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RESUMO 
 

 

O objetivo da pesquisa foi investigar a utilização da Modelagem Matemática aliada à 

Interdisciplinaridade e à Teoria das Situações Didáticas, como recursos facilitadores na 

introdução do conceito de equação diferencial para os alunos do ciclo básico da 

Engenharia. A conexão entre esses recursos possibilitou a elaboração, organização, 

acompanhamento e análise de uma sequência didática, constituída de quinze etapas, 

que envolveram: Experimentação, Abstração, Resolução e Validação. Neste estudo 

pretendeu-se responder a seguinte questão: Atividades interdisciplinares que utilizam a 

Modelagem Matemática propiciam a aprendizagem de equações diferenciais? A pesquisa 

foi caracterizada como qualitativa, do tipo pesquisa-ação, realizada com doze alunos do 

2º ano de um curso de Engenharia da região do grande ABC. Verificou-se que diversos 

componentes da estrutura do meio didático podem ser intercalados com as fases da 

modelagem, conforme Bassanezi (2002), em uma espiral autorreflexiva. Tal atividade, 

gerada por um problema real teve como cenário a posição do professor-pesquisador 

diante de um grupo de alunos, em um meio constituído por laboratórios, sala de aula, 

questionamentos e devoluções, embasado nas situações didáticas propostas por 

Brousseau (2008). A análise dos dados obtidos na experimentação possibilitou afirmar 

que as atividades interdisciplinares, conduzidas por etapas, conforme indicadas neste 

trabalho, apresentaram novas possibilidades de motivação, exploração do conteúdo e de 

resultados ao alcance dos alunos do ciclo básico da Engenharia. Propiciou aos 

estudantes ganhos no processo de ensino e aprendizagem e possibilidades de aplicação 

dos conhecimentos em novas situações. Problemas relacionados à Mecânica, 

Eletricidade e outros aspectos da Física, poderão servir de ponto de partida para outras 

pesquisas, utilizando os mesmos referenciais teóricos para o estudo de equações 

diferenciais de 1ª e 2ª ordens. 

  

Palavras-chave: Equações diferenciais, Modelagem Matemática, Teoria das situações 

didáticas, Interdisciplinaridade.  
 
 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The objective of the survey was to investigate the use of Mathematic Modeling allied to 

the Interdisciplinarity and to Theory of Didactic Situation, such as facilitator resources on 

the introduction of the concept of differential equation for students of the Engineering 

basic cycle. The connection between these resources made possible the elaboration, 

organization, follow-up and analysis of a didactic sequence, constituted by 15 steps, 

which involved: Experimentation, Abstraction, Resolution and Validation. In this study, the 

intention was to answer the following question: Interdisciplinarity activities which use the 

Mathematic Modeling propitious the learning of differential equations? The research was 

characterized as qualitative, of action research type, performed with 12 students from the 

2nd year of an Engineering course from Great ABC region. It was verified that different 

compounds of the didactic environment structure can be intermingled with the modeling 

phases, according to Bassanezi (2002), in an auto-reflexive spiral. Such activity, 

generated by a real problem has as scenario the position of the professor-researcher 

before a group of students in an environment constituted by laboratories, classroom, 

questionings and devolutions, based on the didactic situations proposed by Brousseau 

(2008). The analysis of the data obtained on the experimentation made possible to assert 

that the interdisciplinary activities led by steps, according to this work’s indications, 

presented new possibilities of motivation, exploration of contents and results available to 

the Engineering basic cycle’s students. It provided to students gains on the teaching and 

learning process and possibilities on the application of knowledge in new situations. 

Problems related to Mechanics, Electricity and other aspects of Physics can serve as 

starting point for other surveys, using the same theoretical frame of references for the 

study of 1st and 2nd order  differential equations. 

 

Key Words: Differential equations, mathematic modeling, theory of didactical situations, 

interdisciplinarity. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

Esta pesquisa está inserida na área de Educação Matemática e trata do 

ensino do Cálculo, especificamente das equações diferenciais para alunos do 

ciclo básico dos cursos de Engenharia. 

Diversos estudos relacionados ao Ensino Superior apresentam como tema 

o ensino desse conteúdo, que ocupa lugar de destaque nos domínios da 

Matemática e revela um caráter interdisciplinar ao se tornar objeto de estudo para 

aqueles que desejam trabalhar com outras ciências, como por exemplo, a Física, 

a Química e a Biologia.  

Com base em nossa trajetória de professor de Cálculo em Instituições de 

Ensino Superior e apoiado na leitura de algumas dessas pesquisas, verificamos 

que diversos obstáculos e questionamentos impedem o desempenho dos alunos 

ingressantes em cursos de Engenharia. Acreditamos que tais dificuldades possam 

ser total ou parcialmente resolvidas com a realização de atividades 

interdisciplinares que utilizam a modelagem matemática como recurso didático. 

A possibilidade de propor, desenvolver e acompanhar atividades desse tipo 

no ensino e aprendizagem das equações diferenciais para alunos do ciclo básico 

do curso de Engenharia é que motivou este trabalho. 

Em nossa pesquisa, desenvolvemos uma sequência didática que relaciona 

as fases da modelagem, conforme Bassanezi (2002): Experimentação, Abstração, 

Resolução e Validação com a Teoria das Situações Didáticas de Brousseau 

(2008). Esta associação revelou-se pertinente, pois apoiados na interação do 

aluno com o meio sobre o qual ele age, observamos contribuições, para que 

possa construir seu próprio conhecimento. 
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Para desenvolver o estudo, optamos por uma pesquisa qualitativa, do tipo 

pesquisa-ação, realizada com 12 alunos do 2º ano do ciclo básico de Engenharia 

de um Centro Universitário da região do grande ABC-SP.  

Esperamos que seus resultados possam contribuir para o avanço da 

pesquisa na área da Educação Matemática. 

O trabalho foi organizado em quatro capítulos assim dispostos:  

No Capítulo 1, estão as motivações e as linhas gerais de nossa pesquisa. 

Selecionamos trabalhos como os de Clements, Laugine, De Turckheim (1988) 

sobre a Matemática em Curso de Serviço; de Quevedo, Scheer (2003) que trata 

dos papéis desempenhados por alunos e professores e a importância do 

conhecimento tácito no saber pensar e saber fazer; a visão de Dorow, 

Biembengut (2008) sobre a modelagem no cenário internacional e brasileiro e 

finalizamos com as contribuições de Cury (2000), Soares & Sauer (2004) e 

Flemming (2004) sobre o ensino do Cálculo na Engenharia. 

No Capítulo 2, apresentamos a fundamentação teórico-didática e o objeto 

matemático, tema do estudo. Na primeira parte, as ideias gerais que nortearam a 

pesquisa são apontadas. Deste modo, selecionamos os trabalhos sobre a 

Modelagem Matemática, sobretudo os de Bassanezi (1999, 2002), Barbosa 

(2004, 2007) e Borba (1999, 2007) e consideramos o conceito de 

Interdisciplinaridade conforme os estudos de Malheiros (2003), Machado (2005) e 

Thomas & David (2008). Em seguida, analisamos os trabalhos de vários autores 

sobre competências e habilidades e finalizamos com a contribuição de Brousseau 

(2008) sobre a Teoria das Situações Didáticas. Quanto ao objeto matemático, 

além das considerações de ordem matemática propriamente dita, são elencadas 

considerações sobre o método analítico e o experimental e sobre a interface entre 

o objeto de estudo e outras ciências.  

O Capítulo 3 traz a metodologia, os procedimentos metodológicos e os 

instrumentos para a análise dos dados obtidos na experimentação. Inicialmente, 

fundamentamos nossa opção pela pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-ação, 

baseando-nos em Garnica (2006), Bicudo (2006) e Fiorentini (2006). Em seguida 

apresentamos a proposta metodológica que estabelece uma associação entre as 
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fases da modelagem conforme Bassanezi (1999, 2002) e a Teoria das Situações 

Didáticas conforme Margolinas (2002) e Brousseau (2008). Finalizamos com a 

apresentação dos sujeitos da pesquisa e o quadro das ações dos componentes 

dos grupos e as etapas de registro dos dados. 

O Capítulo 4 descreve a atividade proposta aos alunos subdividida em 

quatro ciclos nomeados: Experimentação, Abstração, Resolução e Validação. 

Neles estão os questionamentos, as ações dos grupos e as análises. Finalizamos 

com os resultados da verificação avaliativa e as impressões dos sujeitos sobre a 

atividade. 

Nas Considerações finais, descrevemos de que modo a Modelagem 

Matemática e a Interdisciplinaridade propiciaram a aprendizagem de equação 

diferencial aos alunos do ciclo básico de Engenharia. Apresentamos também as 

contribuições e sugestões para novos trabalhos de pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Introdução 

 

Nos cursos de Engenharia, o aprendizado dos conceitos tratados na 

disciplina Cálculo Diferencial e Integral (doravante designada por Cálculo) 

constitui um importante suporte para o trabalho do engenheiro, uma vez que 

possibilita o equacionamento e a resolução de problemas relacionados, entre 

outros temas, as taxas de variação e modelagem, frequentemente encontradas 

em projetos da Engenharia. 

Pela nossa experiência docente, constatamos que, apesar do esforço 

despendido por alunos e professores, as lacunas relacionadas aos conteúdos 

tratados no Ensino Médio têm sido vistas como o principal motivo de retenção e 

evasão na disciplina de Cálculo. Em pesquisas relacionadas ao tema, notamos 

que muitos autores procuram investigar as possíveis causas das dificuldades 

encontradas por alunos ingressantes no curso de Engenharia. 

Os anais do Encontro Nacional de Educação Matemática, do Seminário 

Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, do Congresso Brasileiro de 

Ensino de Engenharia, confirmam que a partir da última década, um número 

crescente de pesquisadores vem se dedicando à questão do ensino do Cálculo. 

Conforme Rezende (2004), considerando-se os trabalhos apresentados no 

GT Educação Matemática no Ensino Superior do I SIPEM, realizado em Serra 

Negra, em 2000, oito dos 11 trabalhos apresentados estavam diretamente 



 

 

19 

relacionados ao ensino de Cálculo; no VII ENEM, realizado na UFRJ, em 2001, 

cinco dos 11 trabalhos apresentados estavam relacionados a este tema; e, no II 

SIPEM realizado em Santos em 2003, nove dos 15 trabalhos apresentados, eram 

relacionados ao tema em destaque.  

Tendências semelhantes foram verificadas nos congressos posteriores. 

Figueiredo et al (2007) citam que no primeiro semestre dos cursos de 

Engenharia, tem sido usual a realização de cursos “preparatórios” para a 

disciplina de Cálculo. Tais cursos têm como meta minimizar o problema da “falta 

de base” por meio de uma revisão do conteúdo do Ensino Médio, incluindo, por 

vezes, um viés interdisciplinar. 

Com o objetivo de enriquecer a formação dos alunos de Ciências Exatas e 

Engenharias adotamos nos cursos introdutórios de Cálculo, uma 

abordagem interdisciplinar. Com o avanço da tecnologia, os 

conhecimentos básicos passam a adquirir uma maior importância quando 

comparados aos das disciplinas técnicas, algumas vezes superadas pela 

velocidade crescente de processamento de novas informações. Além 

disso, os altos índices de reprovação e evasão nestes cursos e o cuidado 

que devemos ter com a transição do 2º grau para o 3º grau nos levam a 

intervir de maneira inovadora, nos cursos básicos de Matemática. 

(FIGUEIREDO et al, 2007). 

 

De acordo com Nasser (2004), em alguns casos, como na UNISINOS-RS, 

a disciplina Pré-Cálculo não surtiu efeito, e foram introduzidos módulos de tópicos 

de Matemática básica, concomitantes com a disciplina de Cálculo, o que tem 

dado bons resultados. 

Neste contexto, argumentamos que:  

I) A falta de base não é um problema específico do ensino de Cálculo, 

mas também afeta com a mesma gravidade outras disciplinas do curso 

superior, cujos índices de reprovação, em geral, não são tão alarmantes 

como os de Cálculo. 

II) O uso das novas tecnologias, como por exemplo, os softwares Scilab, 

Winplot, Derive, Mathlab há mais de uma década nas instituições onde 

atuei, como: UNIFAI, FEI, MAUÁ, FSA, no ensino de Cálculo, além de 

apresentarem limitações técnicas e pedagógicas, (como por exemplo, 
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erros na determinação do domínio de funções que envolvem quociente 

de raízes de índice pelos encontrados nos softwares Derive e Mathcad), 

nem sempre contribuem satisfatoriamente para a diminuição dos 

citados índices de retenção. 

III) Possivelmente, existam situações de aprendizagem elaboradas com 

atividades realizadas por pequenos grupos, auxiliados por novas 

tecnologias, que levam em consideração a Modelagem Matemática 

como recurso didático; assim, existem modelos educacionais mais 

adequados aos novos tempos, que consideram a Interdisciplinaridade, 

a identificação de Competências e Habilidades e que podem constituir 

meios potencialmente auxiliares dos processos de ensino e 

aprendizagem de Cálculo. 

 

Ao pesquisar sobre as abstrações matemáticas de uma equipe de 

engenheiros na prática da Engenharia Civil, Noss, Kent (2000) revelaram que a 

engenharia pode ser vista como uma plataforma de testes e um importante 

exemplo de aplicação da Matemática, cujos significados e entendimentos são 

moldados epistemológica e psicologicamente por atividades da prática 

profissional.  

Os autores citados relatam a existência de práticas não condizentes com 

os conhecimentos obtidos em sala de aula, como por exemplo, relacionamentos 

do tipo caixa preta entre engenheiro e computador e muitos afirmaram que não 

compreendiam o que o computador fazia, mas sabiam informar os dados de 

entrada e acreditavam nas respostas obtidas na saída. Na prática, outra 

característica observada foram os códigos: regras ou formulários do tipo “se – 

então” em que valores eram atribuídos a um conjunto de parâmetros 

(matemáticos ou não) para produzir resultados esperados pela equipe. Em outras 

palavras, verificou-se a importância de se perceber possibilidades e restrições do 

ambiente, tais como, as regularidades das práticas da equipe, das interações com 

materiais e sistemas de informação. As análises desse tipo variam ao longo de 

um espectro qualitativo-quantitativo, desde o uso explícito e exato da Matemática 

ou de métodos computacionais até aproximações grosseiras, baseadas na 

sensibilidade. No dia-a-dia, as decisões tomadas com base na comparação 
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dessas duas abordagens tornam o engenheiro capaz de antecipar resultados e 

participar de mudanças. 

Estas observações reforçam a crença encontrada em diversos segmentos 

sociais de que a escola não cumpre adequadamente seu papel de formadora de 

cidadãos habilitados a processar informações, interpretar códigos, combinar 

conhecimentos adequados e utilizar modelos matemáticos.  

Novas propostas, sobretudo na área de Educação Matemática, visando a 

alterar o isolamento e a fragmentação dos conteúdos, que buscam um 

conhecimento mais global e abrangente de situações da realidade vividas pelo 

aluno, destacam dois princípios básicos para o ensino da Matemática: a 

contextualização e a interdisciplinaridade. 

Ao analisar as relações que se situam no âmbito de diferentes disciplinas, 

Machado (2005, p. 46) questiona a concepção do conhecimento obtido 

exclusivamente pelo encadeamento linear de temas que devem ser percorridos 

em sequência, com base no que se julga do mais simples ao mais complexo. Esta 

associação entre o conhecer e o encadear predominou no cenário ocidental, 

sendo inclusive “exportada” do universo da Ciência para o do trabalho quando o 

taylorismo e o fordismo instalaram-se.  

O autor propõe a substituição de tais cadeias lineares, tanto nas relações 

interdisciplinares, quanto no interior das diversas disciplinas pela imagem de uma 

rede, uma teia de significações, mais apropriada para a viabilização do trabalho 

interdisciplinar. Propõe um mapeamento para ordenar e orientar os caminhos a 

seguir sobre a rede. Para navegar na rede, é preciso ter um plano, um projeto. O 

quadro de disciplinas desempenha sempre o papel de um mapeamento da rede. 

Autores como Pombo, Guimarães, Levy (1994) e Tomaz, David (2008) 

oferecem outras concepções referentes à interdisciplinaridade. 

Do ponto de vista escolar, a interdisciplinaridade pode ser tomada numa 

concepção bem ampla, entendida como qualquer forma de combinação 

entre duas ou mais disciplinas com vista à compreensão de um objeto a 

partir da confluência de pontos de vista diferentes e tendo como objetivo 

final a elaboração de uma síntese relativamente ao objeto comum. 

(POMBO, GUIMARÃES, LEVY, 1994, p. 13). 
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Nesse sentido, buscamos relacionar as disciplinas do Ciclo Básico do curso 

de Engenharia, ao propor com um grupo de alunos atividades focalizadas em um 

determinado tema, mas, que possam se transformar em instrumentos para 

investigar e agregar os conhecimentos de outras disciplinas. 

Na concepção de Tomaz, David (2008, p. 27), a interdisciplinaridade se 

aproxima da ideia de investigar atividades que mobilizem aprendizagens vistas, 

como relacionadas entre as práticas sociais, incluindo as práticas disciplinares, 

das quais os alunos e os professores estão participando, desencadeadas por 

algum tema, projeto, investigação, a partir do momento em que elas são 

desenvolvidas e não pelo que foi proposto a priori. “Assim, criam-se novos 

conhecimentos que se agregam a cada uma das disciplinas ou situam na zona de 

intersecção entre elas ...”. 

As autoras conceituam possibilidades como pré-condições para uma 

atividade. Esta percepção está relacionada com a de restrições que são 

representadas formalmente, como sendo do tipo “se ... então”. “Nesse sentido, 

aprender é estar sintonizado para restrições e possibilidades nas atividades”. Já a 

transferência de aprendizagem é uma prática social e histórica em constante 

transformação, que pode ocorrer por um processo de recontextualização das 

possibilidades e restrições de uma atividade em um ambiente.   

Numa atividade interdisciplinar, o aluno realiza transferência de 
aprendizagem de uma situação para outra. Essa transferência de 

aprendizagem é a própria propulsora da aprendizagem situada, pois não 

se espera que algum conhecimento se preserve intacto de uma situação 

para outra nem que se crie sempre um conhecimento novo a cada 

situação. (TOMAZ, DAVID 2008, p. 45). 

 

Ainda de acordo com as autoras (p. 17), a abordagem interdisciplinar dos 

conteúdos, vista por meio desta perspectiva, ajudaria a construir novos 

instrumentos cognitivos e novos significados, extraindo da interdisciplinaridade um 

conteúdo constituído do cruzamento de saberes que traduziriam os diálogos, as 

divergências e confluências e as fronteiras das diferentes disciplinas. Supõe-se 

que construiríamos, assim, novos saberes escolares pela integração entre as 

disciplinas. 
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Autores como Abrantes (1995), Villiers (1998), Chevallard (2001), 

Bassanezi (2002) e Ponte, Brocardo, Oliveira (2006) chamaram a atenção para a 

utilização da modelagem e de projetos interdisciplinares realizados por pequenos 

grupos, como fatores motivadores para a aprendizagem e aplicação de conceitos 

matemáticos. Para Chevallard (2001), um aspecto essencial da atividade 

matemática consiste em construir um modelo (matemático) da realidade que 

queremos estudar, trabalhar com tal modelo e interpretar os resultados obtidos 

para responder às questões inicialmente apresentadas. Grande parte da atividade 

matemática pode ser identificada, portanto, com uma atividade de Modelagem 

Matemática. 

A nosso ver, a Modelagem Matemática utilizada como estratégia de 

ensino-aprendizagem é um dos caminhos a ser seguidos  para tornar um 

curso de matemática em qualquer nível, mais atraente e agradável. Tal 

processo que consiste na arte de transformar problemas da realidade em 

problemas matemáticos, resolvê-los e então interpretar suas soluções na 

linguagem do mundo real, é um processo dinâmico e atraente. Uma 

modelagem eficiente permite fazer previsão, tomar decisões, explicar e 

entender, enfim, participar do mundo real, com capacidade de influenciar 

em suas mudanças. (BASSANEZI, 1999). 

