com o método tradicional”, 

“não abandonar o método tradicional por inteiro”, “ter uma introdução mais rápida ao 

novo método” e “deve ter espaço apropriado – muitos alunos dificultam a atenção e o 

foco”. 
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Com base no exposto, pode-se considerar que a aplicação (experimento) da 

abordagem metodológica proposta foi bem-sucedida e que atingiu os propósitos 

inicialmente definidos.  

A seguir, no próximo Capítulo, tecem-se as Considerações Finais deste trabalho de 

tese. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste último capítulo, tecem-se as considerações finais, com respeito ao que se 

pesquisou e se produziu neste trabalho de tese, com a intenção de responder às 

questões feitas no início deste trabalho, bem como em verificar a consecução dos 

objetivos geral e específicos estabelecidos. 

7.1. Considerações Finais sobre a Abordagem Metodológica Sistematizada 

Pode-se dizer que o Objetivo Geral deste trabalho de tese, de apresentar, desenvolver 

e aplicar, num estudo de caso, uma abordagem metodológica sistematizada para o 

ensino de CDI em cursos de Engenharia, baseada na Aprendizagem Baseada em 

Problemas (RIBEIRO, 2008), que usa como estratégia didática a Modelagem 

Matemática (FERRUZZI, 2003), com a incorporação da m-learning (BATISTA, 2011), 

fundamentada na Teoria da Atividade (ENGESTRÖM, 2001), e com o auxílio de 

dispositivos móveis e apps matemáticos, foi atingido, uma vez que sua aplicação foi 

bem-sucedida no estudo de caso e apresentou resultados positivos já discutidos no 

capítulo anterior. 

Conforme foi exposto no Capítulo 3, vários pesquisadores estudam melhores 

metodologias para ensino e aprendizagem de CDI em cursos de Engenharia, como 

alternativa ao ensino tradicional, pelo menos ao longo dos últimos 15 anos, que foi o 

período de busca de trabalhos de pesquisa adotado neste trabalho. Esses esforços 

concentram-se sobretudo em metodologias ativas, em que o estudante passa a ter 

um papel de maior protagonismo, participação e responsabilidade por seus processos 

de aprendizagem, e em que o professor passa a ter uma atuação mais voltada para 

orientação, mediação e facilitação desses processos. 

Um dos principais focos, bem como ponto comum dessas pesquisas, é o trabalho em 

grupo, devido ao seu poder de fomentar discussões, compartilhar diferentes 

conhecimentos e estratégias para a solução de problemas, desenvolver a capacidade 

de comunicação dos estudantes e, por consequência, criar oportunidades para a 

construção coletiva do conhecimento (ENGESTRÖM, 2001). Outra característica 

comum importante é levar o aluno a encarar e solucionar problemas reais de seu 
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futuro campo de trabalho, o que ajuda nos aspectos motivacionais e de interesse pelo 

conteúdo de CDI, respondendo a vários anseios dos alunos, como por exemplo “Por 

que tenho de estudar CDI? Onde vou usar isso? (HERNANDEZ-MATINEZ e VOS, 

2018)”. 

A abordagem metodológica sistematizada, apresentada e desenvolvida nesta tese, ao 

combinar a Aprendizagem Baseada em Problemas com a Modelagem Matemática, 

reúne as melhores características da ABP, apontadas por Berbel (1998), Ribeiro, 

Escrivão Filho e Mizukami (2003), Ribeiro (2008), Mokhtar et al. (2010), Ferreira 

(2012), Cerqueira, Guimarães e Noronha (2016), Cavalcante et al. (2018) e 

Guimarães (2018), bem como aquelas da MM, indicadas por D’Ambrosio (1989), Blum 

e Niss (1989, apud SILVEIRA, 2014), Bassanezi (2002 e 2013), Ferruzzi (2003), 

Biembengut (2012), Biembengut e Hein (2014) e Soares, Igliori e Souza (2015), 

consolidando uma abordagem de solução de problemas matematizada, dada pela 

MM, em situações reais analisadas na perspectiva ABP, uma vez que o objeto dos 

processos de ensino e de aprendizagem aqui tratado são os conteúdos de CDI e, por 

consequência, suas aplicações. 

Além disso, a incorporação da m-learning, com aporte teórico da TA (ENGESTRÖM, 

2001), nesse arcabouço baseado em ABP e MM, traz mais modernidade, agilidade e 

dinamismo aos processos de ensino e de aprendizagem, seja dentro ou fora do 

ambiente de aula. O uso de smartphones é uma tecnologia muito familiar aos jovens 

alunos, que oferece a possibilidade de aprender em hora e lugar quaisquer, com as 

vantagens e benefícios apontados por Wen, Cheng e Chuang (2011), Sharples et al. 

(2012) e Sanderson e Hanbridge (2017). 

Ademais, os resultados do estudo de caso apresentados, permitem inferir que o 

objetivo geral deste trabalho de tese foi atingido, bem como os objetivos específicos 

b), c) e d) estabelecidos na seção 1.5, uma vez que foi apresentada e desenvolvida 

uma abordagem metodológica sistematizada para o ensino e aprendizagem de 

conteúdos de CDI em cursos de Engenharia. De modo complementar, o estudo de 

caso possibilitou analisar a percepção e relação dos alunos com o uso dos dispositivos 

móveis e softwares matemáticos, quando aplicados como artefatos mediadores em 

atividades de ensino e aprendizagem de CDI, bem como verificar a aplicabilidade da 

abordagem metodológica proposta.  
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Infere-se também que ficam respondidas as questões b), d), g), e h), formuladas na 

seção 1.1, tendo em vista que os alunos tiveram a oportunidade de se manifestar, com 

respeito a suas concepções e percepções sobre os elementos componentes da 

abordagem metodológica proposta, antes e depois do experimento. Outrossim, os 

resultados da pesquisa apontam para o forte potencial desta abordagem 

metodológica, dado o alto grau de aceitação e aprovação demonstrado pelos alunos 

participantes do estudo. 

7.2. Considerações Finais sobre a Revisão Sistemática da Literatura 

A Revisão Sistemática da Literatura (RSL), outro produto deste trabalho de tese, 

trouxe a prospecção de pesquisas feitas nos últimos 15 anos, que envolvessem o 

estudo e a aplicação da Aprendizagem Baseada em Problemas, da Modelagem 

Matemática, da Teoria da Atividade, da m-learning e do uso de smartphones e apps 

matemáticos (estado da arte), no ensino e aprendizagem de CDI no Ensino Superior, 

particularmente nos cursos de Engenharia, isoladamente ou combinadas entre si. 

Para Kitchenham (2004), algumas razões para se fazer uma RSL são: 

a) Identificar lacunas na pesquisa corrente, com a finalidade de sugerir áreas para 

investigações mais profundas; 

b) Prover uma base ou arcabouço, com a intenção de adequadamente posicionar 

novas atividades de pesquisa; 

c) Examinar a influência de evidências empíricas, para corroborar ou contradizer 

hipóteses; 

d) Ou ainda auxiliar na geração de novas hipóteses. 

Conforme explicado no Capítulo 2, levantou-se, na RSL, um total de 82 pesquisas, 

das quais 63 trataram de aplicações que envolveram alguma avaliação experimental, 

que apresentaram resultados parciais ou consolidados de pesquisa, tendo em vista 

se ter uma visão do estado da arte da pesquisa que envolvessem as metodologias e 

teorias supra citadas, tomando por referência as razões a) e b) citadas por Kitchenham 

(2004). 

Mostrou-se que a quantidade de pesquisas que investigam o uso das abordagens 

metodológicas ativas de ensino e aprendizagem aqui tratadas, no ensino de Cálculo 
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Diferencial e Integral em cursos de Engenharia, combinadas ou não com o uso de 

recursos tecnológicos, ainda é relativamente pequena. Por outro lado, mostrou-se 

também que há uma tendência de crescimento, na medida em que as tecnologias se 

tornem mais conhecidas e usuais, que se reconheça seu potencial de incrementar 

significativamente os processos de ensino e aprendizagem, sua popularização, a 

habilidade que os jovens possuem, para lidar com as mesmas, além de um maior e 

crescente desenvolvimento de apps específicos (BATISTA, 2011). 

Foram apresentadas, no Capítulo 3, pesquisas que procuravam respostas e 

alternativas, a fim de resolver ou minimizar as dificuldades que estudantes vêm 

mostrando ao longo de anos na aprendizagem dos conteúdos de CDI, e que 

apontaram como alternativa de solução o uso da ABP, da MM e da TA; outras partiram 

para a combinação destas metodologias com a m-learning, com uso de dispositivos 

móveis e softwares matemáticos. Desta maneira, pode-se inferir que foram 

respondidas as questões c), e) e f), formuladas na seção 1.1, bem como ter sido 

atingido o objetivo específico a), estabelecido na seção 1.5. 

Quanto às dificuldades enfrentadas pelos alunos das séries iniciais dos cursos de 

Engenharia, os trabalhos desenvolvidos por Ferruzi (2003), Costa et al. (2005), 

Fecchio (2010), Bassanezi (2011), Pontes et al. (2012), Costa e Silva (2013), Ferruzzi 

e Almeida (2013), Carius e Ferreira (2014), Ortega, Lozano e Tristancho (2015), Silva, 

Jardim e Carius (2016), Souza (2016) e Guimarães (2018) apontaram para os altos 

índices de reprovação e retenção nas disciplinas de Cálculo, em geral logo no início 

dos cursos de Engenharia, e, em alguns casos, em disciplinas que necessitam dos 

conhecimentos naquelas desenvolvido (ZONTA e BONA, 2016; PONTES et al., 2012), 

causados por ausência de conhecimento e fracasso na ação pedagógica na 

construção de aprendizagens (ORTEGA, LOZANO e TRISTANCHO, 2015; 

FERRUZZI, 2003).  

Os trabalhos de pesquisa sinalizam dificuldades dos alunos (COSTA et al., 2005; 

BATISTA, 2011; SILVA, 2013; SILVA, JARDIM e CARIUS, 2016), em compreender os 

conceitos matemáticos, devido à abstração dos conteúdos, pouca destreza algébrica 

e falta de hábitos de estudo (MAGALHÃES, 2016; OKTAVYIANTHI e SUPRIANI, 

2015), bem como com conceitos básicos e suas aplicações (JARDIM et al., 2015; 

OLIVEIRA e FERNADES, 2016). Para Dullius, Veit e Araújo (2007), alunos chegam à 

universidade sem as habilidades e requeridas, para trabalhar com conteúdos 
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matemáticos básicos, além de não demostrar interesse pelo conteúdo e não perceber 

a necessidade de adquirir esse conhecimento (BIEMBENGUT, HEIN e LOSS, 2010), 

para utilizá-lo na vida profissional.  

Na mesma linha, Mokhtar et al. (2010) afirmam que, no modo tradicional, os conteúdos 

de CDI parecem não ter significado “real”, sendo difíceis e abstratos. Segundo estes 

pesquisadores, os professores usam um ensino mecanizado, com tipos padrões de 

problemas e soluções, com os alunos aprendendo de forma mecânica por repetição, 

o que, segundo Ferreira e Zuin (2018), os leva a um baixo desempenho. Caldeira 

(2014) aponta que os alunos questionam acerca da relevância de Cálculo e se 

mostram desmotivados, devido ao fato dos conteúdos serem de difícil compreensão 

e por não terem formação suficiente para aprendê-los. Finalmente, a falta de conexão 

da teoria com a prática faz com que os alunos considerem a Matemática irrelevante 

(HERNANDEZ-MARTINEZ e VOS, 2018) e a dissociação das disciplinas básicas dos 

cursos de Engenharia, com relação às profissionalizantes e específicas, causa 

impacto negativo na motivação (DANDOLINI, VANINI e SOUZA, 2004). 

Essas são, portanto, as principais dificuldades que, segundo diversos pesquisadores, 

os estudantes encaram, para aprender os conteúdos de CDI, o que responde à 

questão a), formulada na seção 1.1. 

Tendo em vista o exposto, deve-se sempre considerar a importância de uma RSL, 

para ajudar a embasar e dar direções a um trabalho de pesquisa, em especial, de 

doutorado. 

Na seção seguinte, discorrem-se as sugestões para trabalhos futuros. 

7.3. Trabalhos Futuros 

O trabalho de pesquisa aqui apresentado pode abrir novas frentes, servindo de 

referência para trabalhos futuros, tanto no que concerne à combinação de 

metodologias ativas, como no sentido de buscar diferentes empregos de recursos 

tecnológicos no ensino e aprendizagem de CDI. 

Outra característica que pode ser futuramente trabalhada é a aplicação da abordagem 

metodológica proposta em situações não-pontuais, como aquela desenvolvida no 

estudo de caso, tais como em mais de um componente curricular dos cursos de 
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Engenharia e em períodos letivos mais extensos, bem como em outras modalidades 

e outros níveis de cursos. A aplicação desta abordagem metodológica também em 

componentes curriculares “não-matemáticos”, pode se tornar um início de uma 

integração dos mesmos com os componentes curriculares “matemáticos”, podendo 

melhorar a percepção do aluno da razão da existência das disciplinas e dos conteúdos 

do ciclo básico dos cursos de Engenharia. 

De modo similar, a abordagem metodológica proposta pode também ser aplicada em 

componentes curriculares, que envolvam o ensino de conteúdos de CDI, de cursos do 

Ensino Tecnológico de Nível Superior, por exemplo, nos dos Eixos Tecnológicos 

“Controle e Processos Industriais”, “Informação e Comunicação”, “Infraestrutura” e 

“Produção Industrial”, tendo em vista que há, nestes cursos, outros componentes 

curriculares que utilizam conteúdos de CDI e que os problemas reais de profissionais 

formados por cursos destes eixos são semelhantes aos da área de Engenharia. 

Desta maneira, com base no exposto supra e no que se desenvolveu nesta tese, cabe, 

então, sugerir os seguintes trabalhos futuros: 

a) Aprimoramento da abordagem metodológica proposta, no sentido de testá-la 

em outras situações e configurações não abordadas neste trabalho de tese, 

como, por exemplo, em um ou mais componentes curriculares afins durante 

todo um período letivo; 

b) Divulgação da mesma, com a finalidade de capacitar de docentes, difundindo 

assim sua aplicação. 

c) Desenvolver a aplicabilidade da abordagem metodológica proposta em outros 

componentes curriculares de cursos de Engenharia; 

d) Desenvolver a abordagem metodológica proposta, para ser aplicada em 

componentes curriculares Ensino Tecnológico de Nível Superior. 

Portanto, há ainda muito que se explorar, tomando por base o trabalho de pesquisa 

aqui apresentado, tanto no sentido de aprimorar a abordagem metodológica, como 

em sua aplicação em contextos diferenciados. 

 

 

 



180 
 

REFERÊNCIAS 

ACHARYA, Anal; SINHA, Devadatta. Assessing the Quality of M-Learning System 

Using ISO / IEC 25010. International Journal of Advanced Computer Research, v. 

3, n. 3, 2013. Disponível em: 

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.440.1528&rep=rep1&type

=pdf>. Acesso em: 21 ago. 2019. 

ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; FATORI, Luci Harue; SOUZA, Luciana Gastalfi 

Sardinha. Ensino de Cálculo: uma abordagem usando Modelagem 

Matemática. Revista Ciência e Tecnologia, [S.l.], v. 10, n. 16, jan. 2010. ISSN 2236-

6733. Disponível em: <http://www.revista.unisal.br/sj/index.php/123/article/view/17>. 

Acesso em: 20 jan. 2019. 

ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; FERRUZZI, Elaine Cristina. A Comunicação em 

Atividades de Modelagem Matemática: uma relação com a teoria da atividade. Anais 

da XIII Conferência Interamericana de Educação Matemática – CIAEM - IACME, 

Recife, 2011. Disponível em: <http://www.uel.br/grupo-

pesquisa/grupemat/docs/CC509_ciaem2011.pdf>. Acesso em: 02 mai. 2019. 

ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; SILVA, Karina Pessôa da; VERTUAN, Rodolfo 

Eduardo. Modelagem Matemática na Educação Básica. 1. Ed. 1ª reimpressão. São 

Paulo: Editora Contexto, 2013. Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Modelagem%2520Matem%25C3%25A1tica

%2520na%2520Educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520B%25C3%25A1sica&se

archpage=1&filtro=todos&from=busca&page=20&section=0#/legacy/3508> 

(Biblioteca Virtual da Universidade Cruzeiro do Sul). Acesso em: 11 jun. 2019. 

ALMEIDA, Rosiney Rocha.  Mobile Learning no Processo de Ensino e 

Aprendizagem de Conteúdos de Genética: proposta e análise com base na Teoria 

da Atividade. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática) – UNICSUL – 

Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2016. 

ANASTASAKIS, Marinos; ROBINSON, Carol L.; LERMAN, Stephen. Links Between 

Students’ Goals and Their Choice of Educational Resources in Undergraduate 



181 
 

Mathematics. Teaching Mathematics and Its Applications, v. 36, n. 2, p. 67-80, 

2017. Disponível em: <https://academic.oup.com/teamat/article/36/2/67/3572444>. 

Acesso em: 02 mai. 2019. 

ANDRADE, Marcos Vinicius Mendonça; ARAÚJO JR., Carlos Fernando; SILVEIRA, 

Ismar Frango. Estabelecimento de Critérios de Qualidade para Aplicativos 

Educacionais no Contexto dos Dispositivos Móveis (M-Learning). EaD em Foco – 

Revista Científicas em Educação à Distância, v. 7, n. 2, p. 178-193, 2017. 

Disponível em: <http://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/466>. 

Acesso em: 16 mai. 2019. 

ARAGÃO, Maria de Fátima Andrade. A HISTÓRIA DA MODELAGEM MATEMÁTICA: 

Uma perspectiva de didática no Ensino Básico. In: IX EPBEM – Encontro Paraibano 

de Educação Matemática, Campina Grande, 2016. Disponível em: 

<https://editorarealize.com.br/revistas/epbem/trabalhos/TRABALHO_EV065_MD1_S

A16_ID815_30102016193610.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2019. 

ARAÚJO, Alyne Maria Rosa de. Modelagem Matemática nas Aulas de Cálculo: 

uma estratégia que pode contribuir com a aprendizagem dos alunos de engenharia. 

2008. 94 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) – UFPA 

– Universidade Federal do Pará, Belém, 2008. Disponível em: 

<http://www.repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3073>. Acesso em: 15 abr. 2019. 

ARAÚJO, Jussara Loiola; BARBOSA, Jonei. Face a Face Com A Modelagem 

Matemática: como os alunos interpretam esta atividade? BOLEMA - Boletim da 

Educação Matemática, Rio Claro, v. 18, n. 23, maio 2005. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=291223444005>. Acesso em: 10 mai. 2019. 

ARAÚJO, Jussara Loiola; SANTOS, Madalena; SILVA, Teresa. Identificando O(s) 

Objeto(s) em Atividade(s) de Modelagem Matemática. Anais do X Encontro 

Nacional de Educação Matemática Educação Matemática – ENEM, Salvador, 

2010. Disponível em: 

<http://www.lematec.net.br/CDS/ENEM10/artigos/CC/T14_CC496.pdf>. Acesso em 

14 abr. 2019. 

BARBOSA, Jonei Cerqueira. O que pensam os professores sobre a Modelagem 

Matemática? Zetetiké, Campinas, v. 7, n. 1, p. 67-86, 1999. Disponível em: 



182 
 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8646835>. 

Acesso em: 28 mar. 2019. 

BARBOSA, Jonei Cerqueira. Modelagem na Educação e os Professores: a questão 

da formação. Bolema - Boletim de Educação Matemática. Rio Claro, ano 14, n. 15, 

p. 5-23, 2001. Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/espmat/disciplinas/funcoes_modelagem/modulo_VI/pdf/Mod-

Mat-formacao-professores.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2019. 

BARBOSA, Jonei Cerqueira. As relações dos professores com a Modelagem 

Matemática. In: VIII ENCONTRO Nacional de Educação Matemática, Anais... Recife, 

2004. Disponível em: <https://docplayer.com.br/5074038-As-relacoes-dos-

professores-com-a-modelagem-matematica-1.html>. Acesso em: 25 mar. 2019. 

BARBOSA, Jonei Cerqueira. Modelagem e Modelos Matemáticos na Educação 

Científica. Alexandria – Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, 

Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 69-85, jul. 2009. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37949>. Acesso em: 18 

fev. 2019. 

BARCELOS, T. S. Relações Entre o Pensamento Computacional e a Matemática 

em Atividades Didáticas de Construção de Jogos Digitais. 2014. Tese (Doutorado 

em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 

2014. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011. 

BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-aprendizagem com Modelagem Matemática. 

São Paulo: Contexto, 2002. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/256007243_Ensino_-

_aprendizagem_com_Modelagem_matematica>. Acesso em: 02 mai. 2019. 

BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática: 

uma nova estratégia. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2011.  

BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática: 

Uma Nova Estratégia. 3. ed. 4a reimpressão. São Paulo: Contexto, 2013. 



183 
 

BATISTA, Silvia Cristina Freitas. MLearnMat: Modelo Pedagógico para Atividades 

de M-Learning em Matemática. 2011. 225 f. Tese (Doutorado em Informática na 

Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 

Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/48916>. Acesso em: 20 Mar. 

2019. 

BATISTA, Silvia Cristina; BEHAR, Patricia Alejandra. M-Learning e a Matemática: 

mapeando recursos e modalidades educacionais. RENOTE – Revista Novas 

Tecnologias na Educação, Porto Alegre, v. 7, n. 3, 2009. Disponível em: 

<https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/13571>. Acesso em: 10 jan. 2017. 

BELTRÃO, Maria Eli Puga. Ensino de Cálculo pela Modelagem Matemática e 

Aplicações – Teoria e Prática. 2009. 322 f. Tese (Doutorado em Educação 

Matemática) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, São Paulo, 

2009. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11394>. Acesso em: 27 

mar. 2019. 

BERBEL, Neusi Aparecida Navas. A problematização e a aprendizagem baseada em 

problemas: diferentes termos ou diferentes caminhos? Interface -  Comunicação, 

Saúde, Educação. Botucatu, v. 2, n. 2, 1998. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

32831998000100008>. Acesso em: 12 fev. 2019. 

BIDIN, Samsiah; ZIDEN, Azidah Abu. Adoption and application of mobile learning in 

the education industry. 6th International Conference on University Learning and 

Teaching (InCULT 2012). Procedia - Social and Behavioral Sciences, v. 90, p. 720-

729, 2013. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813020338>. Acesso 

em: 25 abr. 2019. 