 

Conforme Dorow, Biembengut (2008), nos Cursos de Engenharia, o termo 

“Modelagem Matemática” antecede a década de 1960 e tem sido uma ferramenta 

indispensável para descrever, formular e resolver problemas dessa área. No 

mapeamento das pesquisas sobre Modelagem Matemática baseado nos 

trabalhos discutidos no 14º Grupo de Estudos do ICMI-2006, Schimitt, 

Biembengut (2007) relacionaram diversas questões ligadas à teoria e à prática do 

ensino da Modelagem Matemática, como por exemplo: 

∗ Em que medida a competência em Modelagem e Aplicações pode ser 

transferida para o uso em outras áreas e contextos? 

∗ Que experiências de ensino e aprendizagem são necessárias ou 

adequadas para fomentar tal capacidade de transferência? 

Assim, promover a Modelagem Matemática no ensino implica também, 

ensinar o estudante em qualquer nível de escolaridade a fazer pesquisa 

sobre um tema de seu interesse. Além de uma aprendizagem matemática 

mais significativa, possibilita o estímulo à criatividade na formulação e 

resolução de problemas e senso crítico em discernir os resultados obtidos.  

(SCHIMITT, BIEMBENGUT, 2007). 
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De acordo com Borba, Penteado (2007, p. 39), “na modelagem 

matemática, os alunos escolhem um tema e, a partir desse tema, com auxílio do 

professor, eles fazem investigações”. Nesta perspectiva, aborda-se um problema 

real e utiliza-se um modelo matemático para interpretar e propor soluções para 

esse problema. Assim por exemplo, baseado nos conhecimentos que o aluno (ou 

grupo de alunos) já possui sobre tópicos de Física, Química e Estatística, os 

alunos utilizam equações diferenciais para descrever o fenômeno, combinando os 

argumentos que estão na zona de intersecção entre a Física ou Química e a 

Matemática. Conforme Tomaz, David, (2008, p. 23) “Como a abordagem do tema, 

em geral requer a integração de conhecimentos de várias áreas, além do 

conhecimento matemático, torna-se natural associar modelagem matemática e 

interdisciplinaridade”. Para as autoras, embora a interdisciplinaridade tenha se 

firmado como uma alternativa aos limites e incapacidades das disciplinas 

isoladas, na prática, é comum deixar para o aluno estabelecer sozinho as 

relações entre os conteúdos. 

De acordo com Macedo (2005), o modelo educacional voltado ao professor 

como transmissor das informações e o aluno receptor/repetidor, não responde 

mais às atuais necessidades. Com a modificação do foco, em lugar de decorar 

conteúdos, o aluno vai exercitar suas habilidades, que o levarão à aquisição de 

grandes competências. Assim, o professor passa a ser um facilitador do 

desenvolvimento, de habilidades e competências pelos alunos.  

Os debates em torno do tema competências, conforme Batista, Novaes, 

Farbiaz (2009, p. 3), iniciaram-se na França na década de 1970, motivados pelo 

questionamento do processo de formação profissional que não correspondia às 

necessidades do mundo do trabalho. Mas, ao incorporar as competências e 

habilidades na reformulação dos currículos, a educação as utiliza como 

indispensáveis, como elemento da formação para o exercício da cidadania. 

Machado (2005, p. 51), ao analisar a origem do verbo competir, que 

originariamente significava “buscar junto com, esforçar-se junto com” e, 

posteriormente, prevaleceu como “disputar junto com”, estabelece uma diferença 

entre “competência” e “competitividade”, lembrando que, no contexto educacional, 

a ideia de competência é mais abrangente e fecunda (pode-se dar ou vender o 

conhecimento sem ter de ficar sem ele), ao passo que, quando se disputa um 
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bem material juntamente com alguém, no geral prevalece o caráter mutuamente 

exclusivo (para alguém ganhar, alguém deve perder). 

Para Perrenoud (1999, p. 7), competência é uma capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiando-se em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. As habilidades estão associadas ao 

“saber fazer” e correspondem à ação física ou mental que indica: identificar, 

compreender, julgar, avaliar, realizar. É também Perrenoud quem diz que 

“construir uma competência significa aprender a identificar e a encontrar 

conhecimentos pertinentes”. De acordo com esse ponto de vista, nas atividades 

interdisciplinares que estamos propondo, é necessário que os alunos descubram 

os seus próprios caminhos. Quanto mais “pronto” for o conhecimento que lhes 

chega menos estarão desenvolvendo a própria capacidade de buscar esses 

conhecimentos e de aprender por si próprio.  

Diante deste cenário, pretendemos identificar as dificuldades que os alunos 

ingressantes em cursos de Engenharia encontram para relacionar, aplicar e 

posteriormente interpretar os resultados relacionados às Equações Diferenciais, 

na resolução de problemas encontrados em disciplinas correlatas, tais como: 

Física e Química. Assim, procuraremos pesquisar de que forma a estruturação de 

diferentes atividades de Modelagem Matemática possibilita contribuir para a 

aprendizagem de Equações Diferenciais. Nossa proposta envolve um conjunto de 

tarefas, realizadas por pequenos grupos, dentro e fora da sala de aula. 

Verificamos, conforme relatado por Fecchio (2008, 2009), duas difíceis 

questões que devem ser superadas pelo professor-pesquisador ao elaborar 

tarefas dessa natureza:  

∗ Promover situações didáticas que sejam potencialmente ricas em 

estimular os alunos a superar por seu mérito e esforço próprios e com a 

ajuda dos seus conhecimentos teóricos, situações que conduzam à 

aprendizagem  

∗ A necessidade de encontrar um equilíbrio na quantidade de informação 

que deve ser passada ao aluno. Se forem insuficientes, não haverá o 

desencadeamento da re-elaboração de seu conhecimento e se forem 
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passadas em excesso serão praticados os mesmos erros do ensino 

tradicional. 

 

Observamos assim, que um importante desafio para o professor-

pesquisador é organizar atividades disciplinares realizadas dentro e fora da sala 

de aula, de modo a contrapor a forma didática centrada na ênfase dos conteúdos 

sistematizados e formalizados dados em sala de aula.  

Para isso, fomos buscar fundamentação na Teoria das Situações Didáticas 

de Brousseau, pois, tais atividades que promovem a interação do aluno com o 

meio no qual ele age pode provocar mudanças, conflitos, contradições e 

possibilidades de aprendizagem dos novos conhecimentos. Desta forma, 

caracteriza-se uma situação didática que pode ser analisada, conforme 

Brousseau (1986), com base em conceitos, como meio e contrato didático. 

Uma situação didática é um conjunto de relações estabelecidas 

explicitamente ou implicitamente entre um aluno ou um grupo de alunos, 

num certo meio, compreendendo eventualmente instrumentos e objetos, e 

um sistema educativo (o professor), com a finalidade de possibilitar a 

estes alunos um saber constituído ou em vias de constituição (...) o 

trabalho do aluno, deveria pelo menos em parte, reproduzir características 

do trabalho científico propriamente dito, como garantir uma construção 

efetiva de conhecimentos pertinentes. (BROUSSEAU, 1986). 

 

De acordo com Freitas (2008, p. 82), cabe ressaltar que os trabalhos do 

cientista, do professor e dos alunos são de natureza diferente. Em seu trabalho, o 

cientista realiza reflexões, tentativas e escolhas inadequadas, que não aparecem 

nos resultados publicados. Já ao professor, cabe fazer o trabalho inverso: evitar a 

apresentação precoce dos resultados gerais e, sempre que possível, criar 

condições para que o grupo possa “refazer” alguns passos dados pelo cientista.  

Conforme esta concepção, nossa proposta de trabalho tem como objetivo 

promover a simulação de um ambiente científico que permita ao grupo de alunos 

vivenciar momentos de investigação sem o controle direto do professor-

pesquisador relativamente ao conteúdo matemático em jogo. “Na perspectiva de 

melhor compreender as variáveis sobre as quais o professor não tem controle 

direto, faz-se necessário apresentar a noção de situação adidática”, caracterizada 
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pelo conjunto de condições criadas com a devolução de um problema desafiador, 

que provoque no aluno a responsabilidade de resolvê-lo. (FREITAS, 2008, p. 84) 

A concepção moderna de ensino vai, portanto, requerer que o professor 

provoque no aluno as adaptações desejadas, por meio de uma escolha 

cuidadosa dos problemas, de modo que o aluno possa aceitá-los, agir, 

falar, refletir, evoluir por si próprio. Entre o momento que o aluno aceita 

o problema como seu e aquele em que produz sua resposta, o professor se 

recusa a intervir, como alguém que propõe os conhecimentos que deseja 

ver surgir. O aluno sabe que o problema foi escolhido para que ele possa 

adquirir um novo conhecimento, mas também deve saber que esse 

conhecimento é justificado pela lógica interna da situação e que ele pode 

construí-lo sem apelar a razões didáticas. (BROUSSEAU, 1986).  

 

Ainda para o autor citado, as situações adidáticas representam os 

momentos mais importantes da aprendizagem, pois o sucesso do aluno nelas 

significa que ele por seu próprio mérito conseguiu sintetizar algum conhecimento. 

Por meio da análise das situações didáticas (e adidáticas), é possível investigar a 

aprendizagem matemática e desvendar os aspectos que ocorrem durante a 

resolução de problemas e a elaboração de conceitos pelos alunos. 

Assim, entre a diversidade de situações existentes, específicas de um 

dado conhecimento, postula-se a existência de um conjunto mínimo de 

situações adidáticas, cuja manipulação de variáveis didáticas num campo 

suficientemente extenso de problemas, possibilite “aprender” este 

conhecimento. (FREITAS, 2008, p. 87). 

 

As categorias de situações didáticas desenvolvidas por Brousseau (1986) 

em nossa proposta de atividades interdisciplinares desenvolvidas por pequenos 

grupos, monitorados por um professor-pesquisador, serão observadas nos 

momentos de contextualização e devolução, tendo como protagonista o 

professor-orientador; momentos de ação, formulação e validação, em que se 

evidencia a participação dos grupos de alunos e durante a última fase, a 

institucionalização, caracterizada pela apresentação de conceitos e propriedades 

em linguagem matemática formal, “professor e alunos dialogam sobre 

conhecimentos matemáticos, historicamente construídos, relativos ao problema 

abordado” (FREITAS, 2008, p. 103). 
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Com base nestas considerações, pretendemos responder à questão: 

 

Atividades interdisciplinares que utilizam a Modelagem Matemática 

propiciam a aprendizagem de equações diferenciais? 

 

Para responder à questão, utilizaremos a Modelagem Matemática como 

metodologia, conforme Bassanezi (1992, 1999, 2002), a Interdisciplinaridade sob 

a ótica de Malheiros (2003), Machado (2005) e Tomaz, David (2008), e o conceito 

de Competências e Habilidades, de acordo com Perrenoud (1999) e Macedo 

(2005). 

Utilizamos também a Teoria das Situações Didáticas de Brousseau (1986, 

1996, 2008), especialmente no que se refere aos conceitos de contextualização, 

devolução, situações adidáticas e institucionalização.  

 

 

1.2  Revisão bibliográfica 

 

Nesta secção, apresentamos uma revisão bibliográfica focalizando 

inicialmente o ensino de Matemática em Cursos de Serviço e, especificamente, na 

Engenharia. Em seguida, apresentamos um relato histórico da Modelagem 

Matemática nos cenários internacional e brasileiro. No final, julgamos oportuno 

relatar algumas pesquisas que focalizam propostas e soluções sobre temas 

ligados ao Cálculo. 

 

 

1.2.1 A matemática em Curso de Serviço 

 
De acordo com Beltrão (2009), as disciplinas matemáticas ministradas em 

cursos que não formam matemáticos são denominadas “Matemática para curso 

de serviço”. Como exemplos, temos a matemática ministrada nos cursos de 

Engenharia, Economia, Biologia e outros. Desta forma podemos considerar a 

Engenharia como um curso de serviço em relação à disciplina Cálculo. 



 

 

29 

A autora refere-se a Barbosa (2004), segundo o qual parece existir um 

reconhecimento de que a matemática para curso de serviço, oferece aos alunos o 

contato com suas aplicações, além disso, cita o argumento de Escobar (2008), 

segundo o qual “o professor de matemática nesse caso deve-se tornar mais 

familiar no campo profissional do aluno, rompendo desta forma com a ideia 

tradicional de dicotomizar as disciplinas intituladas básicas”, nas quais, 

geralmente, encontram-se a Matemática e as profissionalizantes 

Em 1988, uma seleção de artigos sob o tema Matemática como um Curso 

de Serviço, editada por Cléments, Laugine, De Turckheim, foi publicada como 

resultado da cooperação entre o Commitee on the Teaching of Science of the 

International Council of Scientific Union (ICSU-CTS) e o ICMI. O estudo iniciou 

com uma cuidadosa investigação sobre como a Matemática é ensinada para 

estudantes de outras áreas em algumas universidades tradicionais como: 

Eindhoven Technical University da Holanda; Jadavpur University of Calcutta da 

Índia; Eötvös Lorand University e outras instituições de Budapeste, Hungria; 

Florida Agricultural e Mechanical University dos EUA; University College e 

University of Southampton do Reino Unido e Université de Paris-Sud de Orsay, 

França. E culminou com um simpósio em Udine, Itália, de 6 a 10 de abril de 1987 

no International Centre of Mechanical Sciences (CISM). 

O ICMI e o ICSU-CTS decidiram organizar o estudo em três fases a partir 

de 1985. Na primeira fase, foram coletadas informações baseadas nas perguntas 

dirigidas às instituições acima citadas. Na segunda fase, os documentos 

coletados e selecionados foram apresentados no seminário em Udine, para o qual 

foram convidados 37 participantes de 18 países. Finalmente, após esse encontro, 

foram incluídas contribuições adicionais sobre o tema de articulistas do Sudão, 

Itália, Alemanha, Canadá, Nigéria, Argentina e Austrália e publicadas sob o título 

Select Papers on the Teaching of Mathematics as a Science Subject em 1988. 

Pautados nas respostas dos questionários, os organizadores do seminário 

constataram que houve consenso no fato da Matemática ser ensinada como 

curso de serviço por necessidade e que varia de acordo com o envolvimento do 

curso com a disciplina. Dentre as perguntas do questionário destacam-se as 

referentes ao interesse, conteúdo e método de ensino, tentando responder, 
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respectivamente, às seguintes questões: Por que ensinamos Matemática? Qual 

Matemática deve ser ensinada?  Como ensinar Matemática?  

 

1) Por que ensinamos Matemática para estudantes de curso de serviço? 

 

Não houve consenso nas respostas, elas foram agrupadas em três partes: 

a) De que forma a Matemática é utilizada? As respostas variaram desde a citação 

sobre a Análise de Fourier utilizada pelos vencedores do Prêmio Nobel de 

Química, em 1985, seguida de exemplos históricos sobre a Relatividade e Teoria 

Quântica, a utilização da Matemática Discreta na Informática, os Modelos 

Estatísticos utilizados por Biólogos e Economistas, sendo identificados os usos da 

Matemática em todos os ramos da Engenharia, tais como Modelagem e Teste de 

Hipóteses além de alguns específicos como os da Álgebra em Codificação e 

Criptografia e de Topologia Algébrica na Química das Grandes Moléculas, dentre 

outras. b) Uma vez que o ensino não pode abranger toda a Matemática, qual deve 

ser o critério para a seleção? Neste caso três abordagens foram identificadas: o 

estudante deve ser capacitado a utilizá-la como ferramenta, dominar técnicas e 

conceitos relativos a problemas concretos; devem ser evitadas noções abstratas 

sem aplicações imediatas. Quanto ao uso das novas tecnologias, o estudante 

deve saber manipular o computador, conhecer suas limitações e saber onde 

buscar ajuda quando necessário. Também deve ser mais capacitado a ler 

matemática do que fazer (produzir matemática), pois as publicações referentes à 

sua área profissional são os principais fatores que contribuem para seu 

desenvolvimento continuado e boa parte dela utiliza-se do conhecimento 

matemático. c) As opiniões dos alunos sobre o uso da Matemática também 

geraram três exemplos: os estudantes de economia da Hungria disseram que a 

Matemática ajuda a selecionar os alunos mais preparados para o curso; os 

estudantes do curso de Matemática de Orsay (França) destacam que ela os 

capacita a utilizar modelos adequados; os estudantes de biologia de Orsay 

disseram que não importa saber sua utilidade, mas, sim, aprender a raciocinar 

matematicamente.  
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2) Qual Matemática deve ser ensinada em curso de serviço? 

 

Neste caso, surgiram várias respostas que foram agrupadas em sete 

subitens: a) Em alguns lugares, os estudantes que optaram por cursos nos quais 

acreditaram que a Matemática não seria utilizada, como por exemplo Biologia, 

descobriram a importância de conhecer um número considerável de conteúdos 

matemáticos para o seu desenvolvimento na área escolhida. Em certos casos, 

houve necessidade de nivelar os estudantes para suprir falhas oriundas da 

Educação Básica, estas poderiam resultar em consequências dramáticas nos 

alunos à instituição. Na Flórida, por exemplo, os estudantes para serem admitidos 

no 3º ano de Biologia de uma universidade estadual tiveram de passar por um 

teste de nível mínimo em linguagem e habilidades comunicativas em Matemática, 

o que deprecia o padrão de qualidade de ensino da instituição. Em outros locais, 

como na Universidade de Jadavpur e na École Supérieure d’Electricité de Orsay, 

os estudantes são bem preparados nesse nível. b) Alguns conteúdos 

(aparentemente, inconciliáveis) variam, de acordo com as práticas correntes e 

tradições locais, como por exemplo, nos cursos de Física de Southampton, os 

estudantes aprendem equações diferenciais parciais, análise numérica, tensores 

e teoria dos grupos finitos, e em Orsay são ensinadas integrais de Lebesgue, 

espaços de Hilbert e distribuições de Schwartz (que não são ensinadas em 

Southampton). c) Uma atenção especial foi sugerida às limitações de tempo e de 

interesse dos alunos, o que faz acreditar que em curso de serviço quase nunca é 

dado todo o conteúdo necessário. d) Face a estas restrições, diferentes atitudes 

são adotadas: Em Southampton são constatados como objetivo secundário, a 

ideia de alcance e o poder da Matemática, com ênfase em uma abordagem 

“utilitarista”, e, em Orsay, a programação é negociada entre matemáticos e outros 

especialistas para caminhar em direção a um objetivo comum. e) Também foi 

destacado o tradicional conflito sobre quem decide e quem ensina. No curso de 

economia da Universidade Karl Marx em Cadiff, os conceitos matemáticos são 

dados nas disciplinas principais do curso, com algumas vantagens: as ideias 

matemáticas são introduzidas por quem conhece suas aplicações, imediatamente 

antes das mesmas, com motivação e uniformidade na linguagem. Por outro lado, 

no curso de engenharia de Cadiff, a Matemática é dada por matemáticos puros. 

Nesse caso, como na Universidade de Jadavpur, o matemático apropria-se da 
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linguagem da outra disciplina, realiza sua análise e volta para a linguagem usual. 

O fato permite adaptar a Matemática ao curso de serviço com objetivos bem 

definidos. Portanto, as duas abordagens são compatíveis, e a segunda permitiu, 

por exemplo, uma adaptação mais ágil e moderna da análise funcional para os 

engenheiros, da álgebra para a computação, da probabilidade para a agricultura e 

outras. f) Outro forte argumento para um curso inicial de Matemática dissociado 

das aplicações imediatas é que a familiaridade com os computadores fez com que 

as teorias matemáticas mais sofisticadas se tornassem ferramentas úteis no dia a 

dia. g) A influência da computação no progresso da Matemática e na revisão de 

alguns conteúdos provocou alterações nas grades curriculares em tópicos como, 

por exemplo, equações diferenciais e teoria dos grupos para a Física e Química; 

na geometria elementar e descritiva para a Física do Estado Sólido e Química dos 

Polímeros; na estatística e probabilidade para a Biologia, Economia e Medicina. 

Em algumas instituições, a Pesquisa Operacional é parte da Matemática e em 

outras, é uma disciplina independente. 

 

3) Como ensinar Matemática em um curso de serviço? 