BIEMBENGUT, Maria Salett. 30 Anos de Modelagem Matemática na Educação 

Brasileira: das primeiras propostas às atuais. Alexandria – Revista de Educação em 

Ciência e Tecnologia, v. 2, n. 2, p. 7-32, jul. 2009. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37939>. Acesso em: 20 

set. 2016. 



184 
 

BIEMBENGUT, Maria Salett. Perspectivas Metodológicas em Educação Matemática: 

um caminho pela modelagem e etnomatemática. Caderno Pedagógico, Lajeado, v. 

9, n. 1, p. 27-38, 2012. Disponível em: 

<http://www.univates.br/revistas/index.php/cadped/article/view/843>. Acesso em: 12 

mar. 2019. 

BIEMBENGUT, Maria Salett; HEIN, Nelson. Modelagem Matemática no Ensino. 5 

Ed. São Paulo: Contexto, 2009. Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Modelagem%2520Matem%25C3%25A1tica

%2520no%2520Ensino&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=

0#/legacy/1546> (Biblioteca Virtual da Universidade Cruzeiro do Sul). Acesso em: 11 

jun. 2019. 

BIEMBENGUT, Maria Salett; HEIN, Nelson; LOSS, Gabriel Schneider. Modelagem 

Matemática no Ensino de Matemática na Engenharia. 2010. Disponível em: 

<http://www.pucrs.br/edipucrs/erematsul/comunicacoes/21GABRIELSCHNEIDERLO

SS.pdf>. Acesso em 20 mar. 2019. 

BIEMBENGUT, Maria Salett; HEIN, Nelson. Modelagem Matemática no Ensino. 5 

Ed. São Paulo: Contexto, 2014. 

BOONE JR., Harry N.; BOONE, Deborah A. Analysing Likert Data. Journal of 

Extension, v. 50, n. 2, #2TOT2, 2012. Disponível em: 

<http://www.joe.org/joe/2012april/tt2p.shtml>. Acesso em: 16 ago. 2019. 

BRAGA, Roberta Modesto. Aprendizagem em Modelagem Matemática pelas 

Interações dos Elementos de Um Sistema de Atividade na Perspectiva da Teoria 

da Atividade de Engeström. 2015. 133 f. Tese (Doutorado em Educação em 

Ciências e Matemática) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2015. Disponível em: 

<http://repositorio.ufpa.br/jspui/bitstream/2011/8523/1/Tese_AprendizagemModelage

mMatematica.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2019. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

(CNE). Parecer CNE – CES nº 01 / 2019 de 23 de janeiro de 2019 – Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. Brasília, 2019a. 

Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1098



185 
 

71-pces001-19-1&category_slug=marco-2019-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 26 

abr. 2019. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

(CNE). Resolução CNE – CES n° 02 / 2019 de 19 de março de 2019 – Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. Brasília, 2019b. 

Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11

2681-rces002-19&category_slug=abril-2019-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 26 abr. 

2019. 

CALDEIRA, Rutyele Ribeiro.  Cálculo em Ação, Modelagem e Parcerias: 

possibilidades para aprendizagens expansivas em um contexto de formação em 

Engenharias. 2014. 229 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de 

Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. Disponível em: 

<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUOS-9RPN3K>. Acesso 

em: 25 abr. 2019. 

CAMPOS, Dilhermando Ferreira. Análise de Uma Proposta para A Disciplina 

Cálculo Diferencial e Integral I Surgida na UFMG Após O REUNI Usando O 

Testbench de Engeström Como Modelo de Aplicação da Teoria da Atividade em 

Um Estudo de Caso. 2012. 176 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade 

federal de Minas Gerais – Faculdade de Educação, Belo Horizonte, 2012. Disponível 

em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUOS-8TYJA5>. 

Acesso em: 29 abr. 2019. 

CARIUS, Ana Carolina; FERREIRA, Gessé Pereira. O Cálculo Diferencial e Integral e 

Suas Dificuldades: uma abordagem interdisciplinar para estudantes de Engenharia. 

In: Congresso Iberoamericano de Ciencia, Tecnologia, Inovación y Educación, 

Buenos Aires, 2014. Disponível em: < 

https://www.oei.es/historico/congreso2014/memoriactei/290.pdf>. Acesso em: 29 abr. 

2019. 

CARVALHO, A. M. P.; VANNUCCHI, A. I.; BARROS, M. A.; GONÇALVES, M. E. R.; 

REY, R. C. Ciências no ensino fundamental: O conhecimento físico. 1ª Edição. 

São Paulo: Editora Scipione, 1998. 



186 
 

CASALE, Adriana. Aprendizagem Baseada em Problemas – desenvolvimento de 

competências para o ensino de engenharia. 2013. 162f. Tese (Doutorado em 

Engenharia de Produção) – USP - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 

Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-12092013-

085201/pt-br.php>. Acesso em: 12 abr. 2019. 

CAVALCANTE, Ana Neiline; LIRA, Geison Vasconcelos; CAVALCANTE NETO, Pedro 

Gomes; LIRA, Roberta Cavalcante Muniz. Análise da Produção Bibliográfica sobre 

Problem-Based Learning (PBL) em Quatro Periódicos Selecionados. Revista 

Brasileira de Educação Médica. Brasília, v. 42, n. 1, p. 10 – 24, 2018. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0100-

55022018000100015&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 29 mar. 2019. <DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/1981-52712015v41n4RB20160066>.  

CERQUEIRA, Rodrigo Júlio; GUIMARÃES, Leovani Marcial; NORONHA, José 

Leonardo. Proposta de Aplicação da Metodologia PBL (Aprendizagem Baseada em 

Problemas) em Disciplina do Curso de Graduação em Engenharia de Produção da 

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). IJAL - International Journal of Active 

Learning. Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 35-55, jul./dez. 2016. Disponível em: 

<http://apl.unisuam.edu.br/revistas/index.php/ijoal/article/view/1098>. Acesso em: 03 

abr. 2019. <http://dx.doi.org/10.15202/2526-2254.2016v1n1p35>. 

CHAN, Chun Ming Eric. Tracing Primary 6 Students' Model Development within the 

Mathematical Modelling Process. Journal of Mathematical Modelling and 

Application, v. 1, n. 3, p. 40-57, 2010. Disponível em: 

<http://gorila.furb.br/ojs/index.php/modelling/article/view/1828>. Acesso em: 10 mai. 

2019. 

COLE, Michael. Cross-cultural research in the sociohistorical tradition. Human 

Development.  v. 31, n. 3, p. 137–151, 1988. Disponível em: 

<https://lchcautobio.ucsd.edu/wp-content/uploads/2015/10/Cole-1988-Cross-cultural-

resrch-ocio-historical-tradition.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2019. 

CORDEIRO, J. S.; QUEIRÓS, P. L.; BORGES, M. N. A Associação Brasileira de 

Ensino em Engenharia (ABENGE). In: Conselho Federal de Arquitetura, Engenharia 

e Agronomia (CONFEA). Brasil: Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 



187 
 

Teixeira (INEP). Trajetória e Estado da Arte da Formação em Arquitetura, 

Engenharia e Agronomia. 2010, v. 10, cap. 4, p. 119-130. Disponível em 

<http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-

/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/497307>. Acesso em: 10 abr. 2019. 

COSTA, Luciano Andreatta Carvalho da; BRUSCHI, Diogo Lino; MUGGE, Tobias 

Roberto; MEIROSE, Lucas. O Estudo das Equações Diferenciais Utilizando a 

Modelagem Matemática em um Curso de Engenharia. Anais do XXXIII Congresso 

Brasileiro de Educação em Engenharia – COBENGE, Campina Grande, 2005. 

Disponível em: <http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/14/artigos/RS-5-

60748079068-1119043455999.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2019. 

COSTA, Samira Domingos; SILVA, Viviane Cota. A Derivada como Taxa de Variação 

em um Curso de Engenharia Elétrica: imagem conceitual e definição conceitual. 

Proceedings of VII International Conference on Engineering Education, Luanda, 

2013. Disponível em: <http://copec.eu/congresses/icece2013/proc/works/70.pdf>. 

Acesso em: 24 jan. 2019. 

D’AMBROSIO, Beatriz S. Como Ensinar Matemática Hoje? Temas e Debates. SBEM. 

Brasília, Ano II, n. 2, p 15-19, 1989. Disponível em: < 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1953133/mod_resource/content/1/%5B1989

%5D%20DAMBROSIO%2C%20B%20-

%20Como%20Ensinar%20Matem%C3%A1tica%20Hoje.pdf >. Acesso em: 12 fev. 

2019. 

DANDOLINI, G. A.; VANINI, L.; SOUZA, J. A. A Utilização de Software no Ensino de 

Cálculo. In: XXXII Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, Brasília. Anais 

do XXXII COBENGE, 2004. Disponível em: 

<http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/15/artigos/01_463.pdf>. Acesso em: 11 

abr. 2019. 

DOS SANTOS, E. A. A. et al. Formação de Professores para a Integração das TIC no 

Ensino de Matemática: um estudo na região autónoma da Madeira. 6 Simpósio 

Internacional de Informática Educativa. Coimbra: Center for Computational 

Physics, p. 337-345, 2004. Disponível em: 

<https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/1094/1/PA17_2004dosSantos_etal.pd

f>. Acesso em: 20 out. 2016. 



188 
 

DUARTE, Newton. A Teoria da Atividade Como Uma Abordagem para A Pesquisa em 

Educação. Perspectiva, Florianópolis, v. 20, n. 2, p.279-301, jul./dez. 2002. 

Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/9646>. 

Acesso em: 10 jan. 2019. <https://doi.org/10.5007/%25x>. 

DULLIUS, Maria Madalena; VEIT, Eliane A.; ARAÚJO, Ives S. Uso de Recursos 

Computacionais para O Ensino e Aprendizagem de Equações Diferenciais. In: Anais 

do XXXV Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia – COBENGE 2007, 

Curitiba, p. 3B07-1, 3B07-15, 2007. Disponível em: 

<http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/12/artigos/268-

Maria%20Madalena%20Dullius.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2019. 

ENGESTRÖM, Yrjö. Expansive Learning At Work: toward an activity theoretical 

reconceptualization. Journal of Education and Work, v. 14, n. 1, p. 133-156, 2001. 

Disponível em: 

<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13639080020028747?needAccess=tru

e>. Acesso em: 14 abr. 2019. <https://doi.org/10.1080/13639080020028747>. 

FARAJALLAH, Abed Elkareem. The Impact of Using Smartphones to Gain Algebrac 

Equations Solutions and The Literary Student-Teachears’ Attitudes Towards 

Mathematics at Al Aqsa University. International Journal of Recent Scientific 

Research, v. 7, n. 1, p. 8282-8293, 2016. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/profile/Abdlkareem_Farajallah/publication/329528664

_alhwatf_aldhkyt/links/5c0e3807299bf139c74d85d2/alhwatf-aldhkyt.pdf>. Acesso 

em: 25 mar. 2019. 

FECCHIO, Roberto. A Modelagem Matemática Como Recurso Didático em Projetos 

Interdisciplinares. Unión – Revista Iberoamericana de Educación Matemática, n. 

22, p. 133-145, junho – 2010.  Disponível em: 

<http://www.fisem.org/www/union/revistas/2010/22/Union_022_013.pdf>. Acesso em: 

14 mai. 2019. 

FECCHIO, Roberto. A Modelagem Matemática e A Interdisciplinaridade na 

Introdução do Conceito de Equação Diferencial em Cursos de Engenharia. 2011. 

208 p. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – PUC/SP- Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: 



189 
 

<https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/10880/1/Roberto%20Fecchio.pdf>. 

Acesso em: 05 mai. 2019. 

FERREIRA, A. L. PBL no Ensino Médio Técnico: um estudo de caso na disciplina 

de Prática de Laboratório de Programação. 2012. Dissertação (Mestrado em Ensino 

de Ciências) - Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2012. 

FERREIRA, Allan Silva; ZUIN, Elenice de Souza Lodron. Introdução do Conceito de 

Derivada a Partir da Investigação Matemática. Revista BoEM, Joinville, v. 6, n. 10, p. 

82-102, 2018. Disponível em: 

<http://200.19.105.203/index.php/boem/article/view/11731>. Acesso em: 18 Abr. 

2019. 

FERREIRA, Vagner Donizeti Tavares. A Modelagem Matemática na Introdução ao 

Estudo de Equações Diferenciais em Um Curso de Engenharia. 2010. 111 f. 

Dissertação (Mestrado em Ensino de Matemática) – Pontifícia Universidade Catóilica 

– PUC/SP, São Paulo, 2010. Disponível em: 

<https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/10838>. Acesso em: 25 abr. 2019. 

FERRUZZI, Elaine Cristina. A Modelagem Matemática como Estratégia de Ensino 

e Aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral nos Cursos Superiores de 

Tecnologia. 2003. 154 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – 

Universidade Federal de Santa Catarina, São Paulo, 2003. Disponível em: 

<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/84624>. Acesso em: 12 mar. 2019. 

FERRUZZI, Elaine Cristina; ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de. Modelagem 

Matemática no Ensino de Matemática para Engenharia. RBECT, v. 6, n. 1, 2013. 

Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/profile/Lourdes_Almeida2/publication/273995161_Mo

delagem_Matematica_no_ensino_de_Matematica_para_engenharia/links/55f6f18c08

aeba1d9eeda556/Modelagem-Matematica-no-ensino-de-Matematica-para-

engenharia.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2019. 

FREITAS, Raquel Aparecida Marra da Madeira. Ensino por Problemas: uma 

abordagem para o desenvolvimento do aluno. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 

38, n. 2, p. 403-418, 2012. Disponível em: 



190 
 

<http://www.scielo.br/pdf/ep/v38n2/aop478.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2019. <DOI: 

10.1590/S1517-97022011005000011>. 

FREDRIKSEN, Helge; HADJERROUIT, Said. An activity theory perspective on 

contradictions in flipped mathematics classrooms at the university level. International 

Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2019. Disponível 

em: <DOI: 10.1080/0020739X.2019.1591533>. Acesso em: 05 mai. 2019. 

GALLEGUILLOS, Jeanette; BORBA,Marcelo de Carvalho. Expansive Movements in 

The Development of Mathematical Modeling: analysis from an Activity Theory 

approach. ZDM Mathematics Education, v. 50, n. 1-2, p. 129-142, abr. 2018. 

Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-017-0903-3>. 

Acesso em: 25 abr. 2019. 

GARCIA, Alfonsa; GARCIA, Francisco; RODRÍGUEZ, Gerardo; VILLA, Agustin de La. 

Small Projects: a method for improving learning.  In: "PBL Across The Disciplines: 

Research Into Best Practice", Coventry, p. 460-471, 2011. Disponível em: 

<http://oa.upm.es/19285/>. Acesso em: 09 mai. 2019. 

GARCIA, Gilson Piqueras. O Ensino de Engenharia e O Método PBL. In: Seminário 

Internacional de Educação Superior “Formação e Conhecimento”. Anais Eletrônicos, 

Sorocaba, 2014. Disponível em: 

<https://uniso.br/publicacoes/anais_eletronicos/2014/4_es_praticas_educacionais/07

.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2019. 

GOMES, Gisela Hernandes; VICENTE, Silmara Alexandra Silva. Uso do Software 

Winplot Nas Aulas de Cálculo Diferencial para A Discussão do Conceito de Coeficiente 

Angular da Reta Tangente. In: Anais do XXXV Congresso Brasileiro de Educação 

em Engenharia – COBENGE 2007, Curitiba, 2007. Disponível em: 

<http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/12/artigos/180-

Gisela%20Hernandes%20Gomes.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2019. 

GOULD, Heather. What a modeling task looks like. In: NCTM. Mathematical 

Modeling and Modeling Mathematic, p. 179-186, APME, USA, 2016. 

GREGO, M. App PhotoMath É O Pesadelo dos professores de Matemática. São 

Paulo: Abril, 2014. Disponível em: < http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/app-

photomath-eo-pesadelo-dos-professores-de-matematica >. Acesso em: 21 fev. 2016. 



191 
 

GRYMUZA, Alissá Mariane Garcia; REGO, Rogéria Gaudêncio do. Teoria da 

Atividade: Uma Possibilidade no Ensino de Matemática. RTE - Revista Temas em 

Educação. João Pessoa, v. 23, n. 2, p. 117-138, 2014. Disponível em: 

<http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rteo/article/view/20864>. Acesso em: 18 

mar. 2019. 

GUERRA, Elaine Linhares de Assis. Manual de Pesquisa Qualitativa. Belo 

Horizonte: Grupo Anima Educação, 2014. Disponível em: 

<http://disciplinas.nucleoead.com.br/pdf/anima_tcc/gerais/manuais/manual_quali.pdf

>. Acesso em: 12 fev. 2019. 

GUIMARÃES, Gilselene. Aprendendo Cálculo Diferencial e Integral em Engenharia 

Civil: Uma Proposta Interdisciplinar Entre Teoria e Prática. Revista de Ensino de 

Engenharia. Brasília, v. 37, n. 1, p. 66-75, 2018. Disponível em: 

<http://revista.educacao.ws/revista/index.php/abenge/article/view/1288>. Acesso em: 

15 fev. 2019. <DOI: 10.5935/2236-0158.20180007>. 

HADGRAFT, Roger G.; PRPIC, Juliana Kaya. The Key Dimensions of Problem-Based 

Learning. In: Annual Conference and Convension of The Australasian Association for 

The Engineering Education. Proceedings..., Adelaide, 1999. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/1350984/The_key_dimensions_of_problem_based_lear

ning>. Acesso em: 22 abr. 2019. 

HERNANDEZ‑MARTINEZ, Paul; VOS, Pauline. “Why Do I Have to Learn This?” A 

Case Study on Students’ Experiences of The Relevance of Mathematical Modelling 

Activities. ZDM Mathematics Education, v. 50, n. 1-2, p. 245–257, 2018. Disponível 

em: <https://doi.org/10.1007/s11858-017-0904-2>. Acesso em: 12 abr. 2019. 

JARDIM, Deborah Faragó; SILVA, Jaqueline Maria da; PEREIRA, Marcela Marins; 

SOARES JR., Eduardo Antônio; NEPOMUCENA, Thâmara Vieira; PINHEIRO, Thaís 

Rodrigues. Estudando Limites com Geogebra. Revista Científica Vozes dos Vales, 

n. 8, ano 4, p. 1-19, 2015. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/profile/Jaqueline_Da_Silva5/publication/286220543_E

studando_Limites_com_o_Geogebra/links/5666e68908aef42b57867571/Estudando-

Limites-com-o-Geogebra.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2019. 



192 
 

JAVARONI, Sueli Liberatti; HEITMANN, Felipe Pereira; SOARES, Débora da Silva. 

Ensino de Equações Diferenciais e Modelagem Matemática: uma abordagem 

semipresencial com tecnologias digitais. Anais do XL Congresso Brasileiro de 

Educação em Engenharia – COBENGE, Belém, 2012. Disponível em: 

<http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/7/artigos/104147.pdf>. Acesso em: 27 

abr. 2019. 

JAWORSKI, Barbara. Mathematical Understanding and its Relation to Design of 

Teaching. Proceedings of CERME8 – Eighth Congress of The European Society 

for Research in Mathematics Education, Manavgat-Side, 2013. Disponível em: 

<http://cerme8.metu.edu.tr/wgpapers/WG14/WG14_Jaworski.pdf>. Acesso em: 04 

mai. 2019. 

KAMPFF, A. J. C.; MACHADO, J. C.; CAVEDINI, P. Novas Tecnologias e Educação 

Matemática. In: Ciclo de Palestras Novas Tecnologias na Educação (CINTED), 

UFRGS, v. 2, n. 2, nov. 2004. 

KAPTELININ, Victor; NARDI, Bonnie A. Activity Theory: basic concepts and 

applications. Proceeding CHI EA '97 CHI '97 Extended Abstracts on Human 

Factors in Computing Systems, Atlanta, p. 158-159, 1997. Disponível em: 

<http://www.sigchi.org/chi97/proceedings/tutorial/bn.htm>. Acesso em: 15 abr. 2019. 

KIDRON, Ivy. Calculus Teaching and Learning. In: Lerman S. Encyclopedia of 

Mathematics Education. Dordrecht: Springer, 2014. Disponível em: 

<https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-94-007-4978-

8_18#howtocite>. Acesso em: 18 dez. 2018. 

KITCHENHAM, Barbara. Procedures for Performing Systematic Reviews. Keele, 

Keele University, UK, v. 33, n. 2004, p. 1-28, 2004. Disponível em: 

<http://www.inf.ufsc.br/~aldo.vw/kitchenham.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2019. 

LAN, Y. F.; SIE, Y. S. Using RSS to Support Mobile Learning Based on Media 

Richness Theory. Computers & Education, v. 55, n. 2, p. 723-732, 2010. Disponível 

em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131510000758>. 

Acesso em: 14 jun. 2019. 



193 
 

LAUDARES, João Bosco; MIRANDA, Dimas Felipe de. Investigando A Iniciação À 

Modelagem Matemática nas Ciências Com Equações Diferenciais. Educação 

Matemática e Pesquisa, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 103-120, 2007. Disponível em: 

<https://revistas.pucsp.br/emp/article/view/587>. Acesso em: 03 mai. 2019. 

LEDESMA, Elena Fabiola Ruiz; GARCÍA, Juan Jesús Gutiérrez. Mobile Computing as 

a Support to Teach the Concept of Function. In: Proceedings of The 2013 

International Conference on Education and Modern Educational Technologies, 

Beijing, p. 43-50, 2013. Disponível em: 

<http://www.inase.org/library/2013/venice/bypaper/EMET/EMET-05.pdf>. Acesso em: 

12 mai. 2019. 

LEESA, Wheelahan. Theorising The Individual in An Activity System. Brisbane: 

Griffith University, Australian Academic Press, 2004. Disponível em: <https://research-

repository.griffith.edu.au/bitstream/handle/10072/2068/26887_1.pdf?sequence=2>. 

Acesso em: 27 abr. 2019. 

LEONTIEV, A. N. Activity, Consciousness and Personality. Englewood Cliffs: 

Prentice-Hall, 1978. Disponível em: 

<https://www.marxists.org/archive/leontev/works/1978/activity-consciousness-

personality.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2019. 

LEONTIEV, A. N. O Desenvolvimento do Psiquismo. 2 Ed. São Paulo: Centauro, 

2004. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/22546933/O_desenvolvimento_do_psiquismo._Leontiev

_Alexis>. Acesso em: 15 mar. 2019. 

LESH, Richard; AMIT, Miriam; SHORR, Roberta Y. Using real-life problems to prompt 

students to construct conceptual models for statistical reasoning. In: GAL, I.; 

GARFIELD, J. (Ed.). The assessment challenge in statistics education, p. 65-83. 

Amsterdam: The International Statistical Institute, 1997. Disponível em: <https://iase-

web.org/documents/book1/chapter06.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2019. 