 

Podemos argumentar que uma vez decidido sobre o que ensinar e quem 

irá ensinar, então, o método de ensino será determinado individualmente pelo 

professor. Entretanto, alguns tópicos foram levados em consideração: a) 

Proposições e Demonstrações: um ponto essencial é escolher demonstrações 

que possam ser feitas em uma linguagem simples. Em um curso de serviço, um 

teorema pode preceder uma definição e vice-versa; é permitido substituir uma 

demonstração por um argumento convincente, de acordo com o que G. Polya 

chamou de “raciocínio plausível”. O método das tentativas e o uso do computador 

podem ser esclarecedores, mas não deve haver dúvidas entre o que é uma 

demonstração matemática e uma verificação experimental. b) Deve-se começar 

com exemplos e depois introduzir os conceitos ou seguir o caminho inverso? 

Alguns assuntos podem começar com conceitos teóricos, porém recomenda-se 

iniciar a álgebra linear e a probabilidade com exemplos motivadores. Alguns 

conceitos como a teoria dos grupos e da medida são claros para quem ensina 

Matemática, mas, apesar de sua simplicidade levam tempo para se tornarem 

familiares aos alunos de curso de serviço. c) Algumas situações são consideradas 
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“ideais” para o ensino e podem ser encontradas, por exemplo, no curso de 

Química de Southampton, onde a teoria é dada por um matemático e 

posteriormente os alunos em grupos de três ou quatro são acompanhados por um 

tutor da área de química que utiliza o material fornecido pelo matemático. Em 

Paris-Grignon, no 3º ano do curso de Agronomia, as aulas são preparadas 

baseadas em um diálogo entre um matemático e um economista. d) No que se 

refere ao uso de livros em curso de serviço, é recomendável o emprego de textos 

escritos com a colaboração de matemáticos e especialistas na área. É importante 

que os alunos aprendam a ler Matemática, não só para aprender a disciplina, mas 

para entender a literatura específica de sua área na qual a Matemática está 

presente. 

O relatório examina também o problema da avaliação que, em alguns 

casos, constitui a principal motivação para os estudantes; nesse relatório, propõe-

se adaptá-la aos objetivos do curso. Se o objetivo principal for a Modelagem 

Matemática ou a introdução de novas tecnologias, então, a avaliação será 

diferente daquela em que o objetivo é a memorização de técnicas manipulativas. 

Propõe como questionamento para futuras discussões o estudo da avaliação 

continuada como forma de contribuição para o ensino e aprendizagem nos cursos 

de serviço. 

Neste estudo, destacamos a importância de uma abordagem da 

Matemática direcionada a cursos de serviço, diferente daquela encontrada nos 

cursos de formação de matemáticos. A abordagem vem ao encontro de nossa 

proposta e rompe com a ideia tradicional de se esgotar inicialmente o conteúdo 

teórico para depois ensinar as aplicações. No ciclo básico dos cursos de 

Engenharia na instituição onde foi realizada nossa pesquisa, por exemplo, os 

alunos podem ser instigados a utilizar modelos adequados, como exemplos 

motivadores, em atividades interdisciplinares, tendo apenas estudado as ideias 

iniciais de Equações Diferenciais. Neste tipo de abordagem, é possível explorar 

também, de um lado, o uso do computador como ferramenta de verificação 

experimental e de outro, a teoria matemática subjacente que conduz aos mesmos 

resultados com a vantagem de economia de tempo, recursos materiais e 

segurança na previsão dos resultados. Apropriar-se da linguagem de outra 
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disciplina para realizar uma aplicação dos conceitos matemáticos pode se tornar 

um importante fator de motivação para os alunos iniciantes em cursos de serviço. 

 

 

1.2.2  O ensino na Engenharia 

 

Nesta seção, destacamos as contribuições de dois artigos do Cobenge 

(2003): ‘A Multidisciplinaridade como forma de motivação para os novos alunos de 

Engenharia’, de Shiga, Pegolo, (2003) e ‘O trilema do ensino da Engenharia e o 

aprender a aprender’, de Quevedo, Scheer, (2003). 

De acordo com Shiga, Pegolo (2003, p. 1), é consenso que, atualmente, 

todo o processo de aprendizagem deve levar em consideração ações condizentes 

com a dinâmica do mundo onde vivemos, pois a rapidez com que o mundo vem 

evoluindo, tem como fator principal a velocidade de transmissão das informações. 

Nota-se, por exemplo, que a quantidade de dados disponíveis na Internet é 

bastante numerosa, porém em grande parte são apenas superficiais e repetitivos, 

transformando assim a antiga dificuldade de obtenção de informações na 

moderna dificuldade de sua filtragem e escolha para uso real. “Outro ponto a se 

observar é que as ciências puras, baseadas somente nos cálculos ou conceitos 

puros de física, não estão mais atraindo a maioria dos alunos, que buscam algo 

mais imediato, mais concreto ...”. 

O fato também leva a questionar o papel do engenheiro no século XXI 

A engenharia que se pratica nos dias de hoje é formada por conceitos 

muito amplos e as situações de engenharia a que são submetidos os recém 

formados, mostram que esta onda crescente de tecnologia não denota a 

necessidade apenas dos conceitos técnicos aprendidos nas escolas. Assim, 

na atualidade, os engenheiros deste novo milênio devem, além de possuir 

um bom domínio técnico de sua área de formação, possuir domínio 

também dos conhecimentos multidisciplinares, além de serem portadores 

de uma visão globalizada. Ao nosso ver, este perfil essencial para a 

engenharia atual, deve ser construído na etapa de sua formação e o 

desafio de melhorar tais características, tem sido estudado em diversos 

trabalhos apresentados nos Congressos de Ensino de Engenharia. 

(CYTRYNOWICZ, 2001). 
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Por outro lado, os pesquisadores Quevedo, Scheer (2003), do Centro de 

Estudos de Engenharia Civil Prof. Inaldo Ayres Vieira (CESEC), da Universidade 

Federal do Paraná, abordam o problema conjuntural do ensino tecnológico e três 

problemas setoriais: 1) desmotivação e despreparo do aluno; 2) falta de recursos 

das instituições e 3) sobrecarga de ensino nos professores.  

Consideram que o fato de o conhecimento estar sendo produzido em uma 

velocidade maior do que a capacidade de processá-lo, estabelece um novo 

desafio ao ensino e aprendizado na área da Engenharia. “A mais eficaz e 

poderosa ferramenta que o ensino da Engenharia pode propiciar é a capacidade 

de aprender a aprender”. (p. 3). Assim, conforme os autores, o aprendizado 

servirá, sem sombra de dúvida, para todo o ciclo de vida profissional, como 

ferramenta para as pesquisas e criações que conduzirão às inovações.  

É necessário então, investigar o processo de aprendizagem na área 

tecnológica e discutir a aplicação de tais conhecimentos de maneira produtiva e 

adequada a seus fins, buscando sempre a melhoria continuada. Para os 

pesquisadores, o conhecimento pode ser definido como o resultado que se obtém 

quando se estabelece a relação de um sujeito cognoscente e um objeto, pode ser 

complementado com a definição de Bunge (1999), que considera o conhecimento 

como o produto de um processo cognitivo como a percepção, o experimento e a 

dedução.  

De acordo com cada perfil de aprendizagem (visual, auditivo ou 

cinestésico), as pessoas têm uma maneira pessoal de representar para seu 

intelecto (via sentidos), a informação que é seu objeto de observação: Os 

“visuais” absorvem grande quantidade de informação ao mesmo tempo. 

Aprendem ou memorizam melhor quando podem ler ou ver a informação. O 

auditivo não é tão rápido na elaboração de conceitos e projetos. Aprendem 

melhor quando recebem as explicações oralmente e quando explicam estas 

informações a outras pessoas. Os cinestésicos aprendem melhor quando 

realizam experiências de laboratório, participam de discussões e ações práticas. 

Abusam das tentativas e lembram do que fizeram, mas não do que pensaram. 
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Após a percepção a mente faz a organização interna da informação, que 

pode ser sequencial, quando constituída com base nas partes discretas para o 

todo. É o sistema preferencial dos auditivos, normalmente específicos, 

detalhistas. A organização holística é a que vai do todo para a parte. É o método 

que utiliza construções intuitivas e aleatórias, empregado pelas pessoas de 

temperamento abstrato, com formação teórica mais elaborada. 

Quanto aos estilos de aprendizagem, quatro tipos são identificados: O 

divergente, que dá ênfase à experiência concreta e observação reflexiva. Tem a 

capacidade de olhar sob diversos ângulos, gerar ideias e ser criativo. A pergunta 

que busca responder é Por quê? O assimilador dá ênfase à observação reflexiva 

e à conceituação abstrata. Tolera ambiguidades e não se preocupa com a 

aplicação concreta. A pergunta que busca no aprendizado é O quê? O 

convergente prioriza a conceituação abstrata e a experimentação ativa. Tem forte 

orientação para solucionar problemas e busca na teoria meios para resolvê-los 

(características ideais para a engenharia). A pergunta que busca responder é 

Como? Finalmente, o acomodador que tem como estilo preferencial a 

experimentação ativa e a experiência concreta. Soluciona problemas e toma 

decisões mais por informação e análise de outras pessoas do que por raciocínio 

lógico (características de administrador). Procura resposta para a pergunta O que 

aconteceria se...? 

Quanto aos papéis dos protagonistas alunos e professores, os autores 

consideram que, em relação aos professores: 

Não vemos nada de errado na transmissão desde que os sujeitos sejam 

“bi-operacionais”, i.é., emissores e receptores simultaneamente. O mais 

correto seria substituir o termo transmissão por relação. Relação com 

funções distintas, cabendo ao professor as iniciativas, a organização dos 

conteúdos, etc.. A hiperatividade dos professores é proporcional à 

passividade dos alunos que devem buscar através do aprender a aprender 

a assumir o papel de sujeito que lhes cabe, e não ter o professor como o 

único emissor, o canal exclusivo. Este canal exclusivo um dia cessa e 

talvez num momento crucial lhe falte o direito de aprender sempre, em 

qualquer lugar e circunstância.... (QUEVEDO, SCHEER, 2003, p. 4). 

 

Os autores citados propõem que os alunos devem assumir o papel de 

protagonistas do aprendizado de maneira ativa e responsável, reconhecer 
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fraquezas e deficiências para poderem ser superadas; devem ter em conta os 

perfis básicos do próprio temperamento e atuar em sua adequação; devem levar 

em conta que o conhecimento tácito tem importância fundamental para 

representar o saber fazer e que antes dele vem o saber pensar. 

Nos processos de formação e estudo das tecnologias o fazer sempre 

representou um dos aspectos essenciais por ser seu principal fim. Seja 

pelo motivo que for, pode-se constatar um desconhecimento preocupante 

do conceito do aprendizado do conhecimento tácito, que ocorre 

justamente no contato direto com a prática e a execução das tarefas. Por 

outro lado, como colocado anteriormente, os futuros profissionais estarão 

em contato com uma atividade cujo objeto é passível de inovações, e será 

justamente essa aprendizagem direta o que irá garantir o desempenho e a 

competitividade do profissional do futuro. (QUEVEDO, SCHEER, 2003 

p. 5). 

 

Concluem que ao colocar o aluno como núcleo central do processo de 

aprendizagem e levando-se em consideração o conhecimento tácito e explícito e 

suas particularidades no ensino tecnológico, as diretrizes do aprender a aprender 

apresentam-se como solução plausível para motivar o aluno, auxiliar o professor 

no processo de transferência de conteúdos, além de contribuir para o aprendizado 

contínuo ao longo da vida profissional do engenheiro. 

Nas atividades que estamos propondo, a modelagem exerce o papel de 

aliar teoria e prática, conhecimento explícito e tácito, mostrando as vantagens de 

se buscar na conceituação abstrata elementos para dar suporte aos resultados 

encontrados na experimentação ativa. Por outro lado, é na experimentação ativa 

que o professor encontra a oportunidade de assumir o papel de organizador e 

questionador, deixando de lado o papel de emissor único. 

 

 

1.2.3  A Modelagem no cenário internacional e brasileiro 

 
Para Dorow, Biembengut (2008), o termo “Modelagem Matemática” surgiu 

na literatura há algum tempo. Nos cursos de Engenharia, por exemplo, onde a 

Modelagem Matemática é ferramenta indispensável na resolução de problemas, o 

uso do termo antecede à década de 1960. De acordo com Biembengut, Vieira, 

Favere (2005), na literatura americana da Educação Matemática, há evidências 
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do assunto numa coleção de textos preparados pelo School Mathematics Study 

Group (SMSG), entre 1958 e 1965 e também em um programa sobre as 

aplicações matemáticas no ensino e sobre o processo de construção de modelos 

entre os anos de 1966 e 1970, no 69º anuário da National Society for the Study of 

Education e no New Trends in Mathematic Teaching IV. (BIEMBENGUT, VIEIRA, 

FAVERE, 2005, apud DOROW, BIEMBENGUT, 2008). 

A consolidação da Educação Matemática como uma subárea da 

matemática e da educação, de natureza interdisciplinar, se dá com a 

fundação, durante o Congresso Internacional de Matemáticos, realizado 

em Roma em 1908, da Comissão Internacional de Instrução Matemática, 

conhecida pelas siglas IMUK/ICMI, sob a liderança de Felix Klein. A 

revista L’Enseignement Mathématique, que havia sido fundada em 1900 

em Genebra, se torna o veículo de divulgação do ICMI. (D’AMBRÓSIO, 

2004. p. 13). 

 

Sob a influência de Hans Freudenthal na Holanda e Bernhelm Booss e 

Mogens Niss na Dinamarca, em 1978, um congresso sobre o tema Matemática e 

Realidade foi realizado em Roskilde e contribuiu para a consolidação do Grupo 

Internacional de Modelagem Matemática e Aplicações (ICTMA), filiado ao ICMI. 

No mapeamento das pesquisas sobre o 14º tema eleito pelo ICMI-2000, 

que trata das Aplicações e Modelagem Matemática no cenário mundial, Schmitt, 

Biembengut (2007), analisam o Documento de Discussão, elaborado pelo 

International Program Committee (IPC). O propósito do documento foi levantar 

algumas questões importantes relacionadas à teoria e à prática de ensino e 

aprendizagem da Modelagem Matemática e Aplicações e, em particular, estimular 

reações e contribuições às questões: a) Quais são as tendências da modelagem 

no cenário educacional mundial? b) Quais são as similaridades e diferenças de 

concepção e implementação da Modelagem no ensino? c) Quais são as 

dificuldades e possibilidades da Modelagem Matemática do ensino em cada país? 

Em fevereiro de 2004 foi realizada uma Conferência na University of 

Dortmund, Alemanha, na qual 49 pesquisadores de 33 países apresentaram 

pesquisas que foram publicadas no livro ICMI-Study 14: Applications and 

Modelling in Mathematics Educations, organizado pelo IPC em 2004 e publicado 

em 2007, “cujo conteúdo refletiu o que há de mais atual no tópico de Modelagem 
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e Aplicações na Educação Matemática e apontou diretrizes para 

desenvolvimentos futuros de pesquisa e prática” (p. 12). Neste documento, 

consideram o domínio significativo dentro do qual as Aplicações e Modelagem 

são manifestadas em três enfoques: domínio de entendimento de Aplicações e 

modelagem; domínio de sala de aula e domínio do sistema. Consideram ainda os 

níveis educacionais que podem ser adotados: primário, secundário, terciário e o 

nível de educação dos professores. Os autores defendem que uma das razões do 

uso de Aplicações e Modelagem no ensino e na aprendizagem de Matemática é 

que se assume que “seria desejável que estudantes fossem capazes de realizar, 

fora da sala de aula, Aplicações e Modelagem em relação a outras áreas de 

conhecimento e diferentes contextos” (p. 14). 

Essa defesa que emerge de resultados de diversas pesquisas realizadas em 

diversos países em todos os continentes, instigam outras tantas questões, 

algumas delas carentes de respostas. Dentre as questões levantadas pelo 

Grupo encontram-se: em que medida a competência em aplicações e 

modelagem pode ser transferida para o uso entre outras áreas e 

contextos?. Que experiências de ensino e aprendizagem são necessárias 

ou adequadas a formar tal capacidade de transferência? (SCHMITT, 

BIEMBENGUT 2007, p. 14). 

 

Schmitt, Biembengut (2007) organizaram o mapeamento em três enfoques: 

Estudo do Documento de Discussão para identificar pontuações e tendências da 

Modelagem Matemática no cenário mundial; leitura dos resumos de cada um dos 

49 artigos e classificação dos mesmos em dois tipos de pesquisa: pesquisa com 

aplicações em sala de aula (28) e pesquisa teórica (21); verificação de fatores 

convergentes entre as pesquisas. Sintetizaram os resultados em dois focos: as 

vantagens da utilização da modelagem para a relação ensino e aprendizagem e 

as dificuldades em torná-la uma prática de sala de aula. 

No que se refere às vantagens, encontram-se: a) Os processos cognitivos, 

que consistem em variar as observações e as medições, em formular hipóteses 

verificáveis, ou seja, em saber distinguir os elementos essenciais da situação 

observada. b) A aplicabilidade e a utilidade matemáticas, que consiste em utilizar-

se das situações cotidianas ou do meio circundante com a finalidade de 

descrever, comprovar e classificar os objetos e coisas ao redor; visualizar e 

representar os mais diversos entes; representar e resolver situações problema e 
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ainda, melhor compreender os entes que rodeiam. c) A metodologia de pesquisa, 

em que se verifica que, ao se fazer um modelo de um fenômeno observado ou 

utilizar-se de um modelo para a compreensão ou resolução de alguma coisa, se 

pode identificar as três fases do processo cognitivo: percepção, compreensão e 

significação-modelo. d) A aprendizagem. Se a Modelagem e Aplicações tornam-

se parte da Matemática escolar, em situações de interesse dos estudantes, é 

possível aumentar a compreensão dos estudantes em relação ao uso de dados, 

utilização de fórmulas, habilidade de crítica e defesa dos modelos criados 

baseados em situações da vida real. 

No que se refere às dificuldades, Schmitt, Biembengut (2007) apontam 

especificidades regionais, tais como: dificuldades em adotar uma lógica na 

resolução de problemas entre os estudantes alemães; resistências quanto à 

compreensão da utilidade matemática entre os estudantes japoneses; tendências 

em aplicar modelos proporcionais entre os holandeses. As razões foram 

sintetizadas em: a) Formação de professores, tendo em vista sobretudo o fato de 

que o currículo dos cursos de formação de professores de Matemática permanece 

subdividido em disciplinas, sem qualquer vínculo uma com a outra. b) Avaliação 

Nacional dos Estudantes, em que se verifica que nos exames aplicados aos 

estudantes, no final do Ensino Médio, por exemplo, são priorizadas as questões 

relacionadas à reprodução do conhecimento e de algoritmos.  

Desse modo, as autoras (p.19) concluíram que apesar das diferentes 

concepções que possam existir entre autores de países e culturas distintas sobre 

Modelagem e Aplicações, prevalecem dois preceitos comuns: “Modelagem e 

Aplicações matemáticas no ensino contribuem para o aprendizado dos estudantes 

e os professores precisam aprender para utilizar este método de ensino”. 

Para que isso ocorra, contudo, conforme Biembengut (2007) e Bonotto 

(2007) os professores precisam: modificar as concepções matemáticas 

que eles têm, influenciados pela forma com a qual aprenderam; revisar as 

convicções sobre a aplicabilidade da matemática na resolução de 

situações problemas do cotidiano; identificar a matemática inserida nas 

mais diversas áreas do conhecimento humano para tê-la como um ponto 

de partida nas atividades pedagógicas; levantar as idéias matemáticas e 

práticas das comunidades culturais, étnicas dos estudantes e procurar 

modos para incorporar nos conteúdos curriculares elementos que 

pertencem ao ambiente sócio-cultural dos estudantes nas atividades 

matemáticas em sala de aula. (SCHMITT, BIEMBENGUT 2007, p. 19). 
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No Brasil, Barbosa (2007) refere que a Modelagem Matemática tem 

despertado o interesse de professores e pesquisadores e trata-se de um tema 

frequente nas dissertações e teses relacionadas à Educação Matemática. Uma 

análise de 15 trabalhos pioneiros, em especial das instituições Universidade 

Estadual Paulista (UNESP) e Universidade de Campinas (UNICAMP), com 

argumentações favoráveis à inclusão da Modelagem em sala de aula, foi 

realizada por Fiorentini (1996), entre 1976 e 1994. 