LIAW, Shu-Sheng; HATALA, Marek; HUANG, Hsiu-Mei. Investigating Acceptance 

Toward Mobile Learning to Assist Individual Knowledge Management: based on 

activity theory approach. In: Computers & Education, v. 54, n. 2, p. 446-454, fev. 

2010. Disponível em: 



194 
 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131509002358>. Acesso 

em: 19 mai. 2019. 

LIMA, Walber Medeiros; SANTOS, Moisés Dantas dos; ROQUE, Waldir Leite; LIMA, 

Rômulo da Silva; SÁ, Raul Renner Martins de; MEIRA, Diego Albertin. Uma 

Ferramenta Computacional para Suporte nos Processos de Ensino e Aprendizagem 

de Equações Diferenciais Parciais. Revista Ensino de Engenharia, v. 35, n. 1, p. 65-

74, 2016. Disponível em: 

<http://revista.educacao.ws/revista/index.php/abenge/article/view/339>. Acesso em: 

14 abr. 2019. 

LOUREIRO, S. A. Revisão Sistemática da Literatura. Laboratório de Aprendizagem 

em Logística e Transportes – LALT. Campinas: UNICAMP, 2012. 

MACHADO, Antonio dos Santos. Matemática: temas e metas – Funções e derivadas, 

v. 6. São Paulo: Atual, 1988. 

MAGALHÃES, José Manuel da Mota. Aprendizagem de conteúdos matemáticos 

de cálculo por alunos do 1.º ano de cursos de engenharia: contextos e materiais 

didáticos. 2016. Tese (Doutorado em Ciências da Educação - Educação Matemática) 

– Universidade do Minho – Instituto de Educação, 2016. Disponível em: 

<https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/46021>. Acesso em: 26 abr. 2019. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 

Metodologia Científica. 5 Ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MEIRINHOS, Manuel; OSÓRIO, António. O Estudo de Caso Como Estratégia de 

Investigação na Educação. EDUSER – Revista de Educação, Inovação, 

Investigação em Educação, v. 2, n. 2, 2010. Disponível em: 

<https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/3961>. Acesso em: 16 mai. 2019. 

MELO, J. M. R. Conceito de integral: uma proposta computacional para o seu 

ensino e aprendizagem. 2002. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: 

<https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/11147>. Acesso em: 05 mai. 2019. 

MENDONÇA, Luzinete Oliveira; LOPES, Celi Espasandin. Planejamento de 

Atividades de Modelagem Matemática: um caminho possível. Em Teia – Revista de 

Educação Matemática e Tecnologia Iberoamericana, Recife, v. 6, n. 1, p. 1-24, 



195 
 

2015. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/emteia/article/view/2262>. 

Acesso em: 10 fev. 2019. 

MIGUEL, Ivania Célia; NATTI, Paulo Laerte. Uma Proposta de Modelagem 

Matemática Aplicada à Produção da Farinha de Trigo. Sertanópolis: UEL – 

Universidade Estadual de Londrina, 2008. Disponível em: 

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1498-8.pdf>. Acesso 

em: 15 mar. 2019. 

MOKHTAR, Mohd Zin; TARMIZI, Rohani Ahmad; AYUB, Ahmad Fauzi Mohd; 

TARMIZI, Mohd Ariff Ahmad. Enhancing Calculus Learning Engineering Students 

Through Problem-Based Learning. WSEAS Transactions on Advances in 

Engineering Education, v. 7, n. 8, 2010. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/268291357_Enhancing_Calculus_Learnin

g_Engineering_Students_Through_Problem-Based_Learning>. Acesso em: 27 mar. 

2019. 

NETO, G. G. da C.; GOMES, S. A.; TEDESCO, P. Aliando Teoria da Atividade e 

TROPOS na Elicitação de Requisitos de Ambientes Colaborativos de Aprendizagem. 

In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON REQUIREMENTS ENGINEERING - WER03, 

2003, Piracicaba (SP). Proceedings of the 6th International Workshop on 

Requirements Engeneering - WER03. Piracicaba (SP): PUC RIO, 2003, v. 1, p. 63-

77. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/221235104_Aliando_Teoria_da_Atividade

_e_TROPOS_na_Elicitacao_de_Requisitos_de_Ambientes_Colaborativos_de_Apre

ndizagem>. Acesso em: 10 mar. 2019. 

NORONHA, Claudianny Amorim; PEREIRA, Ducival Carvalho; ALVES, Fabio José da 

Costa. Modelagem Matemática e Suas Possibilidades. Revista Cocar, Belém, Edição 

Especial n. 3, p. 187-206, jan. / jul. 2017. Disponível em: 

<https://paginas.uepa.br/seer/index.php/cocar/article/view/1169>. Acesso em: 23 

abr.2019. 

OKTAVIYANTHI, Rina; SUPRIANI, Yani. Utilizing Microsoft Mathematics in Teaching 

and Learning Calculus. In: Indonesian Mathematical Society Journal on 

Mathematics Education, v. 6, n. 1, p. 63-76, 2015. Disponível em: 

<https://eric.ed.gov/?id=EJ1079603>. Acesso em: 29 abr. 2019. 



196 
 

OLIVEIRA, Michelli Silva de; FERNANDES, Kleber Tavares. Uso de Aplicativos 

Móveis no Ensino da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. In: Anais do CTRL+e 

2016 – Congresso Regional Sobre Tecnologias na Educação, Natal, p. 127-138, 

2016. Disponível em: <http://ceur-ws.org/Vol-1667/CtrlE_2016_AC_paper_30.pdf>. 

Acesso em: 14 mar. 2019. 

ORO, Neuza Terezinha; KRIPKA, Rosana Maria Luvezute. Aplicação de Modelagem 

Matemática no Ensino Básico de Engenharia. Educação Tecnológica, Belo 

Horizonte, v. 16, n. 1, p.57-70, jan. / abr. 2011. Disponível em: 

<https://www.seer.dppg.cefetmg.br/index.php/revista-et/article/view/375>. Acesso 

em: 05 mai. 2019. 

ORTEGA, Mawency Vergel; LOZANO, José Joaquín Martínez; TRISTANCHO, Sandra 

Liliana Zafra. Apps en el Rendimiento Académico y Autoconcepto de Estudiantes de 

Ingeniería. Revista, Logos Ciencia & Tecnologia, Bogotá, v. 6, n. 2, p. 198-208, 

2015. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/5177/517751486005.pdf>. Acesso 

em: 20 mai. 2019. 

PARSONS, D. The Future of Mobile Learning and Implications for Education and 

Training. In: ALLY, M.; TSINAKOS, A. Increasing Access through Mobile Learning. 

pp. 217-229. Burnaby: Commonwealth of Learning, 2014. Disponível em: 

<http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/558/pub_Mobile%20Learning_web.pdf#

page=234>. Acesso em: 12 jan. 2017. 

PERRENOUD, P. “Construir competências é virar as costas aos saberes?” In: Revista 

Pátio, Porto Alegre: ARTMED, ano 03, n. 11, p. 15-19, jan. 2000. 

PIRES, Luiz Fernando Rodrigues; ESCHER, Marco Antônio.  As Influências das 

Tecnologias da Informação E Comunicação nas Estratégias de Ensino E 

Aprendizagem de Professores E Estudantes de Cálculo Diferencial E Integral. 

Rio de Janeiro: UFRJ, 2015. Disponível em: 

<http://www.ufjf.br/emem/files/2015/10/AS-INFLU%C3%8ANCIAS-DAS-

TECNOLOGIAS-DA-INFORMA%C3%87%C3%83O-E-

COMUNICA%C3%87%C3%83O-NAS-ESTRAT%C3%89GIAS-DE-ENSINO-E-

APRENDIZAGEM-DE-PROFESSORES-E-ESTUDANTES-DE-C%C3%81LCULO-

DIFERENCIAL-E-INTEGRAL.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2019. 



197 
 

PIRES, Luiz Fernando Rodrigues; ESCHER, Marco Antônio. Listas de Cálculo: 

alterações provocadas pelos dispositivos móveis. Revista de Educação, Ciências e 

Matemática, v. 6, n. 2, p. 172-183, 2016. Disponível em: 

<http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/recm/article/view/4043>. Acesso em: 

06 abr. 2019. 

PONTES, Pericles Crisiron; RIBEIRO, Maria do Socorro Souza; PEREIRA, Maria 

Juliana; FONSECA, Maria da Conceição Pereira; FONSECA, Maria Líbia Pereira. A 

Relação do Conhecimento de Cálculo I no Desempenho e Conclusão dos Cursos de 

Engenharia – Um Estudo de Caso no Curso de Alimentos. In: Anais do XL 

Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia – COBENGE, Belém, 2012. 

Disponível em: <http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/7/artigos/104411.pdf>. 

Acesso em: 13 out. 2019. 

PREVOT, Fulvio Bianco; SCHIMIGUEL, Juliano. Aplicativos Matemáticos: podem ou 

não ajudar o processo de aprendizagem? In: Anais do XII ENEM - Encontro 

Nacional de Educação Matemática, São Paulo, 2016. Disponível em: 

<http://www.sbembrasil.org.br/enem2016/anais/pdf/7181_2878_ID.pdf>. Acesso em: 

20 ago. 2017. 

QUINN, C. Mlearning: mobile, wireless, in-your-pocket learning, 2000. Disponível em: 

<http://www.linezine.com/2.1/features/cqmmwiyp.htm>. Acesso em: 12 out.2019. 

REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 

Petrópolis: Vozes, 1995. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/31121677/VYGOTSKY_uma_perspectiva_hist%C3%B3r

ico-cultural_da_educa%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 10 mar. 2019. 

RENZ JR., Herton. A Importância da Modelagem Matemática no Ensino-

Aprendizagem. 2015. 62 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) – 

Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2015. Disponível em: 

<https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/4706/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o

%20-%20Herton%20Renz%20J%C3%BAnior%20-%202015.pdf>. Acesso em: 10 

abr. 2019. 

RIBEIRO, Luís Roberto de Camargo; ESCRIVÃO FILHO, Edmundo; MIZUKAMI, 

Maria da Graça N. Uma Experiência com A PBL no Ensino de Engenharia Sob A Ótica 



198 
 

dos Alunos. Anais do XXXI COBENGE – Congresso Brasileiro de Educação em 

Engenharia. Rio de Janeiro: COBENGE, 2003. Disponível em: 

<http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/16/artigos/NMT221.pdf>. Acesso em: 

12 mar. 2019. 

RIBEIRO, Luís Roberto de Camargo. Aprendizagem baseada em problemas (PBL): 

uma implementação na educação em engenharia na voz dos atores. Tese (Doutorado 

em Educação) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2005. Disponível 

em: 

<https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/2353/TeseLRCR.pdf?sequence

=1&isAll>. Acesso em: 19 mar. 2019. 

RIBEIRO, Luís Roberto de Camargo. Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) 

na Educação em Engenharia. Revista de Ensino de Engenharia. Brasília, v. 27, n. 

2, p. 23-32, 2008. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/profile/Luis_Ribeiro21/publication/268183847_APRE

NDIZAGEM_BASEADA_EM_PROBLEMAS_PBL_NA_EDUCACAO_EM_ENGENHA

RIA/links/568f18cf08aef987e567ef12/APRENDIZAGEM-BASEADA-EM-

PROBLEMAS-PBL-NA-EDUCACAO-EM-ENGENHARIA.pdf>. Acesso em: 15 mar. 