Barbosa (2007, p. 84) cita também o levantamento realizado por Silveira, 

em 2007, sobre a produção de dissertações e teses, que indica que, até esta 

data, havia sido publicado um total de 54 dissertações e 11 teses sobre o tema. 

Conclui que “a partir de 2002, a média de defesas de dissertações/teses é cerca 

de 8 ou 9 unidades/ano, enquanto que antes deste ano ficava em torno de 2 ou 3 

unidades/ano”. O autor associa este crescimento à criação do Comitê de Ensino 

de Ciências e Matemática que possibilitou a autorização de novos cursos stricto 

sensu e a consolidação de espaços específicos para o debate sobre Modelagem 

Matemática, tais como a Conferência Nacional de Modelagem na Educação 

Matemática (CNMEM) e o Grupo de Trabalho sobre Modelagem Matemática da 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática (GTMM/SBEM). 

No mapeamento das pesquisas sobre Modelagem Matemática no ensino 

brasileiro no período de 1976 a 2007, Dorow, Biembengut (2008) relacionaram 

três nomes considerados fundamentais para o impulso e a consolidação da 

modelagem na Educação Matemática brasileira: Aristides Camargo Barreto que, 

na década de 1970, na PUC-Rio utilizava-se de modelos matemáticos como 

estratégia de ensino; Ubiratan D’Ambrósio que, nas décadas de 1970 e 1980, 

promoveu cursos e coordenou projetos na Universidade de Campinas (UNICAMP) 

e Rodney Carlos Bassanezi que atuou em cursos e projetos da Graduação e Pós-

Graduação da UNICAMP e tornou-se o maior divulgador da Modelagem na 

Educação brasileira. 

As autoras citadas também analisaram 30 dissertações e 12 teses, 

dividindo-as em três fases: Na primeira fase, foram analisadas quatro 

dissertações, sendo duas delas orientadas por Barreto na PUC-Rio: a primeira de 

autoria de Celso B. Wilmer de 1976 e a segunda, de Jorge E. P. Sanches de 
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1979. Em ambas não se encontra referência à pesquisa empírica, mas, sim, um 

estudo sobre modelos matemáticos e aprendizagem. A terceira dissertação é de 

autoria de Estela K. Fainguelernt, de 1981, sob orientação de Maria Laura Leite 

Lopes do Programa da UFRJ – Rio de Janeiro e a última de autoria de Maria C. 

Muller, de 1986, sob a orientação de Lafayete de Morais do Programa da 

UNICAMP – Campinas. Na segunda fase, encontram-se sete dissertações do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UNESP- Rio Claro. As 

cinco primeiras sob orientação de Rodney Carlos Bassanezi, são de autoria de 

Dionísio Burak, de 1987, Marineuza Gazzetta, de 1989, Maria Dolis, de 1989, 

Maria S. Biembengut, de 1990, e Alexandrina Monteiro, de 1991. Em seguida, 

temos as dissertações de Maria Queroga, de 1990 sob orientação de Eduardo 

Sebastiani e a de Odesnei Gustineli, de 1991, sob a orientação de Luiz R. Dante. 

“Nestas sete dissertações, verifica-se uma tentativa de provar a validade da 

Modelagem Matemática no ensino em qualquer nível. Identifica-se a defesa e a 

concepção de Bassanezi que, sem dúvida, é o maior disseminador da Modelagem 

na Educação brasileira”. Na terceira fase, a partir de 1991, dispõe-se de um 

número significativo de trabalhos, tais como: monografias, dissertações e teses, 

em várias instituições do País. A maioria das pesquisas utiliza práticas de sala de 

aula como campo de pesquisa. Há aplicações em vários níveis de escolaridade, 

tais como: Educação Básica, Média, Superior, Formação Continuada e Pós-

Graduação. “Contudo apresentam concepções distintas e evidências em relação 

ao conhecimento matemático nas atividades experimentais”. (Dorow, Biembengut, 

2008, p. 58-59). 

 

 

1.2.4  O Ensino do Cálculo na Engenharia 

 

Como nosso trabalho trata do ensino do Cálculo na Engenharia, 

procuramos nos inteirar das pesquisas realizadas por Cury (2000), Soares, Sauer 

(2004) e Flemming (2004) que realizaram experimentos e construíram novos 

saberes no sentido de adequar o ensino do Cálculo à Engenharia. 

Cury (2000, p. 2) relata diversas experiências de ensino e avaliação em 

Cálculo, realizadas com os alunos do curso de Engenharia da PUCRS em que, 
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inicialmente, foram coletados dados sobre o conhecimento de softwares, 

possibilidades de uso da Internet e conteúdos pré-requisitos para o Cálculo. Os 

alunos tiveram aulas expositivas-dialogadas para a apresentação do conteúdo e 

aulas no laboratório de Informática para se familiarizarem com os comandos do 

Maple V. Interpretavam os resultados dos gráficos que estavam sendo 

visualizados em termos de limites, continuidade e derivabilidade e, em seguida, 

eram solicitados a calcular limites e derivadas, utilizando as regras já estudadas. 

Os resultados eram então comparados e discutidos com os colegas do grupo. 

“Desta forma, o estudante tinha condições de aproveitar as facilidades do 

software, trabalhando os aspectos geométricos, numéricos e algébricos de um 

determinado conteúdo”. 

Apesar de verificar aspectos favoráveis como a troca de informações entre 

os componentes do grupo, a compreensão de conceitos que antes lhes pareciam 

apenas regras para memorizar, não houve uma diminuição favorável na evasão e 

retenção. A autora conclui que, na aprendizagem dos fundamentos do Cálculo, é 

necessário algo além da memorização de definições, manipulação de fórmulas e 

suas aplicações em problemas padronizados. É preciso levar em conta as 

perguntas reais dos alunos, suas dúvidas, preocupações e curiosidades. “O aluno 

só aprende se ele formula a pergunta, se ele tem a dúvida. É o aluno que tem de 

buscar a resposta, porque se ela lhe for dada ‘de mão beijada’, ele não saberá o 

que fazer com ela, pois não é a sua resposta”. (CURY, 2000, p. 3). 

No entanto, adverte que se colocarmos o aluno frente ao computador, de 

modo a possibilitar que ele navegue na Internet, conforme seu próprio ritmo e 

interesse, dificilmente ele irá estudar Cálculo. Ou seja, “uma experiência 

totalmente livre poderá apenas estar repetindo equívocos de experiências 

pedagógicas não-diretivas”. (p. 3). A autora considera que qualquer experiência 

planejada para os estudantes de Engenharia deve estar de acordo com as novas 

propostas do futuro profissional desta área. Sugere enfatizar os atributos citados 

pela ABET Accreditation Criteria (Engeneering Criteria 2000):  

• aplicar os conhecimentos de Matemática, Ciências e Engenharia; 

• atuar em equipes multidisciplinares; 

• identificar, formular e resolver problemas de Engenharia; 
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• comunicar-se efetivamente; e 

• usar técnicas, habilidades e modernas ferramentas necessárias para a 

prática da Engenharia.  

 

Além das propostas apontadas, no Brasil, as novas diretrizes curriculares 

disponibilizadas pelo MEC e discutidas por IES, ABENGE e CONFLEA sugerem 

ainda “avaliar criticamente ordens de grandeza e significância de resultados 

numéricos”. (CURY, 2000, p. 2). 

Acreditamos que devemos partir das necessidades dos alunos, ou seja, 

das dificuldades em Matemática que eles sentem ao ingressar em cursos 

universitários e das suas curiosidades sobre problemas de sua área. A 

partir do seu interesse em entender os conteúdos, ou mesmo de ter bom 

desempenho nas avaliações de aprendizagem, podemos propor que os 

alunos busquem na Internet problemas de sua área que lhes despertem a 

curiosidade e solicitar que tentem modelá-los matematicamente, 

sugerindo que a solução seja buscada com o auxílio de um software de 

computação algébrica como o Maple V. 

As dificuldades em modelar os problemas, que não serão apenas dos 

alunos, mas muitas vezes também dos monitores e professores, mostrarão 

aos estudantes que o saber não está pronto, que pode e deve ser 

construído coletivamente. E essa constatação é fundamental para que os 

futuros engenheiros vejam que é necessário pesquisar muito, pensar sobre 

os problemas e criar soluções, ao invés de meramente copiar as que já 

foram originadas em países altamente desenvolvidos. (CURY, 2000, p. 

4). 

 

Com base no referencial teórico que leva em conta as concepções 

Empirista, Apriorista e Interacionista, Soares, Sauer (2004) constroem novas 

perspectivas para concluir que a aprendizagem ocorre no intercâmbio com o 

meio, mediante processos interativos em que sujeito e objeto são organismos 

vivos, ativos e abertos. As autoras desenvolveram estudos visando à construção 

de ambientes de aprendizagem cujo foco é a possibilidade de problematização, 

interação e reflexão que ele permite. As estratégias pedagógicas incluem:  

∗ Leitura de textos organizados de forma a instigar, interpretar, refletir e 

aplicar conceitos relacionados aos problemas da engenharia.  
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∗ Discussão compartilhada das resoluções dos problemas em grupo, 

orientados pelo professor, com explicação das etapas, recursos e 

argumentos.  

∗ Justificativa por escrito e de forma organizada.  

 

Em sua análise, as autoras destacam que 

(...) a aprendizagem ocorre por meio de processos: explorando, 

fracassando, tentando, corrigindo, obtendo dados, elaborando conjecturas, 

testando-as, construindo explicações, que são resultado de inferências, 

comparando, fazendo analogias, refletindo. Uma nova experiência é 

comparada com outras e hipóteses são elaboradas, verificadas, 

confrontadas, explicadas, outras expectativas são criadas e assim por 

diante. Neste cenário o professor é um provocador que instiga a mente do 

aluno, fazendo-o pensar, ter ideias, refletir, dar explicações, tomar 

decisões. Ele precisa planejar ambientes, onde o aluno procura e obtém 

informações, atua em equipes, de forma colaborativa, elabora e testa 

hipóteses, realiza experiências, toma decisões, procura informações, 

resolve problemas. (SOARES, SAUER, 2004, p. 264). 

 

As autoras concluem (p. 265) que as disciplinas básicas do curso de 

Engenharia precisam capacitar os alunos a relacionar os conceitos matemáticos 

com as situações reais e desenvolver o raciocínio dedutivo, habilitando-os a 

interpretar fenômenos do ponto de vista da Física. “Esta ligação entre o universo 

fenomenal da Matemática e o mundo das relações dos objetos físicos entre si 

talvez capture o que seria a competência técnica de mais alto nível para qualquer 

engenheiro”.  

Flemming (2004, p. 281) verificou que entre as razões pelas quais a 

maioria dos professores não discute adequadamente os problemas práticos de 

Engenharia, como por exemplo, aqueles relacionados com equações diferenciais, 

estão sobretudo o fato de os alunos ainda não dominarem os conhecimentos de 

Física e outras áreas requeridas para  sua interpretação e que os professores em 

sua formação não tiveram o aprofundamento nas diferentes áreas da Engenharia 

requeridas para o domínio do assunto. Para resolver a questão, a autora propõe 

uma sequência didática buscando uma situação intermediária, tendo como 

referência o contexto das representações semióticas. A sequência, 

experimentada em várias turmas foi concebida, levando-se em conta que “os 
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alunos devem reconhecer as diversas representações semióticas dos objetos 

envolvidos; as estratégias devem propiciar a utilização de regras para o 

tratamento dos objetos e trabalhar a conversão”. 

A proposta parte de um problema e provoca a construção de uma 

representação intermediária entre texto e sua solução, de acordo com o seguinte 

roteiro: 

∗ Os dados do problema são organizados em uma tabela destacando-se 

as variáveis, parâmetros, símbolos, unidades de medidas e as condições 

iniciais ou de contorno; 

∗ A partir do resgate de conceitos físicos, matemáticos e de engenharia, os 

alunos devem responder a questões, tais como: Quais são os 

relacionamentos entre as variáveis listadas? Quais são as funções 

identificáveis? Quais são as taxas de variação envolvidas? 

∗ Formulação e/ou análise da equação diferencial que modela o problema. 

Novamente algumas questões devem ser respondidas: Qual o tipo de 

equação? Ela tem solução algébrica, numérica ou gráfica? 

∗ Resolução da equação. Etapa onde são discutidas as técnicas de 

resolução; 

∗ Análise da solução obtida com base nas seguintes questões: Qual o tipo 

de solução? As condições iniciais ou de contorno foram utilizadas? O 

resultado é coerente com o esperado? 

É importante que a prática educativa seja sistematicamente refletida e 

discutida para que efetivamente possa interagir com os conteúdos que 

devem ser trabalhados. Estamos diante do famoso discurso de romper 

com a dicotomia teoria-prática. A prática requer um vai-e-vem no sentido 

de projetar, planejar ações, implementar, avaliar, refletir, replanejar. É 

nesse vai-e-vem que a formação continuada se concretiza e o saber 

docente se consolida. (FLEMMING, 2004, p. 281). 

 

Esta sequência possibilitou aos alunos vivenciarem desafios e exercitarem 

sua criatividade na resolução de problemas simples e mais elaborados, como por 

exemplo, o de flexão de vigas. “A busca conjunta de diferentes maneiras para 
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encontrar a solução, resgata diferentes conteúdos que devem ser trabalhados e 

discutidos”. (FLEMMING, 2004, p. 282).  

Destacamos nas contribuições desses pesquisadores diversas condutas e 

sugestões para tentar resolver problemas encontrados no ensino tradicional da 

Engenharia e que vêm ao encontro de nossa proposta nos seguintes aspectos: 

Destacar, conforme Cury (2000), a importância de se ir além da memorização de 

definições, manipulação de fórmulas e suas aplicações em problemas 

padronizados e aliar estes objetivos com o uso das novas tecnologias e o trabalho 

em grupo. De Flemming (2004), incorporamos a importância de propor problemas 

que provoquem a construção intermediária entre texto e sua solução, destacando 

o papel das variáveis, o resgate de conceitos de outras disciplinas, formulação, 

análise, resolução e interpretação de resultados. Tais considerações nos sugerem 

possibilidades de devolução, vistos sob a ótica da Teoria das Situações Didáticas. 

Conforme esta teoria e de acordo com Soares, Sauer (2004), podemos destacar o 

papel do professor como planejador de um ambiente onde deverá atuar como 

provocador e instigador de hipóteses e conjecturas dirigidas ao grupo de alunos, 

de modo a capacitá-los a relacionar conceitos matemáticos com as situações 

reais 
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CAPÍTULO 2 
 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

Neste capítulo, apresentaremos as ideias principais que fundamentam 

nossa proposta. Inicialmente, relataremos a visão de alguns autores sobre a 

Modelagem Matemática, especialmente, Bassanezi, Barbosa e Borba. O conceito 

de Interdisciplinaridade foi considerado, de acordo com Tomaz, David, Machado e 

Malheiros. Em seguida, destacaremos as contribuições de diversos autores sobre 

os conceitos de Competências e Habilidades. Finalizaremos com uma 

apresentação de nosso objeto de estudo, as equações diferenciais, tendo como 

referência os textos de Zill, Boyce, Di Prima, Bajpal, Mustoe, Walker e Moungabio.  

 

 

2.1  Fundamentação Teórico-didática 

 

2.1.1  A Modelagem e a Interdisciplinaridade sob diferentes óticas 

 

De modo geral, o ensino relacionado à Matemática nos cursos de 

engenharia tem sido influenciado pelos pressupostos que orientam o matemático 

como cientista, ou seja, influenciado pelo estilo rigoroso, muitas vezes, 

incompreensível para alguém não iniciado. 

A doutrina do purismo, em geral de estilo formalista, penetrou 

gradualmente na prática da educação matemática, atingindo os níveis 

mais elementares de ensino como no caso da estrutura denominada, de 

modo ufanista e pomposo, matemática moderna – conceitos relativos à 

teoria dos conjuntos por exemplo, fizeram parte do programa de ensino 

para crianças de idade pré-escolar. (BASSANEZI, 1999, p. 8). 
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Para Bassanezi (1999, p. 10), vale ressaltar que, grande parte das ideias 

matemáticas, surgiram de situações empíricas e seguiram, posteriormente, o 

caminho formalista, no qual, axiomas, definições e teoremas são estruturados de 

forma consistente e afastam da situação original, tornando-se cada vez menos 

acessível aos que estão fora de seu campo de estudo. No entanto, é natural 

reconhecer que em razão de seu potencial de generalidade e poder de síntese, a 

Matemática “passou a funcionar como agente unificador de um mundo 

racionalizado e tem se colocado como um instrumento, cada vez mais 

indispensável para a construção de teorias que emergem de outros campos de 

estudo”. 

Na verdade, sempre foi consenso que para ser um bom físico ou um bom 

engenheiro, o indivíduo deve ter um bom conhecimento de matemática. 

O que podemos afirmar, de modo geral, é que a evolução no campo da 

matemática e em várias outras áreas do conhecimento, auxiliada em 

grande parte pela informática, propiciou o destaque do matemático 

aplicado. 

(...) A matemática aplicada é essencialmente interdisciplinar e sua 

atividade consiste em tornar aplicável alguma estrutura matemática fora 

do seu campo estrito; a modelagem, por sua vez é um instrumento 

indispensável da Matemática Aplicada. A construção matemática pode 

ser entendida, neste contexto, como uma atividade em busca de sintetizar 

ideias concebidas a partir de situações empíricas que estão quase sempre, 

escondidas num emaranhado de variáveis. (...) vale aqui, então, antecipar 

uma discussão do ponto de vista pedagógico: o desafio do professor, que 

toma o caminho da modelagem como método de ensino, é ajudar o aluno 

a compreender, construindo relações matemáticas significativas, cada 

etapa do processo. (BASSANEZI, 1999, p. 10). 

 

Ao aceitar o desafio, procuramos nos inteirar do referencial teórico que 

trata da Modelagem Matemática como estratégia de ensino e aprendizagem, 

revisando, especialmente, os trabalhos de Bassanezi (2002), Barbosa (2004) e 

Borba, Penteado, 2007).  

Para Bassanezi (2002, p. 16), a modelagem pressupõe 

interdisciplinaridade, a busca de novas tendências que renovam as fronteiras 

entre as diversas áreas da pesquisa. “A Modelagem Matemática consiste na arte 

de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los, 

interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”. Sua interpretação, 
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como estratégia de ensino e aprendizagem, propõe uma sequência inversa 

daquela utilizada no ensino tradicional. 

O desenvolvimento de novas teorias matemáticas e suas apresentações 

como algo acabado e completo acabaram conduzindo seu ensino nas 

escolas de maneira desvinculada da realidade, e mesmo do processo 

histórico de construção da matemática. Assim é que um teorema é 

enunciado, seguindo o seguinte esquema: 

‘enunciado →demonstração →aplicação’, quando de fato o que 

deveria ser feito é sua construção na ordem inversa (a mesma que deu 

origem ao teorema), isto é, sua motivação (externa ou não à matemática), 

a formulação da hipóteses, a validação das hipóteses e novos 

questionamentos e finalmente o seu enunciado. Estaríamos assim 

reinventando o resultado juntamente com os alunos, seguindo o processo 

da modelagem e conjugando verdadeiramente o binômio ensino-

aprendizagem. (BASSANEZI, 2002, p. 36). 

 

Propõe ainda as seguintes fases da modelagem: 1) Experimentação, 2) 

Abstração, 3) Resolução, 4) Validação e 5) Modificação, conforme são indicados 

nos dados da Figura 1, reproduzida de Bassanezi (2002, p. 32). 