2019. 

ROCHA, Enilton Ferreira. Metodologias Ativas: um desafio além das quatro paredes 

da sala de aula. São Paulo: ABED – Associação Brasileira de Educação à Distância, 

2014. Disponível em: 

<http://www.abed.org.br/arquivos/Metodologias_Ativas_alem_da_sala_de_aula_Enilt

on_Rocha.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2019. 

RØNNING, F. Computer Aided Assessment in Mathematics Courses for Engineers. 

Proceedings of the 18th SEFI Mathematics Working Group Seminar, p. 149-154, 

Gotemburg, 2016. Disponível em: <http://sefi.htw-

aalen.de/Seminars/Gothenburg2016/Proceedings_SEFIMWG2016.pdf#page=149>. 

Acesso em: 02 mai. 2019. 

SANDERSON, Nicole; HANBRIDGE, Alice Schmidt. Educators Adopting M-Learning: 

is it sustainable in higher education? In: IADIS - 13th International Conference on 

Mobile Learning, Budapest, abr. 2017. Disponível em: 

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED579275.pdf>. Acesso em: 06 mai. 2019. 



199 
 

SAVIN-BADEN, Maggi. Problem-Based Learning in Higher Education: untold 

stories. Buckingham: SRHE and Open University Press, 2000. 172 p. Disponível em: 

<https://www.mheducation.co.uk/openup/chapters/033520337X.pdf>. Acesso em: 23 

mar. 2019. 

SHARPLES, Mike; TAYOR, Josie; VAVOULA, Giasemi. Towards a Theory of Mobile 

Learning. In: Proceedings of World Conference on M-Learning, Cidade do Cabo, 

2005.  Disponível em: 

<http://www.compassproject.net/sadhana/teaching/readings/sharplesmobile.pdf>. 

Acesso em: 12 mai. 2019. 

SHARPLES, M. et al. Innovating pedagogy 2012: Open University innovation report 

1. Milton Keynes, UK: The Open University, 2012. Disponível em: 

<http://www.open.ac.uk/iet/main/sites/www.open.ac.uk.iet.main/files/files/ecms/web-

content/Innovating_Pedagogy_report_July_2012.pdf>. Acesso em: 30 set. 2016. 

SKOVSMOSE, Ole. Cenários para Investigação. Revista Bolema, v. 13, n. 14, p. 66-

91, 2000. Disponível em: 

<http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/10635>. 

Acesso em: 15 jan. 2019. 

SILVA, Carlos Antônio da. Introdução ao Conceito de Integral de Funções 

Polinomiais em Um Curso de Engenharia de Produção Por Meio de Tarefas 

Fundamentadas em Princípios da Modelagem Matemática. 2013. 349 p. Tese 

(Doutorado em Educação Matemática) – PUC/SP – Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: 

<https://tede.pucsp.br/handle/handle/10960>. Acesso em: 05 mai. 2019. 

SILVA, Jaqueline Maria da; JARDIM, Deborah Faragó; CARIUS, Ana Carolina. O 

Ensino e A Aprendizagem de Conceitos de Cálculo Usando Modelos Matemáticos. 

Revista de Ensino de Engenharia, v. 35, n. 2, p. 70-80, 2016. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/profile/Jaqueline_Da_Silva5/publication/312136068_

O_Ensino_e_a_Aprendizagem_de_Conceitos_de_Calculo_Usando_Modelos_Mate

maticos_e_Ferramentas_Tecnologicas/links/5874221a08ae329d621d399e/O-

Ensino-e-a-Aprendizagem-de-Conceitos-de-Calculo-Usando-Modelos-Matematicos-

e-Ferramentas-Tecnologicas.pdf>. Acesso em: 16 mai. 2019. 



200 
 

SILVA, Josney Freitas. Problem-Based Learning e Educação a Distância: uma 

proposta para a Educação Estatística no Ensino Superior. 130 p. 2019. Tese 

(Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Cruzeiro do Sul, 

São Paulo, 2019. 

SILVA, Karina Alessandra Pessoa da; BORSSOI, Adriana Helena; FERRUZZI, Elaine 

Cristina. Modelagem Matemática: uma atividade desencadeadora de tarefas. BoEM, 

Joinville, v. 5, n. 9, p. 122-140, ago./dez. 2017. Disponível em: 

<http://www.revistas.udesc.br/index.php/boem/article/view/10117>. Acesso em: 27 

mar. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.5965/2357724X05092017122>. 

SILVEIRA, Everaldo. A Modelagem na Educação Matemática na Perspectiva CTS. 

203 p. 2014. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica) – Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/129531>. Acesso em: 20 fev. 2019. 

SOAD, Gustavo Willians. Avaliação de Qualidade em Aplicativos Educacionais 

Móveis. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências – Ciência da Computação e 

Matemática Computacional) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-27092017-

173643/pt-br.php>. Acesso em: 12 mai. 2019.  

SOARES, Maria Rosana; IGLIORI, Sonia Barbosa Camargo; SOUZA, Ricardo Antônio 

de. Modelagem Matemática na Sala de Aula. V SHIAM – Seminário Nacional de 

Histórias e Investigações de / em Aulas de Matemática - Anais Volume 3: 

Investigações de Aulas de Matemática. Campinas: UNICAMP, p. 143-158, 2015. 

Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/282771190_Anais_Volume_3_Investigaco

es_de_Aulas_de_Matematica_Coordenacao>. Acesso em: 15 mar. 2019. 

SOUZA, Debora Vieira de. O Ensino de Noções de Cálculo Diferencial e Integral 

por Meio da Aprendizagem Baseada em Problemas. 2016. 159f. Dissertação 

(Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – IFSP – Instituto Federal de 

Educação Ciências e Tecnologia de São Paulo. São Paulo, 2016. Disponível em: 

<https://spo.ifsp.edu.br/images/phocadownload/DOCUMENTOS_MENU_LATERAL_

FIXO/POS_GRADUA%C3%87%C3%83O/MESTRADO/Ensino_de_Ci%C3%AAncia

s_e_Matem%C3%A1tica/Dissertacoes/O-Ensino-de-No%C3%A7%C3%B5es-de-



201 
 

C%C3%A1lculo-Diferencial-e-Integral-por-meio-da-Aprendizagem-Baseada-em-

Problemas-Disserta%C3%A7%C3%A3o-e-Produto-Final.pdf>. Acesso em: 27 abr. 

2019. 

SOUZA, Debora Vieira de; FONSECA, Rogério Ferreira da. Reflexões Acerca da 

Aprendizagem Baseada em Problemas na Abordagem de Noções de Cálculo 

Diferencial e Integral. Educação Matemática Pesquisa, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 

197-221, 2017. Disponível em: 

<https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/26575>. Acesso em: 10 mai. 

2019. 

SOUZA, Roberto Eugenio; SCHIMIGUEL, Juliano. A Importância da Metodologia PBL 

- Aprendizagem Baseada em Problemas - no Aprendizado dos Alunos e na Formação 

dos Professores. Anais do Encontro de Produção Discente em Ensino de 

Ciências e Matemática. São Paulo: PUC-SP / Universidade Cruzeiro do Sul, p. 1-10, 

2014. Disponível em: 

<http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/epd/article/view/976/757>. Acesso 

em: 23 fev. 2019. 

TAVARES, F. Dificuldades reveladas por alunos em contextos de aplicação ou 

modelação matemática. MILLENIUM - Revista do Instituto Superior Politécnico de 

Viseu. Viseu, ano 4, n. 17, p.363-375, jan. 2000. Disponível em: 

<http://www.ipv.pt/millenium/17_ect7.htm>. Acesso em: 29 mar. 2019. 

TEIXEIRA, Paulo Cléber M.; PALUDO, Luana Cristina. Usando Modelagem 

Matemática no Custo de Uma Pizza. In: II CNEM – Congresso Nacional de 

Educação Matemática e IX EREM – Encontro Regional de Educação Matemática, 

Ijuí, 2011. Disponível em: 

<http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/cnem/cnem/principal/cc/PDF/CC30.pdf

>. Acesso em: 20 abr. 2019. 

TORO-CARBAJAL, Luis Alberto; ORTÍZ-ÁLVAREZ, Hugo Hernán; JIMÉNEZ-

GARCÍA, Francy Nelly; AGUDELLO-CALLE, Jairo de Jesús. Los sistemas cognitivos 

artificiales en la enseñanza de la matemática. Educ. Educ., v. 15, n. 2, p. 167-183, 

2012. Disponível em: <http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/1100>. 

Acesso em: 18 mar. 2019. 



202 
 

TORRES, J.; PRETO, C.; VASCONCELOS, C. Problem-Based Learning 

Environmental Scenarios: an analysis of science students and teachers questioning. 

Journal of Science Education, n. 2, v. 14, p. 71-74, 2013. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/profile/Carmen_Fernandez14/publication/282330670_

Indicios_do_modelo_integrativo_no_desenvolvimento_do_PCK_em_licenciandos_e

m_quimica_durante_o_estagio_supervisionado/links/56242e1008ae70315b5db780.p

df#page=23>. Acesso em: 13 fev. 2019. 

UDEN, Lorna. Activity theory for designing mobile learning. In: International Journal 

of Mobile Learning and Organisation (IJMLO), v. 1, n. 1, p. 81-102, 2007. Disponível 

em: 

<https://www.researchgate.net/profile/Cat_Kutay/publication/237046631_Knowledge

_Transformation_for_Education_in_Software_Engineering/links/545018bc0cf24e8f73

74af13.pdf#page=82>. Acesso em: 20 mai. 2019. 

VIGOTSKII, Lev Semenovich; LURIA, Alexander Romanovich; LEONTIEV, Alexis N. 

Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. Tradução de Maria da Pena 

Villalobos. Coleção Educação Crítica. 11 Ed. São Paulo: Ícone, 2010. Disponível em: 

<https://www.unifal-mg.edu.br/humanizacao/wp-

content/uploads/sites/14/2017/04/VIGOTSKI-Lev-Semenovitch-Linguagem-

Desenvolvimento-e-Aprendizagem.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2019. 

WAYCOTT, Jenny; JONES, Ann; SCANLON, Eileen. PDAs as lifelong learning tools: 

an activity theory based analysis. Learning, Media and Technology, v. 30, n. 2, p. 

107-130, 2005. Disponível em: 

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439880500093513>. Acesso em: 18 

mai. 2019. 

WEN, J. R.; CHENG, K. M.; CHUANG, M. K. Using PBL in mobile LMS teaching and 

learning. In: BARTON, S.; HEDBERG, J.; SUZUKI, K. (Eds.). Proceedings of Global 

Learn Asia Pacific 2011--Global Conference on Learning and Technology - Association 

for the Advancement of Computing in Education (AACE), p. 2060-2065, Melbourne, 

2011. Disponível em: <https://www.learntechlib.org/primary/p/37444/>. Acesso em: 14 

mai. 2019. 

WISLAND, Bel; FREITAS, Maria do Carmo Duarte; ISHIDA, Celso Yoshikazu. 

Desempenho Acadêmico dos Alunos em Curso de Engenharia e Licenciatura na 



203 
 

Disciplina de Cálculo I. IJIE – Iberoamerican Journal of Industrial Engineering, 

Florianópolis, v. 6, n. 11, p. 94-112, 2014. Disponível em: 

<http://stat.intraducoes.incubadora.ufsc.br/index.php/IJIE/article/view/3314>. Acesso 

em: 02 mai. 2019. 