 

 

Figura 1.  Fases da Modelagem conforme Bassanezi (2002) 



 

 

51 

• Experimentação: trata-se de uma atividade genuinamente laboratorial, na 

qual se obtém os dados. Nesta etapa, é comum a adoção de métodos 

estatísticos, bem como a utilização de softwares matemáticos; 

• Abstração: é a etapa que precede a formulação dos Modelos 

Matemáticos. Nesta fase procura-se estabelecer: a) seleção das 

variáveis de controle que agem sobre o sistema; b) problematização ou 

formulação dos problemas teóricos em uma linguagem própria, 

explicitados de forma clara, compreensível e operacional; c) formulação 

de hipóteses. As hipóteses, em geral, referem-se à inter-relação entre as 

variáveis, observadas experimentalmente, mas também podem ser 

enunciadas de forma universal quando se procura generalizar os 

resultados. As hipóteses podem ser obtidas por observação dos fatos, 

comparação com outros estudos, dedução lógica, experiência pessoal, 

analogias, etc.; d) simplificação: consiste em restringir e isolar o campo 

de estudo apropriadamente, de tal modo que o problema seja tratável e, 

ao mesmo tempo, deve manter sua relevância; 

• Resolução: trata-se da obtenção do modelo matemático. É uma atividade 

específica da Matemática, podendo ser completamente desvinculada da 

realidade modelada. O modelo é obtido pela tradução da linguagem 

natural das hipóteses pela linguagem matemática. O equacionamento e a 

resolução para obtenção do modelo, algumas vezes, só podem ser 

viabilizados por meio de métodos computacionais. Pode também ser um 

fator responsável para o desenvolvimento de novas técnicas e teorias 

matemáticas; 

• Validação: é a aceitação ou rejeição do modelo proposto. Os modelos e 

as hipóteses a eles atribuídas são confrontados com os dados 

experimentais. O grau de aproximação desejado destas previsões será o 

fator decisivo para sua validação. A aceitação ou não de um modelo 

depende muito mais de fatores que condicionam o modelador, incluindo 

seus objetivos e recursos disponíveis; e 

• Alteração ou modificação: os modelos podem sempre ser melhorados e 

sua reformulação é uma das partes fundamentais do processo de 
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Modelagem. Entre os fatores que podem provocar a rejeição de um 

modelo, estão: a) alguma hipótese usada pode ser falsa ou sofreu de 

uma simplificação demasiado drástica; b) os dados experimentais não 

foram obtidos de forma correta; c) as hipóteses e os dados são 

insuficientes; d) existem outras variáveis importantes que não foram 

destacadas; e) houve erro no raciocínio matemático. (p. 26). 

 

O autor cita ainda (p. 36) os seguintes argumentos como favoráveis à 

inclusão da modelagem no processo de ensino e aprendizagem: 

• formativo – o desenvolvimento da capacidade em geral, e das atitudes 

dos estudantes, tornando-os explorativos, criativos e habilidosos na 

resolução de problemas; 

• de competência crítica – a preparação dos estudantes para a vida real 

como cidadãos atuantes na sociedade, competentes em examinar e 

formar juízos próprios, reconhecer e entender exemplos representativos 

de aplicações de conceitos matemáticos; 

• de utilidade – a preparação do estudante para utilizar a Matemática como 

ferramenta que resolva problemas em diferentes situações e áreas; 

• intrínseco – o fornecimento de um rico arsenal que faça o aluno entender 

e interpretar a própria Matemática em todas as suas facetas; 

• de aprendizagem – a capacidade de levar o aluno a compreender melhor 

os argumentos matemáticos, guardar os conceitos e os resultados e 

valorizar a própria Matemática; e 

• de alternativa epistemológica – a adequação dessa metodologia 

alternativa às diversas realidades socioculturais. 

 

Sua aplicação em cursos regulares considera os seguintes obstáculos: 

• institucionais – a demora que a Modelagem impõe ao processo, sério 

impedimento para cumprir programas e respeitar prazos; 

• para os estudantes – a novidade que constitui a Modelagem, provável 

fator de confusão ou apatia entre os alunos durante as aulas; 
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• para os professores – a insegurança de muitos professores diante de  

uma etapa para a qual não se sentem habilitados. 

 

Conforme Bassanezi (2002), a Modelagem Matemática utilizada como 

estratégia de ensino e aprendizagem é um dos caminhos a seguir para tornar 

qualquer curso de Matemática – independente do nível – mais atraente e 

agradável. 

A modelagem no ensino é apenas uma estratégia de aprendizagem, onde 

o mais importante não é chegar imediatamente a um modelo bem 

sucedido mas, caminhar seguindo etapas onde o conteúdo matemático vai 

sendo sistematizado e aplicado. Com a modelagem o processo de ensino-

aprendizagem não mais se dá no sentido único do professor para o aluno, 

mas como resultado da interação do aluno com seu ambiente natural. 

(BASSANEZI, 2002, p. 38). 

 

Na visão de Barbosa (2004, p. 74), a Modelagem deve estar relacionada a 

problemas com referência na realidade. O autor pondera que “os esquemas 

explicativos trazidos da Matemática Aplicada, soam como passos prescritos sobre 

a atividade dos alunos, os quais são avaliados em termos do que falta para 

chegarem ao uso ‘adequado’ deles”. 

Toda atividade escolar oferece condições sob as quais os alunos são 

convidados a atuar. Isso refere-se à noção de ambiente de aprendizagem 

apresentada por Skovsmose (2000). No caso de Modelagem são 

colocadas algumas condições que propiciam determinadas ações e 

discussões singulares em relação a outros ambientes de aprendizagem. 

A meu ver, o ambiente de modelagem está associado à problematização e 

investigação. O primeiro refere-se ao ato de criar perguntas e/ou 

problemas, enquanto que o segundo, à busca, seleção, organização e 

manipulação de informações e reflexão sobre elas. Ambas atividades não 

são separadas, mas articuladas no processo de envolvimento dos alunos 

para abordar a atividade proposta. Nela podem-se levantar questões e 

realizar investigações que atingem o âmbito do conhecimento reflexivo. 

(...) posso resumir dizendo que Modelagem para mim, é um ambiente de 

aprendizagem no qual os alunos são convidados a problematizar e 

investigar, por meio da matemática, situações com referência na 

realidade. (BARBOSA, 2004, p. 74). 

 

A respeito das possibilidades de implementação da Modelagem no 

currículo, Barbosa (2004, p. 77) refere-se à extensão e às tarefas que cabem ao 
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professor e aos alunos, separando-as em três casos: No caso 1, o professor 

relata um problema com dados qualitativos e quantitativos, cabendo aos alunos a 

investigação. No caso 2, o professor formula o problema e cabe aos alunos a 

coleta de dados fora da sala de aula. No caso 3, a formulação do problema, a 

coleta de dados e a resolução são tarefas dos alunos. Desta forma, caracteriza-se 

a flexibilidade da Modelagem nos diversos contextos escolares. Por meio de 

exemplos, mostra que o caso 1 é adequado para pequenos projetos de 

investigação e os casos 2 e 3 para projetos mais longos. “Mas, seja como for, 

quero sublinhar a perspectiva crítica nessas atividades e a consideração de 

situações, de fato, ‘reais’ como subjacentes a eles”. 

Na visão de Borba, Penteado (2007), na Modelagem, nem sempre 

aspectos matemáticos podem estar envolvidos. Destacam que o enfoque 

experimental por meio das Tecnologias Informáticas (TI), podem contribuir para 

que os alunos realizem novos tipos de investigação. 

O trabalho com a modelagem e com o enfoque experimental sugere que 

há pedagogias que se harmonizam com as  mídias informáticas de modo a 

aproveitar as vantagens de suas potencialidades. Essas vantagens podem 

ser vistas como sendo a possibilidade de experimentar, de visualizar e de 

coordenar de forma dinâmica as representações algébricas, tabulares, 

gráficas e movimentos do próprio corpo. (BORBA, PENTEADO, 2007, 

p. 44). 

 

Nesta perspectiva, de acordo com Malheiros, Borba, Diniz (2005), os 

grupos de alunos são convidados a elegerem um tema de seu interesse e, ao 

longo do curso, desenvolverem o trabalho de pesquisa sobre o tema escolhido, 

tentando relacioná-lo a conteúdos matemáticos. Durante o semestre, os grupos 

entregam versões preliminares para uma avaliação prévia e sugestões dos 

professores. No final, cada grupo realiza uma apresentação oral, provisória, 

filmada, com duração de 20 a 30 minutos, para seus colegas e professores e o 

restante do tempo é utilizado para perguntas e discussão. 

(...) Assim, com a diversidade de procedimentos frente a uma quantidade 

ampla de material (versões de trabalho, fitas de vídeo, etc.) a análise deste 

conjunto de pesquisas pode levar a uma compreensão mais ampla. No 

caso do GPIMEM, estaríamos com essa tecedura, compreendendo a partir 

de perguntas específicas um tema mais amplo: a sinergia entre as TIC e a 

Modelagem, vistas enquanto estratégias pedagógicas. MALHEIROS, 

(BORBA, DINIZ, 2005, p. 7).  
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Os autores citados (p. 7) destacam várias questões relacionadas a 

experiências e concluem que em algumas a relação entre a prática científica de 

sua carreira e a Matemática pode ser percebida, como no caso em que o 

crescimento das plantas produziam curvas semelhantes às funções exponenciais 

e o número de germinações era modelado por funções logarítmicas. Em outros 

casos, como por exemplo no trabalho “Práticas de Atividades Físicas por alunos 

da Unesp de Rio Claro”, o professor não viu como relacionar esse tema com o 

Cálculo. “Isso não é visto, em termos de nota ou em termos de pesquisa como 

bom ou mau, mas é uma faceta da produção matemática dos alunos”. 

No que se refere à Interdisciplinaridade, verificamos que não há um 

significado único para ela. As abordagens de Malheiros (2003), Machado (2005) e 

Tomaz, David (2008), para os quais, tal estratégia consiste, de um modo geral, 

em um processo de transformar problemas da realidade em problemas 

matemáticos. 

Malheiros (2003) relaciona Modelagem Matemática com 

Interdisciplinaridade e Tecnologias Informáticas em sala de aula, salientando que:  

(...) a interdisciplinaridade está presente quando alunos de uma disciplina 

de Matemática em um curso de Biologia [por exemplo], a partir da 

diversidade dos temas escolhidos para o desenvolvimento dos trabalhos 

de Modelagem propostos pelo professor – sejam eles biológicos, 

históricos, socioculturais, etc. – procuram relacioná-los com conteúdos 

matemáticos, na tentativa de atribuir significados aos dados coletados em 

seus respectivos trabalhos. (MALHEIROS, 2003). 

 

Tomaz, David (2008) consideram a Interdisciplinaridade como uma 

oportunidade de se promover atividades que mobilizem relacionamentos entre as 

práticas sociais, incluindo práticas disciplinares. 

A interdisciplinaridade se configura, portanto, pela participação dos 

alunos e professores nas práticas escolares no momento em que elas são 

desenvolvidas, e não pelo que foi proposto a priori. Dentro dessa 

comcepção, pressupõe-se uma busca por novas informações e 

combinações que ampliam e transformam os conhecimentos anteriores de 

cada disciplina. Assim, criam-se novos conhecimentos que se agregam a 

cada uma das disciplinas, ou se situam na zona de intersecção entre elas, 

partindo das interações dos sujeitos no ambiente e de elementos de uma 

prática comunicativa que eles desenvolvem entre as disciplinas, mas não 
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são necessariamente conhecimentos inerentes às próprias disciplinas que 

se desenvolvem autonomamente, à revelia dos sujeitos. A 

interdisciplinaridade assim é analisada na ação dos sujeitos quando 

participam, individualmente ou coletivamente, em sistemas interativos. 

(TOMAZ, DAVID, 2008, p. 26). 

 

De acordo com Machado (2005, p. 46-47), a interdisciplinaridade tende a 

transformar-se em um consenso na organização do trabalho escolar ou 

acadêmico, em razão de dois fatos: a fragmentação crescente dos objetos do 

conhecimento em detrimento da visão de conjunto do saber constituído e a 

dificuldade cada vez maior do enquadramento dos fenômenos da vida real no 

âmbito de uma única disciplina, ou seja, o entrelaçamento das disciplinas e a 

flexibilidade de suas fronteiras. O autor questiona a imagem dominante para a 

construção do conhecimento, baseada no encadeamento cartesiano, em que, ao 

se deparar com uma grande dificuldade em termos cognitivos, deve-se decompô-

la em partes cada vez mais simples. Depois da fragmentação, “para reconstruir o 

objeto de estudo, o caminho é o encadeamento lógico, do simples para o 

complexo, articulando-se as partes por meio de esquemas do tipo “se A então B”, 

“se B então C”, e assim por diante”. Conforme o autor, uma concepção do 

conhecimento em que tais cadeias lineares sejam substituídas “tanto nas relações 

interdisciplinares quanto no interior de diversas disciplinas, pela imagem 

metafórica de uma rede, de uma teia de significações, podem, a nosso ver, 

contribuir decisivamente para a viabilização do necessário trabalho 

interdisciplinar”. 

Esta parece ser a chave para a emergência, na escola ou na pesquisa, de 

um trabalho verdadeiramente interdisciplinar: a idéia de que conhecer é 

cada vez mais conhecer o significado, de que o significado de A constrói-

se por meio das múltiplas relações que podem ser estabelecidas entre A e 

B, C, D, E, X, T, G, K, W, etc., estejam ou não as fontes de relações no 

âmbito da disciplina que se estuda. Insistimos: não se pode pretender 

conhecer A para, então, poder-se conhecer B ou C ou X ou Z, mas o 

conhecimento de A, a construção do significado de A, faz-se a partir das 

relações que podem ser estabelecidas entre A e B, C, X, G,... e o resto do 

mundo. (MACHADO, 2005, p. 47). 

 

Para que a imagem do conhecimento como uma rede de significações 

possa ser aproximada das ações docentes como planejar ou avaliar, o autor 
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citado enfatiza algumas características da rede, tais como: o “acentrismo”: Redes 

de significações não têm centro. As informações circulam entre diversos “nós” 

sem a necessidade de uma irradiação central. Conforme essa concepção, ao 

elaborar uma atividade interdisciplinar, o professor-pesquisador e o grupo de 

alunos elege um centro de interesse e transforma-o em instrumento para 

investigar outros significados; a “metamorfose” ou permanente estado de 

atualização indica que um significado nunca está definitivamente construído. 

Incorpora novas relações e depura-se de outras. É o caso, por exemplo, da 

utilização de novas tecnologias e de novas formas de gerenciar grupos de 

trabalho envolvidos em atividades Interdisciplinares; a “heterogeneidade” é uma 

característica diretamente ligada à interdisciplinaridade, uma vez que os 

nós/significações que compõem a rede são construídos por relações 

heterogêneas, quando se pensa na natureza disciplinar das mesmas. Por 

exemplo, é o caso em que uma atividade da química, relacionada às misturas de 

soluções pode ser associada a temas como Matemática (equações diferenciais), 

Ambiente (poluição da água), Mercado de Trabalho (habilidades e competências), 

entre outros. 

 
 

2.1.2  Considerações sobre a Modelagem do ponto de vista de outros 

pesquisadores 

 

Beltrão (2009, p. 37) considera a Matemática como disciplina científica, há 

muito está ligada à Física, Astronomia e Engenharia, até ser reconhecida no início 

do século XIX como uma Ciência natural que envolve muitas aplicações e 

atividades de Modelagem. Contudo, as noções de Aplicação e Modelagem como 

a que consideramos hoje, dificilmente teriam sido expressas, até mesmo pela 

dificuldade de separar os vários campos em que a Matemática está envolvida. 

De acordo com a evolução da Matemática, no entanto, sempre correu 

paralela – às vezes de mãos dadas – ao forte desenvolvimento das 

utilizações avançadas, trazidas por uma Matemática requintada. Algumas 

atividades de Aplicações e Modelagem repousavam sobre a criação de 

novos temas matemáticos (por exemplo, a análise funcional, programação 

linear, teoria da codificação, criptografia) destinadas a lidar com as 

questões e problemas relativos ao mundo real. (NISS, BLUM, 2007, apud 

BELTRÃO, 2009, p. 37). 
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Amorim, Martins Filho (2001) chamam a atenção para se buscar ao longo 

do curso de Engenharia o desenvolvimento de habilidades por meio da 

proposição de trabalhos e desafios com características de projeto, semelhantes 

às que estamos propondo para as atividades interdisciplinares: 

• O aluno é apresentado a um desafio com múltiplas nuanças técnicas; 

• Identifica as possibilidades de parceria com outros alunos por intermédio 

de subdivisão do problema; e 

• Hierarquiza e subdivide o problema. 

 

Amorim, Martins Filho (2001, p. 4) esclarecem que projetar em Engenharia 

é essencialmente uma atividade humana, intelectual, que parte de reconhecer um 

problema para então desenvolver uma proposta de solução, de tal forma que 

sejam levados em conta todos os fatores influentes na implementação da solução. 

De acordo com os autores, embora não seja adequado antecipar-se às disciplinas 

do núcleo profissionalizante, “entende-se oportuna e necessária a introdução de 

atividades pedagógicas, ancoradas em projetos de curso, com problemas abertos 

de engenharia, que estimulam a idealização de soluções, introduzindo desde o 

início do curso o exercício de conjecturas de avaliação/validação técnica das 

escolhas práticas”.  

Dois aspectos tornam-se importantes neste contexto: a capacidade dos 

engenheirandos de desenvolver seus próprios modelos computacionais 

adequados às definições mais subjetivas do objeto do projeto e a sua 

capacidade de hierarquizar os elementos característicos do projeto em 

ordem de precedência/impacto na qualidade da solução, em acordo com 

os critérios eleitos para a avaliação. (...). (AMORIM, MARTINS FILHO, 

2001, p. 4). 

 

Conforme os autores citados (p. 5), embora não se possa desenvolver 

plenamente o processo de projeto de objetos complexos na graduação, “a 

metodologia de trabalho que permite a atuação do profissional de engenharia em 

equipes multidisciplinares, compartilhando o objeto de interesse e seus modelos 

racionais, pode e deve ser incorporado ao ensino de formação do engenheiro”.  
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Numa pesquisa que utiliza os recursos do Ensino a Distância, Basso et al 

(1999), construíram um ambiente de aprendizagem de conteúdos matemáticos no 

contexto de desenvolvimento de projetos interdisciplinares, utilizando a 

modelagem matemática, assim:  

Um modelo matemático de uma situação problemática real constitui uma 

representação matemática de uma parte da realidade (uma dada situação 

concreta – como a determinação da superfície corporal de uma pessoa –, 

idéia, objeto ou fenômeno- a previsão do tempo, por exemplo). Esta 

representação é realizada através de objetos, relações e estruturas da 

matemática (tais como tabelas, relações funcionais, gráficos, figuras 

geométricas, etc.). No caso do modelo proposto pelos fisiologistas para o 

cálculo da superfície corporal, o modelo se apresenta na forma de uma 

relação funcional entre as variáveis S (superfície) e p (peso). (BASSO et 

al. 1999, p. 10). 

 

Uma sequência alternativa para o processo de Modelagem proposta por 

Matos (1995) e adaptada por Basso et al. 1999, p. 11), consiste nos seguintes 

passos: 

• Identificação do problema do mundo real. 

• Simplificação: nem todos os aspectos da situação real são incorporados 

na descrição. Muitas vezes o problema é modificado e simplificado com 

vistas a ser descrito em termos razoavelmente precisos e sucintos. Trata-

se de construir o chamado modelo real; 

• Introdução de uma etapa alternativa com o objetivo de produzir um 

ambiente para a Aplicação da Matemática na Sala de Aula; 

• Obtenção do Modelo para a Sala de Aula baseado em uma simplificação 

do modelo real com a finalidade de tornar viável a aplicação de alguns 

conceitos e ideias matemáticas presentes na situação-problema; 

• Conversão de aspectos e conceitos do mundo real em símbolos e 

representações matemáticas; e 

• Utilização de instrumentos e técnicas matemáticas para se obter 

conclusões baseadas na utilização do modelo construído. 
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Os autores Basso et al. (1999) também concordam com Matos (1995), pois 

a modelagem não deve ser vista de forma rígida e sequencial. Há necessidade de 

introduzir, combinar ou excluir etapas, desde que não haja simplificações 

abusivas, sendo toleradas em atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Com um modelo procura-se descrever os elementos considerados como 

fundamentais na situação, ignorando-se deliberadamente os elementos 

tidos como secundários. No entanto, na medida em que um modelo 

matemático tende a ser uma simplificação útil daquilo que pretende 

descrever, ele simplifica alguns aspectos da realidade de forma a 

clarificar ou a tornar mais salientes outros aspectos. É típica dos bons 

modelos a tendência para não haver demasiadas simplificações mas sim 

para tornar salientes os aspectos fundamentais da situação. (MATOS, 

1995). 