WOHLIN, C. et al. Experimentation in software engineering. Springer Science & 

Business Media, 2012. 

WOOD, Terry; HJALMARSON, Margret A.; WILLIAMS, Gaynor. Learning to Design in 

Small Group Mathematical Modeling. In: Models and Modeling in Engineering 

Education, Brill / Sense, p. 187-212, 2008. Disponível em: 

<https://brill.com/view/book/edcoll/9789087904043/BP000011.xml>. Acesso em: 06 

mai. 2019. 

ZONTA, Giovani Renato; BONA, Juliano. Modelagem Matemática como Proposta 

para O Ensino de Cálculo nos Cursos de Engenharia. Revista Maiêutica, Indaial, v. 2, 

n. 1, p. 37-51, 2016. Disponível em: 

<https://publicacao.uniasselvi.com.br/index.php/ENG_EaD/article/view/1525>. 

Acesso em: 15 mai. 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

ANEXO A – Carta de Anuência para Autorização da Pesquisa 

 



205 
 

ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 



206 
 

 



207 
 

 



208 
 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS. 

Prezado (a) Senhor (a)  

Esta pesquisa é sobre “Uma Abordagem Metodológica com O Uso de Aplicativos Matemáticos 
na Aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral em Cursos de Engenharia Baseada na Teoria da 
Atividade e Resolução de Problemas”, cujo objetivo é verificar a aplicabilidade e eficácia de uma 
abordagem metodológica de aprendizagem de cálculo diferencial e integral baseada na Teoria da 
Atividade, envolvendo m-learning, uso de aplicativos matemáticos na resolução de problemas comuns 
e factíveis de Engenharia, previamente modelados matematicamente. Está sendo desenvolvida por 
Fulvio Bianco Prevot, do Curso de Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade 
Cruzeiro do Sul, sob a orientação do Professor Dr. Juliano Schimiguel.  

A finalidade inerente a este trabalho é contribuir para a melhoria da aprendizagem dos 
conteúdos do componente curricular “Cálculo Diferencial e Integral”, nos cursos de Engenharia, de 
modo que o aluno se sinta mais motivado a aprender tal conteúdo e, se possível, melhoria do 
desempenho neste componente curricular, passando a ter uma visão mais realista do porquê de 
aprender o conteúdo deste componente curricular e de sua aplicação na solução de problemas realistas 
de sua área de estudo.  

Solicitamos a sua colaboração para executar as atividades e resolução de problemas propostos 
e responder ao questionário apresentado ao final da atividade, como também sua autorização para 
apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de Ensino de Ciências e Matemática, bem 
como publicá-los em revista científica nacional e/ou internacional. Por ocasião da publicação dos 
resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. Informamos que essa pesquisa possui mínimos 
riscos e desconfortos, tendo em vista se tratar de uma forma um pouco diferente de resolver problemas 
de aplicação dos conteúdos de Cálculo Diferencial e Integral, em condições típicas de sala de aula. 
Podem ocorrer constrangimentos, desconfortos, timidez, sentimento de medo e/ou exposição ao 
responder o questionário. O participante pode pedir para que o pesquisador deixe de observar em 
alguns momentos, caso julgue estar sendo exposto. A atividade será realizada em sala de aula bem 
iluminada e com condições de conforto dentro do melhor que a Instituição puder oferecer. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é 
obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador. 
Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá 
nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. O 
pesquisador estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em 
qualquer etapa da pesquisa. 

  

______________________________________  

Fulvio Bianco Prevot  

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como 
será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu 
consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na 
investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente 
que receberei uma via desse documento.  

São Paulo, ____de _________de 2019  
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_____________________________________________  

    Assinatura do Participante  

Contato com o Pesquisador Responsável: Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o 
pesquisador: (11) 99182-0759 ou entrar em contato pelo e-mail: fuprevot@hotmail.com. 
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APÊNDICE B – Questionário Inicial 

Questionário de Pesquisa – Parte I (Aplicado antes do Experimento) 

Solicito que você responda a este questionário com caneta azul ou preta. Marque um “X” entre 

os parênteses, em apenas uma das alternativas de resposta de cada questão. Não é necessário 

se identificar, desta forma garantindo o anonimato e o sigilo de suas respostas. 

Curso: Engenharia _________________________ Período: _______________  Semestre: __  

1. Tendo em vista ter escolhido fazer um curso de Engenharia, classifique de 1 a 5, a importância 

de aprender e dominar o conteúdo de CDI (Cálculo Diferencia e Integral) para a solução de 

problemas na área de Engenharia, sendo que “1” significa nenhuma importância e, “5”, máxima 

importância. 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  

2. Quais das disciplinas abaixo você já cursou (Nesta questão, você pode assinalar mais de uma 

resposta)? 

(  ) Tópicos de Cálculo (  ) Cálculo Dif. e Int. I (  ) Cálculo Dif. e Int. II (  ) Cálculo Dif. E Int. III 

3. Em qual delas você foi reprovado (Nesta questão, você pode assinalar mais de uma resposta)? 

(  ) Em nenhuma delas        (  ) Top. De Cálculo       (  ) CDI I   (  ) CDI II  (  ) CDI III 

4. Sobre a afirmação, “Gosto muito do conteúdo de Cálculo Diferencial e Integral (CDI)”, sendo 

que “1” significa “discordo totalmente” e “5”, “concordo totalmente”: 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  

5. Quanto ao grau de dificuldade em aprender o conteúdo de CDI: 

( ) Tenho grande dificuldade em aprender, porque não tive uma boa base de conhecimento matemático 
nos ensinos fundamental e médio. 

(  ) Tenho grande dificuldade em aprender, apesar de ter tido uma boa base de conhecimento 
matemático nos ensinos fundamental e médio. 

(  ) Indiferente; para mim, o conteúdo de CDI nem é fácil, nem difícil. 

(  ) Tenho facilidade em aprender, porque tive uma boa base de conhecimento matemático nos ensinos 
fundamental e médio. 

(  ) Tenho facilidade em aprender, mesmo não tendo uma boa base de conhecimento matemático nos 
ensinos fundamental e médio. 

6. Quais materiais costumava usar, para se preparar para as provas de CDI (Nesta questão, você 

pode assinalar mais de uma resposta)? 

(  ) Anotações de aula (  ) Listas de exercícios  (  ) Livros de CDI (  ) Monitoria 
(  ) Aulas particulares (  ) Aplicativos em computador pessoal (   ) Aplicativos em smartphones 
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(  ) Materiais na Internet (  ) Outros (citar): ___________________________________________  

7. Quanto ao costume de estudar, você estuda / estudava CDI: 

(  ) Sempre sozinho (  ) Sozinho, na maior parte das vezes (  ) Parte só, parte com colegas 

(  ) Com colegas, na maior parte do tempo   (  ) Sempre com colegas 

8. Em quais lugares você preferencialmente costumava estudar para as provas de CDI? 

(  ) Em casa (  ) Na universidade (biblioteca)  (  ) Na Universidade (sala de aula) 

(  ) Laboratório de informática (  ) Outro (citar): ____________________________________  

9. Você possui smartphone? 

(  ) Sim    (  ) Não 

10. Anteriormente, durante seu curso de Engenharia, alguma vez você usou smartphone, para 

realizar atividades acadêmicas, nas aulas de CDI? 

( ) Nunca         ( ) Raramente  ( ) Algumas Vezes    

( ) Frequentemente      ( ) Sempre 

11. Se você usou smartphone anteriormente nas aulas de CDI, em seu curso de Engenharia, 

especifique em quais atividades usou esse recurso (Nesta questão, você pode marcar mais de 

uma alternativa).  

(  ) Não usei       (  ) Pesquisas  (  ) Calculadora           (  ) Grupos de Estudo  

(  ) Outra: __________________________________________________________________  

12. Anteriormente, durante seu curso de Engenharia, alguma vez você usou smartphone, para 

realizar atividades acadêmicas de CDI, fora da sala de aula (Exemplos: resolver listas de 

exercícios, estudar para provas)? 

(  ) Nunca      (  ) Raramente      (  ) Algumas Vezes      (  ) Frequentemente       (  ) Sempre 

13. Se você usou smartphone anteriormente, fora da sala de aula, durante seu curso de 

Engenharia, especifique em quais atividades usou esse recurso (Nesta questão, você pode 

marcar mais de uma alternativa).  

(  ) Não usei                  (  ) Pesquisas            (  ) Calculadora           (  ) Grupo de Estudo  

(  )  Outra: _________________________________________________________________  

14. Anteriormente, durante seu curso de Engenharia, alguma vez você usou aplicativos (apps) 

matemáticos instalados em smartphone, para realizar atividades acadêmicas durante a aula de 

CDI? 

(  ) Nunca      (  ) Raramente       (  ) Algumas Vezes    (  ) Frequentemente         (  ) Sempre 

15. Anteriormente, durante seu curso de Engenharia, alguma vez você usou aplicativos (apps) 

matemáticos instalados em smartphone, para realizar atividades acadêmicas de CDI fora da sala 

aula? 
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(  ) Nunca     (  ) Raramente        (  ) Algumas Vezes     (  ) Frequentemente        (  ) Sempre 

16. Você conhece a expressão m-learning (mobile learning – aprendizagem móvel)? 

(  ) Sim      (  ) Não 

17. Você já teve alguma experiência (por exemplo: cursos) na modalidade m-learning? 

(  ) Sim      (  ) Não 

18. Se você respondeu “sim” na questão 17, explique sua experiência com m-learning. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

19. Você conhece Aprendizagem Baseada em Problemas? 

(  ) Sim      (  ) Não 

20. Você já teve alguma experiência com a Aprendizagem Baseada em Problemas? 

(  ) Sim      (  ) Não 

21. Se você respondeu “sim” na questão 20, explique sua experiência com Aprendizagem 

Baseada em Problemas. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

22. Você conhece Modelagem Matemática? 

(  ) Sim      (  ) Não 

23. Você já teve alguma experiência com Modelagem Matemática? 

(  ) Sim      (  ) Não 

24. Se você respondeu “sim” na questão 23, explique sua experiência com Modelagem 

Matemática. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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25. Quais dos aplicativos abaixo você conhece (Nesta questão, você pode assinalar mais de 

uma alternativa)? 

(  ) PhotoMath  (  ) Malmath  (  ) Geogebra  (  ) Wolfram|Alpha     

(  ) Symbolab      (  ) Winplot   (  ) Nenhum destes 

(  ) Conheço outro(s) aplicativo(s). Qual(is)? _________________________________________ . 

26. Se você usou algum dos aplicativos citados na questão 25, em qual situação isso ocorreu 

(Nesta questão, você pode assinalar mais de uma alternativa)? 

(  ) Em aula, com orientação do professor.   (  ) Fora de aula, para resolver exercícios.  

(  ) Nos dois casos anteriores.   (  ) Nunca usei. 

27. Se você não respondeu “nenhum deles” na questão 25, qual recurso você utilizou para usar 

o aplicativo? 

(  ) Computador pessoal  (  ) Tablet   (  ) Smartphone   

(  ) Laboratório da escola  (  ) Não usei. 

28. Se o seu(ua) professor(a) de CDI trabalhou com listas de exercícios, qual dos modelos abaixo 

foi utilizado? 

(  ) Longas listas de exercícios, somente com resolução / aplicação direta das regras de resolução de 
limites, derivadas e integrais. 

(  ) Listas de exercícios, com problemas com enunciados contextualizados / reais da área de 
Engenharia. 

(  ) Uma combinação dos dois anteriores. 

(  ) Não aplicava listas de exercícios, somente resolvíamos exercícios em aula. 

29. Seu(s) professor(es) de CDI, nas aulas presenciais, utilizou(aram) recursos computacionais 

(computador ou outro dispositivo, softwares matemáticos): 

(  ) Nunca (  ) Raramente    (  ) Algumas vezes (  ) Muitas Vezes (  ) Sempre 

30. Em sua opinião, durante as aulas de CDI, você acredita ter aprendido e assimilado os 

conceitos e técnicas de CDI o suficiente, para saber aplicá-los em problemas da área de 

Engenharia? 

(  ) 0 a 20%   (  ) 20 a 40%    (  ) 40 a 60%      (  ) 60 a 80% (  ) 80 a 100% 

31. Em sua opinião, quais são as três maiores dificuldades, para apender o conteúdo de Cálculo 

Diferencial e Integral? R: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ . 

Obrigado pela sua colaboração e paciência até aqui!!! 
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APÊNDICE C – Problemas Propostos 

1) Encontrar a derivada da função f(x) = 2 x² + 80 x-1, e determine seus pontos 

característicos (máximos, mínimos, inflexão), caso existam, utilizando, nesta 

ordem: 

a) Método analítico algébrico manual. 

b) Um aplicativo matemático, para conferir o resultado (baixe e instale em seu 

smartphone, se necessário) – Sugestões de aplicativos: PhotoMath, 

Malmath, Wolfram|Alpha, Symbolab.  

Qual aplicativo foi usado? R: ______________________________________ 

Em sua opinião, o resultado obtido possui algum significado físico? Explique 

brevemente. 

2) Agora, um problema real (Adaptado de MACHADO, 1988): Uma lata de cerveja 

normalmente possui formato cilíndrico e volume de cerca de 360 ml, em cuja 

fabricação se utiliza uma chapa de alumínio, que sofre uma conformação, 

seguida da fixação da tampa. Determinar o valor do diâmetro da lata, de modo 

que a quantidade de material utilizada na sua fabricação seja a menor possível. 

Use aplicativo matemático.  

Qual aplicativo foi usado? R: ______________________________________ 

Em sua opinião, o resultado obtido possui algum significado físico? Explique. 

3) Resolver a integral � �4 − �� − 2�	

� , usando, nesta ordem: 

a) Método analítico algébrico manual (Sugestão: substituição trigonométrica); 

b) Um aplicativo matemático, para conferir o resultado (baixe e instale em seu 

smartphone, se necessário) – Sugestões de aplicativos: PhotoMath, 

Malmath, Wolfram|Alpha, Symbolab.  

Qual aplicativo foi usado? R: ______________________________________ 

Em sua opinião, o resultado obtido possui algum significado físico? Explique 

brevemente. 

4) Agora, um problema real (Adaptado de ORO e KRIPKA, 2011): Um caminhão 

tanque, possui um tanque, de comprimento L e diâmetro D, constituído de um 
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cilindro posicionado na horizontal, conforme a figura abaixo, usado para 

armazenamento e transporte de líquidos. Encontre um modelo matemático, que 

permita determinar o volume de líquido armazenado, dada uma determinada 

altura h. Com o modelo matemático obtido, determine o volume de líquido para 

L =10 m, D = 2m e h = 0,8 m, h = 1 m e h = 1,5 m. Use aplicativo matemático.  

Qual aplicativo foi usado? R: ______________________________________ 

Em sua opinião, o resultado obtido possui algum significado físico? Explique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites indicados para consulta de conceitos de CDI: 

• <http://www.uel.br/projetos/matessencial/superior/calculo/maxmin/mm02.htm> 

• <https://brasilescola.uol.com.br/matematica/area-sob-uma-curva.htm> 

• <https://www.if.ufrgs.br/tex/fisica-4/tab-integrais.pdf> 
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APÊNDICE D – Questionário Final 

Questionário de Pesquisa – Parte II (Aplicado após o Experimento) 

Solicitamos que você responda a este questionário com caneta azul ou preta. Marque um X entre 

os parênteses, em apenas uma das alternativas de resposta de cada questão.  

Não é necessário se identificar, desta forma garantindo o anonimato e o sigilo de suas 

respostas. 

Curso: Engenharia _________________________ Período: _______________  Semestre: __  

1. Com relação à atividade proposta pelo pesquisador, o grau de dificuldade de interpretação do 
texto (enunciado) dos problemas propostos “2” e “4” foi: 

(  ) Muito fácil     (  ) Relativamente fácil    (  ) Médio  

(  ) Relativamente Difícil  (  ) Muito difícil 

2. Com relação à questão 1, seu grupo necessitou da ajuda do pesquisador: 

(  ) Nunca (  ) Raramente (  ) Algumas vezes (  ) Muitas vezes (  ) Sempre 

3. Com relação à atividade proposta pelo pesquisador, depois de interpretar e compreender o 
texto (enunciado) dos problemas propostos “2” e “4”, o grau de dificuldade em construir o 
modelo matemático da solução foi: 

(  ) Muito fácil     (  ) Relativamente fácil    (  ) Médio  

(  ) Relativamente Difícil  (  ) Muito difícil 

4. Com relação à questão 3, seu grupo necessitou da ajuda do pesquisador: 

(  ) Nunca (  ) Raramente    (  ) Algumas vezes (  ) Muitas vezes (  ) Sempre 

5. Com relação à atividade proposta pelo pesquisador, encontrar a solução do modelo 
matemático, usando o método algébrico-analítico, foi: 

(  ) Muito fácil     (  ) Relativamente fácil    (  ) Médio  

(  ) Relativamente Difícil  (  ) Muito difícil   

6. Com relação à atividade proposta pelo pesquisador, encontrar a solução do modelo 
matemático, usando software matemático, foi: 

(  ) Muito fácil     (  ) Relativamente fácil    (  ) Médio  

(  ) Relativamente Difícil  (  ) Muito difícil 

7. Você gostou de aprender / aplicar o conteúdo de CDI por meio da Aprendizagem Baseada em 
Problemas com Modelagem Matemática? 

(  ) Foi excelente. (  ) Foi muito bom. (  ) Indiferente (  ) Foi regular.   (  ) Foi ruim. 

8. Você gostou de aprender / aplicar o conteúdo de CDI por meio da Aprendizagem Baseada em 
Problemas com Modelagem Matemática, mais o uso de softwares matemáticos? 

(  ) Foi excelente. (  ) Foi muito bom. (  ) Indiferente (  ) Foi regular.   (  ) Foi ruim. 
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9. A atividade proposta pelo pesquisador, por meio de problemas, e a utilização de software 
matemático tornaram o conteúdo de CDI de mais fácil de compreensão (“1” significa “discordo 
totalmente” e “5”, ”concordo totalmente”). 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  

10. A atividade proposta pelo pesquisador, por meio de problemas, e a utilização de software 
matemático deixaram mais claro onde aplicar do conteúdo de CDI na área de Engenharia (“1” 
significa “discordo totalmente” e “5”, ”concordo totalmente”). 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  

11. Com base nesta experiência, aprender / aplicar os conteúdos de CDI, por meio da 
Aprendizagem Baseada em Problemas com Modelagem Matemática é melhor do que pelo 
método tradicional (“1” significa “discordo totalmente” e “5”, ”concordo totalmente”). 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  

12. Com base nesta experiência, aprender / aplicar os conteúdos de CDI, por meio da 
Aprendizagem Baseada em Problemas com Modelagem Matemática, mais o uso de softwares 
matemáticos e smartphone, é melhor do que pelo método tradicional (“1” significa “discordo 
totalmente” e “5”, ”concordo totalmente”). 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  

13. A proposta do pesquisador, por meio da Aprendizagem Baseada em Problemas com 
Modelagem Matemática, melhora a motivação, para aprender os conteúdos de CDI (“1” significa 
“discordo totalmente” e “5”, ”concordo totalmente”). 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  

14. A proposta do pesquisador, por meio da Aprendizagem Baseada em Problemas com 
Modelagem Matemática, mais o uso de softwares matemáticos e smartphone, melhora a 
motivação para aprender os conteúdos de CDI (sendo que “1” significa “discordo totalmente” e “5”, 
”concordo totalmente”). 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  

15. Com relação ao M-Learning (aprendizagem com uso de dispositivo móvel), acho que o aluno 
poder usar o smartphone fora do ambiente de aula, para estudar e se preparar para uma prova 
ou resolver exercícios, torna o estudo de CDI mais atraente e dinâmico (“1” significa “discordo 
totalmente” e “5”, ”concordo totalmente”).  

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

16. Com relação ao M-Learning (aprendizagem com uso de dispositivo móvel), acho que o aluno 
poder usar o smartphone durante a aula presencial, para pesquisar e poder consultar materiais 
complementares é uma boa ferramenta de apoio, que torna o estudo de CDI mais atraente e 
dinâmico (“1” significa “discordo totalmente” e “5”, ”concordo totalmente”).  

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  

17. Com base nesta experiência, acho que os alunos se sentiriam mais motivados a aprender os 
conteúdos de CDI, por meio da Aprendizagem Baseada em Problemas com Modelagem 
Matemática e com apoio dos recursos de m-learning e softwares matemáticos, do que com o 
método tradicional de ensino (“1” significa “discordo totalmente” e “5”, ”concordo totalmente”). 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  
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18. Com base nesta experiência, quanto às longas e repetitivas listas de exercícios, contendo 
apenas aplicação direta das regras de limites, derivadas e integrais, acho que: 

(  ) Os professores de CDI deveriam substituí-las totalmente por problemas reais da área de 
Engenharia, porque fica mais claro onde se aplicam os conceitos e técnicas de CDI. 

(  ) Os professores de CDI deveriam substituí-las na maior parte por problemas reais da área de 
Engenharia, porque com os problemas fica mais claro onde se aplicam os conceitos e técnicas de CDI, 
porém os exercícios de aplicação direta também são importantes. 

(  ) Sou indiferente à aplicação das listas ou de problemas da área de Engenharia. 

(   ) Os professores de CDI deveriam manter as longas listas em sua maior parte, e incluir apenas um 
ou dois problemas, somente para saber onde se aplica, mesmo que os problemas possam abordar 
diferentes usos e situações dos conceito e técnicas de CDI. 

(  ) Os professores de CDI deveriam manter as longas listas totalmente e não aplicar problemas da 
área de Engenharia, mesmo que os problemas possam abordar diferentes usos e situações dos 
conceito e técnicas de CDI. 

19. Com base nesta experiência, acredito que os alunos se sentiriam mais motivados e que seria 
mais fácil e aprender os conteúdos de CDI, se fosse adotado o uso da Aprendizagem Baseada 
em Problemas com Modelagem Matemática, com recursos de m-learning e de aplicativos 
matemáticos, desde o primeiro semestre (“1” significa “discordo totalmente” e “5”, ”concordo 
totalmente”). 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  

20. No espaço a seguir, peço que você faça uma autoavaliação, com base na metodologia 

aplicada (Aprendizagem Baseada em Problemas com Modelagem Matemática e M-Learning), 

abordando os seguintes aspectos: o processo, seu produto, o trabalho em grupo, seu próprio 

desempenho e o dos demais colegas. Se quiser, faça comentários, críticas e sugestões que 

possam melhorar a metodologia apresentada. (Use o verso desta folha, se for necessário). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado novamente por sua colaboração, contribuição e paciência. 

Boa sorte em sua futura atuação como engenheiro! 

 