 

O processo de Modelagem, usualmente, é representado de modo 

esquemático na forma de um ciclo, que pode se repetir com o objetivo de se 

ajustar melhor à situação que pretende modelar, ou seja, a validação de um 

modelo pode ser aferida por meio do confronto das condições obtidas a partir do 

modelo com a realidade. Identificada alguma insuficiência relevante no modelo, 

ou seja, sua inadequação para fornecer informações úteis sobre a realidade, o 

processo deve ser retomado. Basso et al. (1999, p. 11) optaram por trabalhar com 

o esquema proposto por Kerr, Maki (1979), em que se destaca a preocupação 

para tornar o trabalho de modelagem adequado à sala de aula, por meio do 

acréscimo de um passo intermediário entre o Modelo Real e o Modelo 

Matemático, representado no esquema por Modelo para a Sala de Aula, conforme 

indicam os dados da Figura 2. 
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Figura 2.  Fases da Modelagem conforme Ken, Maki (1979) 

 

Tendo em vista as variações sugeridas de autor para autor, em nossa 

pesquisa optamos por trabalhar com o esquema proposto por Bassanezi (2002), 

levando em consideração, se necessário, as adequações e adaptações ao 

cenário pedagógico, de acordo com Matos (1995) e Basso et al. (1999).   

A pesquisa realizada por Souza (2004) focalizou as dificuldades que os 

alunos encontram para resolver as equações diferenciais em disciplinas tais como 

Transferência de Calor e Massa e Transformação da Quantidade de Movimento. 

Tais disciplinas interligam o chamado conteúdo de formação básica com o 

conteúdo de formação específica dos cursos de Engenharia Mecânica, 

Metalúrgica, Civil, Ambiental, dentre outros.  

Independentemente da dificuldade da resolução das equações governantes 

dos mecanismos de transferência, a modelagem matemática é importante 

como uma etapa fundamental para a compreensão destes fenômenos, 

mesmo que sejam tratadas somente para os problemas mais básicos. No 

entanto, o que se vem observando a cada semestre letivo, é que os alunos 

têm, na maioria das vezes, certas dificuldades de entendimento da 

formulação matemática dos problemas mais simples de fenômenos de 

transferência. Neste trabalho são apresentados resultados que mostram a 

dificuldade do aluno no emprego da modelagem matemática na resolução 

de um problema de engenharia e as estratégias que podem ser utilizadas 

na solução da mesma. (SOUZA, 2004, p. 2). 
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Ao questionar com os alunos as dificuldades na formulação matemática e 

no emprego da Modelagem, este autor obteve como resultado: 23,1% 

encontraram dificuldade na interpretação; 53,8% no conhecimento de cálculo 

diferencial e integral e 23,1% na visualização do sistema físico. Observa ainda 

que apesar do conhecimento de cálculo diferencial e integral constituem um 

tópico muito importante para o entendimento da modelagem matemática, a 

maioria dos alunos reclama do distanciamento entre as disciplinas e da forma 

como estas são ministradas pelos professores. Ao questionar sobre os fatores 

que poderiam auxiliar para uma melhoria da aprendizagem, obteve como 

resultado: 72% sugerem mais exercícios práticos e mais aulas práticas; 20% mais 

exercícios básicos e 8% mais visitas técnicas e seminários. Conclui que há uma 

cobrança e uma necessidade de mais aulas práticas ou de se mostrar, sempre 

que possível, a aplicação do conteúdo. “Independentemente dos recursos 

institucionais utilizados na disciplina, os exercícios práticos em grupo e o 

laboratório são fatores importantes na motivação e no bom desempenho de uma 

disciplina”. (p. 4). 

 

 

2.1.3  Competências e Habilidades 

 

A crescente demanda por novas tecnologias coloca em discussão dois 

aspectos do ensino nos cursos de Engenharia: a preparação para a vida 

profissional e o conteúdo da formação acadêmica. Já é de domínio público a 

seguinte narrativa: Se um engenheiro e um professor do século XIX voltassem à 

vida hoje, o engenheiro ficaria perplexo diante dos recursos da tecnologia, 

desconhecendo seu funcionamento; mas o professor poderia tranquilamente 

apanhar o giz e o apagador, dirigir-se à sala de aula e repetir seus ensinamentos 

quase sem nenhuma alteração. Podemos afirmar que diversos conhecimentos 

que os alunos esforçam-se para adquirir em sua vida acadêmica estão em vias de 

serem suplantados ou mesmo já se tornaram obsoletos. 

Para Quevedo, Scheer (2003), tendo em vista o curto período que os 

alunos adquirem conhecimentos teóricos, comparado com o restante de suas 

vidas, na qual deverão continuar aprendendo e, assumindo que a educação 
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acadêmica é um dos agentes responsáveis pela formação diferenciada que 

possibilite aos sujeitos acompanharem as transformações e reconfigurações 

sociais, torna-se cada vez mais importante a substituição do modelo educacional 

caracterizado pelo conhecimento enciclopédico e acúmulo de informações, por 

outro, mais adequado à contemporaneidade que se apoia em competências e 

habilidades. 

Uma mudança de paradigma é a “queda das paredes da sala de aula”, pelo 

fato de os alunos não mais circunscreverem ao espaço e ao tempo da aula 

a possibilidade de aprendizagem. A mudança de percepção exige ações 

concretas – a motivação mudou. O aluno assume o papel de protagonista 

do aprendizado. (QUEVEDO, SCHEER, 2003). 

 

Em nossa proposta, pretendemos observar, nas atividades 

interdisciplinares, relacionamentos entre conteúdos teóricos, regras, estratégias, 

esquemas de trabalho, ou seja identificar competências e habilidades que 

permitam a articulação entre informação e ação, considerando-se a informação 

como o conteúdo disciplinar. 

Conforme esses autores, a definição de competência apresentada no 

dicionário Aurélio destaca-a como “qualidade de quem é capaz de apreciar e 

resolver certo assunto, fazer determinada coisa”. O “apreciar” engloba 

significados como julgar, avaliar, examinar, calcular, estimar, e o “fazer” significa 

praticar, executar, realizar. Observamos assim que o primeiro relaciona-se às 

ações na esfera do conhecimento, do abstrato e o outro se relaciona à ação física 

concreta. Percebemos que as ações de um indivíduo que detém competências 

não são derivadas de uma aptidão, de um talento nato, e sim uma reflexão 

baseada em seu conhecimento. Para Perrenoud, 

As competências estão no fundamento da flexibilidade dos sistemas e das 

relações sociais. Na maioria das sociedades animais, a programação das 

condutas proíbe qualquer invenção, e a menos perturbação interna pode 

desorganizar uma colméia, pois ela é organizada como uma máquina de 

precisão. As sociedades humanas, ao contrário, são conjuntos vagos e 
ordens negociadas. Não funcionam como relógios e admitem uma parte 

importante de desordem e incertezas, o que não é fatal, pois os atores tem 

ao mesmo tempo, o desejo e a capacidade de criar algo novo, conforme 

complexas transações. Portanto não é anormal que os sistemas 

educacionais preocupem-se com o desenvolvimento de competências 

correspondentes. (PERRENOUD, 1999, p. 12). 
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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, em sua 

Matriz de Competências, concebeu as seguintes indicações das competências e 

habilidades gerais próprias do aluno: 

Competências são modalidades estruturais de inteligência, ou melhor, 

ações e operações que utilizam para estabelecer relações com e entre 

objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As 

habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano 

imediato do “saber fazer”. Por meio das ações e operações, as habilidades 

aperfeiçoam-se e articulam-se possibilitando nova reorganização das 

competências. (MEC-INEP.) 

 

Batista, Novaes, Farbiarz (2009, p. 2), ao comentarem esta definição, 

destacam que o “apreciar” e o “fazer” anteriormente ressaltados correspondem a 

“competência” e “habilidade”, respectivamente e são apresentados como 

independentes, onde competências requerem habilidades, que por sua vez 

podem requerer novas competências.  

Entretanto, a importância que salientamos sobre o conceito de 

Competência na Educação, assim como no mundo do trabalho, está em 

que o indivíduo não mais se limita a um estoque de conhecimentos, ou a 

um adestramento especializado, mas sim no uso destes conhecimentos 

para situações novas e imprevistas na sociedade e no trabalho. 

(BATISTA, NOVAES, FARBIARZ, 2009, p. 3). 

 

Não há um consenso sobre os recursos mobilizados por uma competência, 

seja ela qual for. Mas, percebemos que algumas competências mais amplas 

podem prescindir de outras mais específicas. Os autores (p. 3) acrescentam ainda 

à competência uma compreensão de que ela pode ser estabelecida com a 

mobilização de esquemas constituídos. Assim por exemplo, “para se identificar a 

diferença entre dois números recorre-se ao esquema de subtração”. Da mesma 

forma, para jogar são necessárias competências e habilidades, “uma vez que o 

jogo exige do jogador modalidades estruturais de inteligência para relacionar 

regras, conteúdos estratégias e esquemas”. Muitas vezes, as competências e 

habilidades necessárias para determinado jogo, não estão relacionadas ao jogo, 

mas, sim, ao “suporte”, como por exemplo, a necessidade de lidar com o celular 

ou com o computador e seus periféricos. 
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Assim como no jogo, as atividades interdisciplinares de nossa proposta 

podem ser utilizadas como uma ferramenta para a observação de competências e 

habilidades exigidas em uma determinada situação. Se as atividades, por 

exemplo, forem organizadas para utilizar laboratórios de Física ou Química de 

uma instituição, é possível estimular algumas entre as competências e 

habilidades indicadas em MEC-INEP.  

 
Competências: 

• Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representadas de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema; e 

• Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 

conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 

argumentação consistente. 

 
Habilidades: 

• Dada a descrição discursiva ou por ilustração de um experimento ou 

fenômeno de natureza científica, tecnológica ou social, identificar 

variáveis relevantes e selecionar os instrumentos necessários para 

realização ou interpretação do mesmo. 

• Em um gráfico cartesiano de variável socioeconômica ou tecno-científica, 

identificar e analisar valores das variáveis, intervalos de crescimento ou 

decréscimo e taxas de variação.  

• Dada uma situação-problema, apresentada em uma linguagem de 

determinada área de conhecimento, relacioná-la com sua formulação em 

outras linguagens e vice-versa. 

• Diante da diversidade de formas geométricas planas e espaciais, 

presentes na natureza ou imaginadas, caracterizá-las por meio de 

propriedades, relacionar seus elementos, calcular comprimentos, áreas 

ou volumes e utilizar o conhecimento geométrico para leitura, 

compreensão e ação sobre a realidade; e 
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• Confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza 

histórico-geográfica, tecno-científica, artístico-cultural, ou do cotidiano, 

comparando diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de 

cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados 

 
Ainda em relação às Competências e Habilidades podemos citar outros 

autores que se manifestaram sobre o tema. De acordo com Machado (2005, p. 

52), enquanto o quadro de disciplinas representa o mapeamento do 

conhecimento, o conceito de competência situa-se “no caminho da articulação 

entre o conhecimento e a inteligência, constitui uma tentativa de compreensão do 

modo como o conhecimento explícito enraíza-se no tácito”. 

Os vestibulares, por exemplo, procuram avaliar o conhecimento explícito 

sobre as diversas disciplinas. Quando o que se busca é o desenvolvimento 

das potencialidades humanas, a construção da identidade pessoal e da 

cidadania, é natural que se procure reconhecer as motivações mais 

radicais das questões usualmente formuladas no âmbito das disciplinas. É 

possível, então, mapear um espectro de formas de manifestação de tais 

potencialidades, que podem ser denominadas habilidades. Uma análise de 

tais habilidades, por sua vez pode revelar um “núcleo duro” das mesmas, 

um conjunto de capacidades fundamentais, que se irradiam pelas 

habilidades e se manifestam por meio dos conteúdos disciplinares: as 

competências são os elementos desse conjunto nuclear. Estimular e 

avaliar tal conjunto de competências é o que verdadeiramente importa: as 

disciplinas são instrumentos para atingir tal meta. Nesse sentido é que 

foram caracterizadas, sintaticamente, competências como a capacidade de 

expressão tanto na língua materna quanto em diferentes linguagens, de 

compreensão de fenômenos, de resolução de problemas, de construção de 

argumentos para viabilizar uma interação comunicativa, de articulação 

entre o individual e o coletivo, por meio de elaboração de 

projetos/propostas de intervenção na realidade. (MACHADO, 2005, p. 

52). 

 

Macedo (2005, p. 11) discute o conceito de competências e habilidades do 

ponto de vista pedagógico, ou seja, como procedimentos, valores, normas e 

atitudes utilizadas na gestão da sala de aula e eventualmente na estruturação de 

atividades interdisciplinares. Considera três formas de competência: Competência 

como condição prévia do sujeito, herdada ou adquirida (talento, facilidade para 

alguma atividade); competência como condição do objeto, independente do 

sujeito que o utiliza (computador, livro) e competência relacional como a 

qualidade de coordenar a multiplicidade (concorrência) à unicidade (competição). 
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Para isso supõe “habilidade de tratar – ao mesmo tempo – diferentes fatores em 

diferentes níveis”. Considera a competição como com-petir, isto é, “pedir junto”, 

quando não é possível atender a todos; considera a concorrência como correr-

junto, responder adequadamente à multiplicidade das tarefas, pois todas 

necessitam ser atendidas e consideradas. 

Por isso acho interessante a imagem da competência relacional como a de 

um jogo em que não se ganha na véspera, mas durante o próprio ato de 

jogar e que é dependente de fatores que não podem ser criados antes ou 

depois do jogo. Malícia, domínio de si mesmo, poder interpretar e tomar 

decisões no contexto da situação-problema, coordenar os múltiplos 

aspectos que concorrem simultaneamente, etc. São fatores importantes 

para o que se analisa como competência relacional. (MACEDO, 2005, p. 

11) 

 

Ainda segundo esse autor (p. 9), a diferença entre competência e 

habilidade pode ser notada em várias situações. Resolver problemas de 

aritmética, por exemplo, é uma competência que supõe várias habilidades: 

calcular, ler, interpretar, tomar decisões, responder por escrito, etc. “Mas, se 

sairmos do contexto do problema e considerarmos a complexidade envolvida no 

desenvolvimento de cada uma dessas habilidades, podemos valorizá-las como 

competências que, por sua vez, requerem outras tantas habilidades”. Assim por 

exemplo, saber ler como habilidade, não é o mesmo que saber ler em público. 

Nesse caso, é necessário a competência relacional para coordenar as 

perspectivas do texto, dos ouvintes e do leitor. “Para dizer de um outro modo, a 

competência é uma habilidade de ordem geral, enquanto a habilidade é uma 

competência de ordem particular, específica”. 

Em nosso trabalho, ao estruturar e implementar as atividades 

interdisciplinares, estaremos propondo um problema a ser resolvido por uma 

equipe em que todos estarão envolvidos de forma interdependente, por mais 

diferentes que seja o nível de participação e a complexidade das tarefas de cada 

um. Trata-se, portanto, de exercitar uma competência relacional. Esta forma difere 

daquela em que as participações são tomadas de forma independente (uma parte 

não se relaciona com as outras), linear (o processo se expressa por uma 

sequência fixa, definida) e aditivo (a solução é montada em partes em uma 

relação de dependência). 
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Os questionamentos serão formulados de modo a provocar a competência 

relacional, no sentido de permitir a diversidade de pontos de vista, 

argumentações, soluções divergentes e espaço para diferentes formas de 

expressão. Ao estruturar e formular tais atividades, buscaremos aspectos do jogo, 

como por exemplo, o desafio, a força sedutora que implica o desejo de buscar a 

vitória (solução), de forma cooperativa, em lugar de explorar apenas a dimensão 

competitiva, imposta pela regra de só haver um ganhador. Tomando como 

exemplo o jogo de futebol, trata-se de um jogo competitivo na perspectiva do 

resultado, porém, como processo, é um trabalho em equipe. 

Resumidamente, consideramos as habilidades como ações associadas ao 

“saber fazer”: ação física ou mental, que indica capacidade adquirida, tais como, 

identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar 

situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular. Por outro lado, as 

competências são um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas 

que caracterizam uma função específica: ser engenheiro, arquiteto, médico, 

professor. Desenvolvemos habilidades em busca de competências. 

A fim de avaliarmos a mobilização de competências e habilidades, 

apresentamos a seguir princípios que permitem discutir a matriz apresentada pelo 

MEC-INEP, sob a ótica de Roque, Elia, Motta (2004, p. 13). 

Os autores destacam a importância de se avaliar a aprendizagem à luz do 

conceito de competência. Tomam como referência as tendências explícitas do 

mercado de trabalho, tais como: o uso cada vez maior das tecnologias da 

informação e comunicação; modificações comportamentais, tais como: 

colaboração, cooperação, autonomia; exigências do mercado, entre as quais a 

flexibilidade, disposição para mudanças, tomada de decisão e seus reflexos na 

educação.  

Em relação à prática pedagógica, os autores citados definem a 

competência como “a faculdade de o sujeito mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos (atitudes, habilidades, conhecimentos) para solucionar com pertinência 

e eficácia uma série de situações”. A habilidade é considerada como uma parte 

constituinte da competência, enquanto a capacidade é entendida como uma 

potencialidade e, portanto, não é mensurável (ROQUE, ELIA, MOTTA, 2004, p. 4). 
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Como pano de fundo e com base em uma revisão da literatura, os autores 

apresentam uma visão sistêmica sobre o conceito de competência, representada 

no diagrama da Figura 3, adaptado de Bliss, Monk, Ogborn (1983), onde o 

símbolo “{“ representa a conjunção aditiva ‘e’, enquanto o símbolo “[“ indica a 

conjunção alternativa ‘ou’. Uma seta circular indica que as informações entram de 

forma recorrente. 

 

 

Figura 3.  Uma visão sistêmica sobre o conceito de competência conforme Bliss, Monk, Ogborn (1983) 

 

De acordo com Roque, Elia, Motta (2004, p. 5), inicialmente nota-se a 

presença de três componentes considerados primordiais: a institucional, a 

humana e a situacional. Isto porque carece de qualquer sentido falar em um 
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processo educacional baseado em competências sem ter uma clareza: de que 

natureza é a escola ou o curso que estamos tratando; qual é o construto de 

alunos que imaginamos formar; e para ser ou fazer o que estamos educando 

esses alunos. 

Os pesquisadores destacam ainda (p. 6-7) dois aspectos do conceito de 

competências em termos de objetivos gerais, ou seja, um deles relativo ao 

trabalho e o outro relativo à prática pedagógica e consideram, como referência, os 

Princípios Básicos da Pedagogia por Competência de Burnier (2001): 

• A educação deve proporcionar uma formação humana, integral e sólida; 

• O conceito de aprendizagem como sendo simplesmente a transmissão 

de um conteúdo deve mudar; 

• Devem ser estabelecidos mecanismos para identificar os conhecimentos 

prévios dos alunos e a sua visão do mundo, de modo a facilitar a 

contextualização e o desenvolvimento de atividades que busquem o 

desenvolvimento das competências; 

• Para desenvolver as competências dos alunos o professor deve 

programar atividades de acordo com o tipo de competência que se quer 

desenvolver; 

• Planejar atividades que estimule o trabalho coletivo a fim de desenvolver 

as habilidades sociais; 

• Planejar as atividades que propicie a investigação, que deve estar 

integrada ao ensino-aprendizagem.    

 
Quanto aos princípios que norteiam a avaliação da aprendizagem baseada 

em competências, os autores citados consideram que a escolha dos instrumentos 

de avaliação devem levar em conta os seguintes aspectos:  

(...) as competências são sempre contextualizadas e observáveis em 

situações específicas; a interação e o trabalho coletivo devem ser 

estimulados; os conhecimentos prévios e os valores do indivíduo são 

importantes na mobilização e articulação dos conhecimentos; os saberes a 

serem adquiridos devem ser significativos para o sujeito; as competências 

são verificadas a partir da aplicação dos conhecimentos. (ROQUE, ELIA, 

MOTA, 2004, p. 9). 
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Conforme os autores referidos (p. 9), outro tópico importante encontrado na 

rede sistêmica e evidenciado é que a capacidade de mobilizar e articular 

conhecimentos práticos e teóricos, habilidades e atitudes, não se reduz apenas 

ao “saber fazer”. Deve levar em consideração também o “saber ser”, ou seja, “a 

capacidade do aluno em absorver uma informação, competência essa 

considerada essencial na nova sociedade baseada em Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação”. Neste caso, é preciso estabelecer para cada critério, 

níveis de proficiência a serem alcançados e seus respectivos pesos, que 

indicarão o grau de aquisição desses níveis. 

Em nossa pesquisa, no que se refere às dimensões institucional e humana, 

uma possível relação de habilidades e competências para uma hipotética 

atividade X, relacionada a um experimento químico sobre misturas, cujo modelo é 

expresso por uma equação diferencial, estão indicadas nos dados do Quadro 1, 

adaptado de um similar elaborado pelos autores (p. 8) para analisarem as 

competências e habilidades, a serem desenvolvidas em um curso de Construção 

de Algoritmo. 

 

Quadro 1.  Habilidades e competências relacionadas a um experimento genérico 

Analisar, 

sintetizar 

e interpretar 

dados 

e situações 

1) Compreender o conceito de modelagem 

2) Representar dados de diversas formas 

3) Identificar propriedades físicas e químicas de uma 

substância 

4) Calcular limites, derivadas e integrais de Funções 

elementares 

 

 

 

 

 

 

Informar-se 

Identificar a 

necessidade 

da Modelação 

Matemática 

1) Reconhecer as fases do processo de modelagem 

2) Identificar as variáveis e formular as hipóteses 

3) Efetuar as simplificações teóricas 

4) Identificar o modelo que pode ser utilizado em situações 

diversas 

5) Reconhecer a capacidade de previsão do modelo 

 

Analisar/ 

organizar 

Definir 

estratégias 

para solucionar 

o problema 

1) Definir a estratégia para resolver a equação diferencial 

2) Utilizar corretamente as condições iniciais 

3) Relacionar a solução teórica e a prática 

 

Interpretar 

 

Aplicar os 

conhecimentos 

1) Interpretar dados de experimentos 

2) Articular conhecimentos prévios para identificar o 

modelo matemático 

3) Interpretar as soluções 
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2.1.4  As situações didáticas 

 

Nas atividades propostas em nossa pesquisa, são identificadas 

características compatíveis com a Teoria das Situações Didáticas proposta por 

Guy Brousseau (2008), que estabelece a criação de um modelo de interação 

entre estudante, professor e o meio onde a aprendizagem deve ocorrer. Nestas 

atividades, focalizamos a aproximação do trabalho do aluno com o de um 

pesquisador, formulando hipóteses, construindo modelos, conceitos e 

socializando os resultados, cumprindo as etapas: a) Um problema é escolhido de 

modo que possa fazer o aluno agir, falar, refletir e evoluir por iniciativa própria; b) 

Uma atividade é proposta e subdividida em etapas, que ao serem percorridas 

exigem novos conhecimentos, justificados pela lógica interna da situação, que 

podem ser identificados com as situações de ação, formulação, validação e 

institucionalização, propostas por Brousseau; c) o professor assume o papel de 

mediador e cria condições para o aluno agir e construir seus conhecimentos. 

Diversas noções aparecem como necessidade teórica imposta pelo esforço 

de compreender o processo de aprendizagem, conforme a ótica de Brousseau 

(2008), entre as quais podemos destacar: a situação didática, a situação 

adidática, as devoluções e o meio. Situação didática: é a situação que ocorre 

quando há intenção implícita ou explícita de aprendizagem. Caracteriza-se pelas 

múltiplas relações pedagógicas entre professor, aluno e saber. Situação adidática: 

é uma situação não declaradamente didática, na qual o aluno, sem a interferência 

do professor, deve perceber as características e padrões que o ajudarão a 

compreender um novo saber. A devolução em uma situação didática provoca uma 

situação adidática, que se constitui no conjunto de condições favoráveis, para que 

o aluno possa se apropriar da situação e agir sobre um meio. O meio é 

constituído por tudo o que interage com o aluno, de modo a desafiá-lo a encontrar 

respostas e soluções dos problemas. Pelo termo meio, o autor não nomeia 

apenas o ambiente e o material didático, mas também as interações entre os 

alunos e entre eles e o professor. 

De acordo com Almouloud (2007), o trabalho pedagógico inicia-se com a 

proposta de um problema e desenvolve-se baseado em quatro tipos de interações 
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com o meio, caracterizadas por diferentes relações com o saber em jogo e 

denominadas por situações de ação, formulação, validação e institucionalização. 

Em uma situação de ação, o aluno, empenhado na busca da solução de 

um problema, realiza ações de natureza operacional, julga os resultados de 

acordo com as interações com o meio resultando uma aprendizagem por 

adaptação. Na situação de formulação, o aluno utiliza na solução do problema, 

modelos ou esquemas teóricos mais elaborados, troca mensagens escritas ou 

orais e apresenta explicitamente os resultados em uma linguagem mais 

apropriada. Na situação de validação, o aluno usa mecanismos de prova e 

submete a solução ao julgamento de um interlocutor. O conhecimento é então 

compartilhado por outros. Na situação de institucionalização, o saber adquire um 

caráter de objetividade e universalidade. O saber extrapola o contexto pessoal e 

localizado e é oficializado pelo professor, de modo que os alunos possam 

incorporá-los a seus esquemas mentais. 

Assim, tendo como base as considerações anteriores, destacamos que o 

desafio, do ponto de vista pedagógico proposto por Bassanezi (1999) ao 

professor que toma o caminho da Modelagem como método de ensino “... é 

ajudar o aluno a compreender, construindo relações matemáticas significativas, a 

cada etapa do processo”. Concluímos que o eixo condutor deste processo passa 

pela quebra de alguns paradigmas do ensino tradicional no que se refere às 

atitudes do professor e conteúdos disciplinares. Conforme Schmitt, Biembengut 

(2007), isso significa, por exemplo, modificar concepções e convicções sobre a 

aplicabilidade do Cálculo na resolução de problemas do cotidiano; procurar 

modos para incorporar nos conteúdos curriculares “elementos que pertençam ao 

ambiente sócio-cultural dos estudantes nas atividades matemáticas em sala de 

aula”.  

Concordamos com Barbosa (2004) sobre a importância de associar o 

ambiente de Modelagem à problematização e investigação e com Borba (2007) 

sobre a possibilidade de desenvolver uma pedagogia que harmonize o enfoque 

experimental com as mídias informáticas, porém, considerando tais mídias como 

recurso auxiliar. 
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Deste modo, acreditamos que ao aliar os conceitos de Modelagem 

Matemática como recurso didático conforme Bassanezi (2002) e de 

Interdisciplinaridade, de acordo com Machado (2005) e Thomaz, David (2008) 

para estruturar atividades, é possível provocar momentos de contextualização e 

devolução pela Teoria das Situações Didáticas de Brousseau (2008) e identificar 

competências e habilidades que para Perrenoud (1999) e Macedo (2005), os 

alunos utilizam ao mobilizar tais conhecimentos que possibilitam sua aplicação a 

novas situações. 

 

 

2.2  O objeto matemático: Equações Diferenciais 

 

Nesta seção, apresentamos o conceito de equações diferenciais, 

combinando o enfoque formal para sua resolução, com a possibilidade de utilizar 

sua solução no contexto de um problema real do qual se originou a equação. 

Trata-se de buscar ligações entre conceitos abstratos e o campo da Engenharia. 

Desta maneira, pretendemos responder a questão que trata da escolha de 

atividades interdisciplinares e a forma como conduzi-las, de modo a capacitar os 

alunos do ciclo básico a equacionar problemas práticos, resolvê-los, considerar as 

possíveis respostas e escolher a mais adequada. 

Iniciamos com um breve relato histórico das equações diferenciais seguida 

de uma apresentação informal, tendo como referência os textos de Zill (2003) e 

Boyce, Di Prima (2006). Em seguida, de acordo com Bajpal, Mustoe, Walker 

(1980), apresentamos um recurso alternativo, frequentemente utilizado para 

visualizar a solução das equações diferenciais, que emprega os circuitos 

analógicos. Finalizamos com a apresentação dos resultados da pesquisa de 

Moungabio (2009) baseada na análise das questões sobre a interação 

Matemática-Física na Modelagem de situações que utilizam as equações 

diferenciais encontradas nos manuais das duas disciplinas. 
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2.2.1  Equações Diferenciais 

 

O estudo das equações diferenciais iniciou-se com o desenvolvimento do 

Cálculo no século XVII. Nesta área, os pioneiros foram Isaac Newton, Gottfried 

Wilhelm Leibniz e os irmãos Jacob e Johann Bernoulli. Newton desenvolveu um 

método utilizando séries infinitas para resolver as equações de primeira ordem 

),( yxf
dx

dy
= , onde ),( yxf  é um polinômio em x  e y . Leibniz em 1691 descobriu 

um procedimento para resolver as equações lineares de primeira ordem 
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Leonhard Euler, considerado o maior matemático do século XVIII discutiu 

exaustivamente a equação diferencial linear homogênea geral com coeficientes 

constantes, tal como )(
0
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xfyayaya =++ . Em 1750, Euler utilizou séries de 

potências para resolver equações diferenciais e descobriu a equação 
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, que atualmente é conhecida como laplaciano. 

No final do século XVIII, Augustin Louiz Cauchy enfatizou a necessidade de 

maior rigor e, em 1870, iniciou-se a investigação das questões teóricas de 

existência e unicidade. Paralelamente à investigação dos problemas inerentes à 

resolução das equações diferenciais, surgiram nesta época instrumentos e 

métodos melhores para lidar com as equações. Entre eles, as transformadas de 

Laplace, os operadores simbólicos de Heaviside e o método de aproximações 

sucessivas de Picard. No início do século XIX, a teoria das equações diferenciais 

foi relacionada com os grupos de Lie. 

No século XX, importantes mecanismos da álgebra abstrata, da topologia e 

da análise funcional foram incorporados ao estudo das equações diferenciais e, 

atualmente, os métodos de aproximação numérica e o uso de computadores 

tornaram muitas equações exequíveis. 
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No campo das equações diferenciais, em geral, cada avanço é creditado a 

um matemático diferente e muitas soluções de certas equações recebem nomes 

dos matemáticos que contribuíram para sua obtenção. Weisstein (2011) listou 72 

soluções com nomes diferentes, tais como: Equação Diferencial de Abel, de 

D’Alembert, de Riccati, de Bernoulli, de Bessel, de Hermite, de Chebyschev, de 

Hankel, de Legendre e outros. 

Neste texto, as derivadas ordinárias que aparecem nas equações são 

indicadas com a notação de Leibniz 
dx

dy
, 

2

2

dx

yd
, ... ou com a notação de linha )y , 

))y , )))y ,... Em Física e Engenharia, é comum a notação de ponto de Newton para 

derivadas em relação ao tempo. Neste caso, a equação 20
2

2

=
dt

xd
 torna-se 20=x�� . 

Uma equação diferencial (ED) é uma equação que contém as derivadas 

(ou diferenciais) de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou 

mais variáveis independentes. 

A equação diferencial chama-se ordinária (EDO), se contém somente 

derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma 

variável independente. Por exemplo: 

xey
dx

dy
=+ 5 ;     06)()(

)))
=+− yxyxy  

Uma equação chama-se equação diferencial parcial (EDP), se contém 

derivadas parciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou 

mais variáveis independentes. Por exemplo: 

;0
2

2

2

2

=
∂

∂
+

∂

∂

y

u

x

u
       

t

u

t

u

x

u

∂

∂
−

∂

∂
=

∂

∂
2

2

2

2

2

 

A equação diferencial ordinária de ordem n em uma variável dependente, 

ou seja,  0),...,,,,(
)()))

=
nyyyyxF , onde F é uma função de valores reais de n+2 

variáveis, )()
,...,,,

nyyyx  e  
n

n
n

dx

yd
y =

)(  é linear se F  for linear em )1()
,...,,

−nyyy , 

ou seja, quando pode ser escrita na forma: 
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n

n

n
dx

yd
xa )( +

1

1

1
)(

−

−

− n

n

n
dx

yd
xa + ...+ 

dx

dy
xa )(

1
+ )()(

0
xgyxa =  

Observe que, nesta equação, temos: a) a variável y e todas as suas 

derivadas comparecem somente com expoente um; b) os coeficientes 

),...,2,1,0( niai =  e a função g dependem apenas da variável x. 

A solução de uma equação diferencial  0),...,,,,(
)()))

=
nyyyyxF , ordinária 

de ordem n em um intervalo I é toda funçãoφ  definida em I que tem pelo menos n 

derivadas contínuas em I, às quais, quando substituídas na equação diferencial 

reduzem a expressão a uma identidade, ou seja, 0))(),...,(),(,,(
)()))

=xyxxxF n
φφφ  

para todo x em I. 

O gráfico da solução φ  de uma EDO é chamado de curva integral e sendo 

φ  uma função diferenciável, ela é contínua em seu intervalo de definição I. 

Entretanto, ao afirmar que φ  é uma solução de uma ED dizemos que φ  é definida 

em um intervalo I no qual é diferenciável e satisfaz a equação. 

A solução  implícita  de  uma  EDO  em  um  intervalo  I  é  uma relação 

G(x, y) = 0, quando existe, pelo menos, uma função φ  que satisfaz a relação e a 

EDO em  I. 

Por exemplo, a relação 9
22

=+ yx , é uma solução implícita da EDO 

y

x

dx

dy
−=  no intervalo ] [3,3− , pois, por diferenciação implícita obtemos: 

)9()()(
22

dx

d
y

dx

d
x

dx

d
=+   ⇒   022 =+

dx

dy
yx   ⇒   

x

y

dx

dy
−=   

Além disso, a partir de 9
22

=+ yx , obtemos as funções  2

1
9)( xxy −== φ  

e 2

2
9)( xxy −−== φ  que satisfaz a relação, isto é, 9

2

1

2
=+ φx  e 9

2

2

2
=+ φx  e 

são soluções explícitas em ] [3,3− .  

Uma solução contendo uma constante arbitrária representa um conjunto 

G(x, y, C) de soluções chamado de família de soluções a um parâmetro. A 

solução de uma ED para um particular valor de um parâmetro chama-se solução 
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particular. Se toda solução de uma EDO de ordem n, 0),...,,,,(
)()))

=
nyyyyxF  em 

um mesmo intervalo I puder ser obtida por uma família a n parâmetro, por meio de 

uma escolha apropriada de parâmetros, dizemos que a família é a solução geral 

da EDO. Uma solução extra que não pode ser obtida, atribuindo-se valores aos 

parâmetros na solução geral, é chamada de solução singular. 

Por exemplo, a EDO 2

1

.yx
dx

dy
=  tem uma família de soluções a um 

parâmetro, dada por 22

4

1 )( Cxy += , cujo gráfico está indicado nos dados da 

Figura 4, da qual podemos obter soluções particulares, como 22

4

1 )1( += xy  para 

C=1. A solução y=0 é uma solução singular, uma vez que não é um membro da 

família 22

4

1 )( Cxy += . 

 

 

Figura 4.  Gráfico da família de soluções = +
2 21

4( )y x C  

 

Em geral, queremos obter a solução de uma EDO sujeita a determinadas 

condições prévias. Esta solução deve satisfazer condições iniciais, como se pode 

ver nos casos  

 

1)  
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respectivamente, denominados de problemas de valor inicial (PVI) de ordem 1 e 

2. 

No exemplo da equação, 2

1

.yx
dx

dy
= , sujeita à condição 9)2( =y , uma vez 

obtida a solução geral 22

4

1 )( Cxy += , substitui-se x = 2, y = 9 na família de 

soluções, obtendo-se: 42)2.(9
21

22

4

1 −==⇒+= CouCC . Assim sendo, 

22

4

1
1

)4( −= xy  e 22

4

1
2

)2( += xy  são soluções do PVI. Os gráficos das duas 

soluções particulares estão indicados nos dados da Figura 4 pelas letras A e B. 

As equações diferenciais têm propriedades intrinsecamente curiosas tais 

como: a) a solução pode existir ou não; b) caso exista, a solução é única ou não. 

Em nossos experimentos, as equações obtidas baseadas em um problema 

real, são todas do tipo separável ou de variáveis separáveis. 

Em uma equação diferencial 0).,().,( =+ dyyxNdxyxM , se )(),( xAyxM = , 

ou seja, uma função de variável x e )(),( yByxN = , função de variável y, a 

equação diferencial se diz separável ou de variáveis separáveis.  

A solução da equação de variáveis separáveis  

 
0).().( =+ dyyBdxxA  (1) 

é 

∫ ∫ =+ CdyyBdxxA ).().(  (2) 

 

De fato, escrevendo (1) como 0).()(
)

=+ yyBxA , se )(xy  é uma solução de 

(1) deve satisfazer (2). Logo, integrando ambos os membros em relação a x, 

obtemos [ ]∫ ∫ =+ CdxxyxyBdxxA ).(.)().(
) . Na segunda integral, fazendo a 

mudança de variável )(xyy = , obtemos dxxydy ).(
)

= . Logo,  

∫ ∫ =+ CdyyBdxxA ).().( . 

As integrais obtidas em (2) podem ser calculáveis por processos 

elementares, caso isso não seja possível, devemos apelar para métodos 

numéricos. 
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2.2.2  Os métodos analítico e experimental 

 

As equações diferenciais têm inúmeras aplicações práticas em Engenharia, 

Medicina, Química, Biologia e outras áreas do conhecimento. São utilizadas para 

construir modelos matemáticos dos fenômenos físicos, e o método estritamente 

matemático de resolução do modelo chama-se método analítico. 

Boyce, Di Prima (2006) exemplificam o caso de um objeto que parte do 

repouso (v(0) = 0) e cai em queda livre de uma altura de 300 metros. Seu 

movimento é governado pela Segunda Lei de Newton, que diz que a massa de 

um objeto vezes a sua aceleração é igual à força total, atuando sobre o objeto. 

Esta lei pode ser expressa matematicamente por: 

amF .=   ou  
dt

dv
mF .=    ou   

2

2

.
dt

xd
mF = , 

onde F é a força total sobre o objeto; m é a massa; a  é a aceleração, v é a 

velocidade; x é o deslocamento e t é o tempo. Considerando-se a aceleração da 

gravidade 2
8,9 smg = (determinada experimentalmente), gmF .1 =  a força 

exercida pela gravidade ao nível do mar, vkF .2 =  a força proporcional à 

velocidade em razão da resistência do ar (onde k é determinada 

experimentalmente), conforme indicam os dados da Figura 5: 

 

 
Figura 5.  Forças sobre um objeto em queda livre 

 

vkgmFFF ..21 −=−=    ⇒  ⇒−= kvmg
dt

dv
m   

v
m

k

dt

dv
−= 8,9  

 

 

(3) 

é o modelo matemático de um objeto caindo na atmosfera, próximo ao nível do 

mar. Acrescentando-se a condição inicial 0)0( =v , temos o seguinte  PVI: 

vkF .
2

=  

gmF .1 =  

m 
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0)0(,8,9 =−= vasujeitov
m

k

dt

dv
. A solução analítica de um modelo desse tipo é 

encontrada separando-se as variáveis e integrando ambos os membros:  

 

dt
m

k

k

m
v

dv
∫∫ −=

− 8,9

  ⇒  
1

..8,9
ln C

m

tk

k

m
v +−=−  ⇒  

)1(
.8,9 .t

m

k

e
k

m
v

−

−=  

 

 

 

(4) 

 

Pautando-se na solução analítica (4) e atribuindo-se valores para os 

parâmetros, como por exemplo, kgm 10=  e skgk 2= , obtemos )1(49
.2,0 tev −

−= , 

que nos permite obter a velocidade do objeto em queda livre em qualquer 

instante. 

É razoável dizer que a solução analítica é desejável, pois permite analisar 

qualitativa e quantitativamente o fenômeno com certa facilidade. Mas, em muitos 

casos, tal solução pode não existir ou ser muito difícil de ser encontrada ou pode 

ser demasiado complexa para obter uma determinação explícita entre suas 

variáveis. 

A questão coloca em evidência o papel da Matemática no estudo de 

problemas científicos e de Engenharia. Em tais problemas, pode ser que se 

queira uma resposta específica ou pode interessar uma investigação sobre a 

natureza da relação entre duas ou mais variáveis e daí obter certas conclusões. 

Bajpal, Mustoe, Walker (1980) sugerem a utilização de circuitos analógicos 

para estudar a natureza qualitativa de uma relação entre variáveis. Tais 

dispositivos produzem em sua saída uma voltagem que varia com o tempo, do 

mesmo modo que a velocidade no problema do objeto em queda livre. Esta 

voltagem pode ser apresentada, como gráfico em uma tela. Além disso, podemos 

variar os parâmetros m e k indicados na equação (3), independentemente, de 

modo que possamos estudar os papéis que cada um deles exerce na solução.  

A seguir, estão as representações gráficas dos componentes eletrônicos e 

sua função de saída w produzida pelas voltagens de entrada x, y, z,...  
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1) Somadores: são dispositivos tais que as voltagens de entrada no 

amplificador  são dadas por x, y e z e a voltagem w de saída é tal que  

w = -(x+y+z), conforme indicam os dados da Figura 6. 

 

 
Figura 6.  Esquema do dispositivo somador 

 

Particularmente, se a voltagem de entrada x for única, a saída será dada 

por  w = -x, de modo que o somador pode ser usado para multiplicar uma entrada 

por -1. 

 

2) Integradores: Neste caso, conforme indicam os dados da Figura 7, 

sendo x ou y a voltagem de entrada, o dispositivo integrador tem a 

capacidade de multiplicar as voltagens pelos números α  e β , somá-los 

e então integrar as variáveis em relação ao tempo. Produzem uma 

voltagem de saída ∫ −+=
t

Cdtyxw
0

)..( βα , onde t é tempo e C é a 

condição inicial, assim chamada porque quando t = 0, w = -C (note a 

inversão de sinal). 

 

 
Figura 7.  Esquema do dispositivo integrador 

 

x 

y 

z 

w = -(x+y+z), 

x 

C 

y 

α 

β 

∫ −+=
t

Cdtyxw
0

)..( βα  
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3) Multiplicadores por constante: são dispositivos constituídos de 

potenciômetros que podem ser usados para reduzir uma voltagem. Se x 

é a  voltagem  de  entrada  e  w  a  de  saída, a  relação  entre  elas  é  

w = α .x, conforme indicam os dados da Figura 8. 

 

 
Figura 8.  Esquema do dispositivo multiplicador 

 

Tais dispositivos podem ser conectados de modo a simular a solução 

obtida por uma equação diferencial.  

Retomando a equação (3): v
m

k

dt

dv
−= 8,9 , com a condição inicial 00 =v  

quando t = 0 podemos escrevê-la na forma integral ∫ +−=
t

vdtv
m

k
v

0
0

)8,9( . O 

circuito indicado nos dados da Figura 9, com os componentes descritos e 

retroalimentados, produzem uma saída com a voltagem v, variando com o tempo t, e 

simulam o comportamento de um objeto em queda livre. No circuito, podemos variar os 

três parâmetros: 0, vemk . 

 

 

Figura 9.  Circuito que simula o comportamento da equação 9,8dv k
v

dt m
= −  

 

x w = α .x  α 

-9,8 (9,8 )k
v

m
−  00(9,8 )t k

v v dt v
m

= − +∫  

0
0

=v  

v
m

k
 

1 

v 
m

k
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Os dados dos gráficos indicados nas Figuras 10 e 11 mostram os casos em 

que 00 =v  e os parâmetros kem  assumem valores específicos. O formato 

geral das curvas dá a ideia de uma solução geral da equação diferencial  

v
m

k

dt

dv
−= 8,9 , na qual se encontra uma solução particular, selecionando valores 

particulares de kem . 

Os dados da Figura 8 mostram que, para um dado valor da massa (m=10 

kg), aumentando-se o valor de k (força em razão da resistência do ar), aumenta o 

tempo necessário para o objeto em queda livre atingir determinada velocidade.  

 

 

Figura 10.  Soluções da equação 9,8dv k
v

dt m
= −  com  m=10 kg 

 
Os dados da Figura 9 mostram que para um dado valor de k (k = 5 kg/s), 

aumentando-se a massa, diminui o tempo necessário para o objeto atingir 

determinada velocidade. 

 

 

Figura 11.  Soluções da equação 9,8dv k
v

dt m
= −  com  k=5 kg/s 
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É também interessante verificar se a solução analítica pode ser 

confrontada com a experimental. No caso de nosso modelo matemático de um 

objeto em queda livre indicado na equação (3), podemos, por exemplo, filmar a 

queda do objeto e medir sua velocidade em vários instantes atribuindo valores 

para a variável independente t em intervalos de 2 segundos. A seguir, 

reproduzimos uma possível tabela com valores experimentais de v (metros por 

segundo) em função de t (segundos) para um corpo com massa  m = 10 kg  e  k = 

2 kg/s. O gráfico correspondente e a função obtida com o software Excel estão 

indicados nos dados da Figura 12. 

 

 

Figura 12.  Função obtida com valores experimentais da velocidade em função do 

tempo de um objeto em queda livre com massa m = 10 (kg) e k = 2 (kg/s) 

 

Estes resultados podem ser confrontados com os resultados e com o 

gráfico da solução analítica, indicada na equação (2) e representada nos dados 

do gráfico da Figura 13. 

 

 
Figura 13.  Solução analítica do modelo que regula a velocidade de um objeto em queda livre com 

massa  m = 10 (kg) e k = 2 (kg/s) em função do tempo. 
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Uma observação dos dois gráficos revela uma validação simplificada da 

solução analítica no intervalo de valores experimentais.  

Nas atividades realizadas em nossa pesquisa, a validação dos resultados 

foi realizada visando à comprovação da hipótese por meio da comparação entre 

os gráficos e os resultados numéricos obtidos com as funções analítica e 

experimental. 

 

 

2.2.3  As equações diferenciais na interface Matemática-Física 

 

Outros aspectos podem ser considerados no ensino das equações 

diferenciais nos cursos básicos da Engenharia: o papel desempenhado pela 

aplicação das equações diferenciais no tratamento de situações 

extramatemáticas, tanto aquelas relacionadas com a Física como com outras 

ciências, por exemplo, a Química. Tais situações relacionam-se da transição da 

Matemática para estas ciências e destas para a Matemática, na modelização e na 

interpretação dos resultados e das dificuldades encontradas pelos alunos ao se 

deparar com as diferentes abordagens e redações das questões nos Manuais das 

duas disciplinas.  

Uma pesquisa sobre esses aspectos, referente à interface Matemática-

Física, foi realizada por Moungabio (2009). O autor analisou os enunciados de 45 

exercícios de oito manuais de Matemática publicados por cinco editoras diferentes 

e 55 exercícios de sete manuais de Física publicados por cinco editoras, 

utilizados pelos alunos do liceu francês Terminal S (último ano do ensino 

secundário, modalidade científico), de Matemática e Física em 2002. A escolha 

dos manuais analisados foi feita em função de sua frequência de utilização nos 

liceus. O autor fundamentou sua pesquisa em duas noções: o conceito de quadro 

de racionalidade de Lerouge e a noção praxeológica vinda da Teoria 

Antropológica do Didático de Chevallard e organizou o relatório de sua pesquisa 

nos itens: quadros teóricos; jogos de quadros de racionalidade entre a 

Matemática e Física nos manuais escolares; análise dos tipos de tarefas e 

conhecimentos colocados em jogo. 
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2.2.3.1  Questionamento 

 

O conceito de quadro de racionalidade apoia-se no funcionamento 

coerente do pensamento, caracterizado por a) um conjunto de objetos a serem 

conceitualizados; b) o tipo de processos de validação; c) os elementos de 

racionalidade (regras de tratamento e de validação); d) os registros semióticos 

que servem de suporte para a conceitualização e comunicação. Muitos quadros 

de racionalidade podem ser considerados, como por exemplo, os quadros 

culturais (da Matemática, da Física, da Informática) e os quadros pessoais, 

dependendo do caso. No ensino das equações diferenciais, ao mesmo tempo em 

Matemática e Física, podemos notar muitos quadros que intervêm no processo de 

abordagem didática dessas duas disciplinas, tanto culturais como pessoais. 

Foram considerados quadros culturais particulares, isto é quadros didáticos 

construídos com o intuito de transpor os saberes de uma comunidade científica 

para um aluno em situação de aprendizagem escolar. No tratamento das 

situações de modelização, Moungabio identifica que, além das regras de 

validação, tarefas de transição que permitem passar de uma disciplina para outra, 

quer dizer, de uma racionalidade para outra. 

Moungabio (2009) considera que, para melhor caracterizar o jogo dos 

quadros de racionalidade que funcionam entre Matemática e Física nos livros 

didáticos, é preciso recorrer à análise do saber e saber-fazer, relativa às 

equações diferenciais. Por isso, recorreu também à noção de praxeologia. Em 

sua Teoria Antropológica do Didático, Chevallard (1999) designa uma praxeologia 

pela organização (ou fórmula) [T/τ/θ/Θ], onde T representa um tipo de tarefa, τ 

uma técnica (maneira de resolver a tarefa T), θ uma tecnologia (discurso que 

justifica e torna inteligível a técnica τ) e Θ uma teoria (que justifica e esclarece a 

tecnologia θ). O bloco [T/τ] (o que fazer e como ser feito) ou a prática (como se 

consegue observar mais do lado de T) ou o saber fazer (se olharmos mais do lado 

de τ). E [θ/Θ] representa o logos (como pensar o fazer e como pensar este 

pensamento de fazer), que se chama ainda o saber (se olharmos do lado de θ) ou 

a teoria (se olharmos do lado de Θ), estes quase sinônimos concretizam uma 

parte do problema tratado aqui.   
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As situações de modelização analisadas por Moungabio (2009, p. 340) em 

livros de Matemática e Física, realizam-se, em particular, sob dois domínios 

extramatemáticos: eletricidade e a mecânica. Tipos de tarefas idênticas aparecem 

nas duas disciplinas. “Parece-nos interessante analisar sua estrutura praxeológica 

dentro de uma continuidade didática”. Apoiado na noção de quadros de 

racionalidade e de praxeologia, coloca o seguinte questionamento. 

• Qual parte da modelização vem da Matemática no tratamento de 

situações extramatemáticas, sobretudo aquelas originadas da Física? 

Dito de outra forma, qual é a articulação entre campo de referência 

(Física) e o campo de tratamento (Matemática)? Qual é o papel das 

tarefas de transição?  

• A equação diferencial é simplesmente um objeto da Matemática ou uma 

ferramenta para a Física, ou ainda, a praxeologia que se articula entre as 

duas disciplinas? 

• Existe continuidade didática entre os conceitos, métodos e 

representações entre Matemática e Física? 

 

Neste artigo, o questionamento indicado vem ao encontro à nossa proposta 

de pesquisa, uma vez que, em nossa atividade, buscamos por meio do conteúdo 

equações diferenciais, uma articulação entre Cálculo e disciplinas do ciclo básico, 

especialmente, Física e Química. Constatamos ainda que as diferenças 

relacionadas às abordagens e notações encontradas por este pesquisador nos 

livros didáticos de duas disciplinas diferentes é também um obstáculo encontrado 

pelos alunos do ciclo básico da Engenharia. 

Salientamos que, em nosso ver, o questionamento do autor, embora se 

refira estritamente à Física, oferece suporte para analisar situações originadas na 

Química. A atividade que escolhemos origina-se numa situação da Química e seu 

desenvolvimento também requer o uso de conceitos da Física, como por exemplo, 

a corrente elétrica. 
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2.2.3.2  Jogos de quadros de racionalidade entre Matemática e a Física nos 

manuais analisados 

 

Moungabio (2009, p. 342) analisa o objeto “equação diferencial” no quadro 

da modelização de fenômenos físicos, colocando em evidência os elementos de 

racionalidade (explícitos e implícitos) que permitem a passagem da realidade aos 

modelos simbólicos, “da equação diferencial da física à equação diferencial da 

Matemática e no caso de insucesso, do tratamento (matemático) da equação 

diferencial de volta à situação inicial (Física)”. Identifica de um lado, o campo de 

partida como o início da situação a ser tratada, que é o campo de referência a ser 

modelizado e, por outro lado, o campo de tratamento dessa situação onde se 

encontra o resultado matemático. Além disso, analisa a transição entre esses 

campos, que corresponde às mudanças no quadro de 

racionalidade/inteligibilidade, examinando a natureza das questões, os 

deslizamentos semânticos as mudanças de estatutos, etc. dentro das transições. 

O esquema dos dados da Figura 14 traduz simplificadamente o processo de 

Modelização das situações. 

 

 
Figura 14.  Esquema simplificado dos processos de Modelização 

 

Nos Manuais de Matemática, as situações de modelização geralmente são 

dadas sob a forma de modelo físico (domínio pseudoconcreto) e seu tratamento 

passa por uma tradução matemática (modelo matemático). Nesse nível, o autor 

examina a maneira na qual a transição Física-Matemática (FM) se realiza. Uma 

segunda transição aparece na interpretação do resultado matemático. É a 

transição Matemática-Física (MF) que permite responder a questão colocada no 

quadro da Física. 
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Em seguida destacamos nos dados do Quadros 2 um exemplo retirado de 

um dos Manuais de Matemática e analisados pelo autor.  

 

Exemplo: 

 

Quadro 2.  Extrato do manual Índice, Exercício 101, p. 98 

 

101 - Circuito Elétrico 

Um circuito elétrico é constituído de um condensador com capacidade de 
6

75.10
−

=C  

farads, de uma resistência 
4

2.10R =  ohms, de um gerador g e de um Interruptor. 

Ao fechar o interruptor no instante t = 0, o gerador fornece uma tensão V. 

A tensão V nos extremos do condensador é então solução da equação diferencial  

(1): 
)

( ) ( ) ( )U t R C U t V t= ⋅ ⋅ =  no intervalo [0, [∞ . 

Suponha que 

2

3( ) 6
t

V t e
− ⋅

= ⋅ , onde t está em segundos. 

Além disso, a tensão inicial do condensador é tal que (2): 
1

( ) (0)
3

U o V= . 

Mostre que a função U definida em [0, [∞  por 

2

3( ) (4 2)
t

U t t e
− ⋅

= +  verifica a condição 

(2). 

Mostre que a função U é solução da equação diferencial (1). 

Estudar o sentido da variação de U e calcular o limite de U em +∞. 

Demonstrar que a equação 
3

( ) 10U t −
=  admite uma solução única ∝ no intervalo 

[0, 20[ . 

Dê uma solução para ∝ com amplitude de 1 segundo. 

O aparelho que mede U(t) não detecta tensões inferiores a 
3

10
−

 volts.  

Para que valores de t não é mais detectada a tensão U(t)? 

 

O exercício tem como campo de partida a eletricidade, mais precisamente 

o estudo da carga de um condensador. Desde o início, percebemos que o texto 

fornece a equação diferencial que rege o fenômeno, ou seja, a situação já está 

então modelizada. 
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Campo de partida:  

O posicionamento do campo de partida, sob o ponto de vista do quadro de 

racionalidade da Física apresenta uma série de dificuldades: 

• A frase da introdução “[...] o gerador fornece uma tensão V” nos faz 

pensar, frequentemente, que V é uma constante, enquanto que a 

equação diferencial que segue se refere à V(t). 

• Além disso, é surpreendente afirmar que um gerador fornece uma tensão 

exponencial decrescente. Tal situação não se verifica nunca e nos deixa 

supor que o gerador está com defeito. 

• Em termos de vocabulário, a frase “a carga inicial do condensador impõe 

a condição (2): 1
(o) (0)

3
U V= ” é matematicamente correta, mas o fato que 

não se compreende é porque o condensador (que é um receptor) imporia 

sua tensão inicial ao gerador; a condição é dada em sua forma 

puramente matemática e não por uma especificidade física. 

 

No que diz respeito à passagem do campo de partida ao campo de 

tratamento, constata-se que a equação diferencial proposta (2º membro não 

constante) não consta no programa de Matemática da classe. O exercício deve 

então conter, como se verifica em seguida um elemento ou etapa suplementar 

que permite sua resolução. 

 

Tratamento (matemático):  

A primeira questão solicita uma demonstração, mas na realidade, trata-se 

simplesmente de verificar a conformidade da expressão U(t) com a relação 

(0)
1(0)
3

U V= . 

O próximo passo consiste em calcular os valores numéricos das funções U 

e V em 0 e depois comparar (0)U  e (0)
1
3

V . A tarefa matemática solicitada é 

trivial. 
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Além disso, as questões b), c) e d) revelam um tratamento puramente 

matemático. 

Estas questões já são, frequentemente, trabalhadas na ocasião do estudo 

de uma função. 

Verifica-se também que nada nos permite pensar que a função U dada, é a 

solução do problema físico em t = 0. Falta explicar um argumento matemático da 

unicidade de soluções de uma equação diferencial )U RCU V+ =  (ou mesmo um 

argumento físico no qual se apoia essa unicidade). 

 
Retorno ao campo de partida: 

A última pergunta, que se refere à interpretação do resultado obtido na 

questão anterior propõe um retorno à situação física. Este tipo de questão não 

ocorre, com frequência, nas situações de modelização, encontrada nos manuais 

de Matemática. Mas, este retorno, ambíguo do ponto de vista da Física, é 

simbólico que não se conheça um aparelho que mede U(t). Além disso, U(t) no 

sentido estrito é o valor numérico da função tensão U. Tal aparelho, nas 

condições do enunciado, não existe. Assinalamos, de passagem, a ambiguidade 

do significado dos símbolos U e V, que designam tanto um valor numérico como 

uma função (confusão comum entre uma função e sua imagem). 

 

 
2.2.3.3  Resultados e conclusões  

 

Na quase totalidade dos casos tratados nos manuais, bem como nas 

atividades e trabalhos dirigidos, verificou-se que a equação diferencial que rege o 

fenômeno é dada nos enunciados. 

Nos Manuais de Matemática, o estudo do campo de tratamento (que revela 

somente o quadro matemático) mostrou que ele consiste em realizar 

manipulações, (em geral, substituições), para reescrever a equação diferencial 

inicialmente dada ou verificar que uma dada função é solução da equação 

diferencial dada. Quanto ao tratamento propriamente dito da equação diferencial, 

ou seja, sua resolução, a tarefa do aluno se reduz a reconhecer o tipo de equação 

e aplicar o procedimento (método) visto em aula, 
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O contexto de ciências experimentais escolhido para colocar em prática a 

continuidade Matemática-Física é pouco explorado, o que mostra que o jogo de 

quadros de racionalidade esperado para a continuidade didática é reduzido ou 

inexistente. Os dados da Figura 15 mostram o tratamento habitual das situações 

de modelização por equação diferencial encontrado nos Manuais de Matemática. 

 

 
Figura 15.  Esquema simplificado do processo de Modelização de situações da Física nos Manuais de 

Matemática 

 

A transição FM é assegurada, muito frequentemente, pelo enunciado. A 

tarefa que resta ao aluno é o tratamento matemático do problema (passagem 2-

3). A maioria das situações analisadas exigiu muito poucas tarefas relativas à 

transição MF. De mais a mais, mesmo quando o retorno ao campo físico de 

partida é desejado, a maneira como as questões são formuladas não indica de 

forma explícita o recurso necessário à passagem 4-1 (Física-Física), ou seja, a 

busca de uma resposta física à questão colocada neste contexto. 

Já nos Manuais de Física, o autor constatou uma situação inversa que é 

elucidada na Figura 16. 

 

 
Figura 16.  Esquema simplificado do processo de Modelização de situações da Física nos Manuais de Física 
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A análise precedente foi complementada pela análise dos conhecimentos 

(saber e saber-fazer) colocados em jogo nos exercícios sobre Modelização. 

Foram identificadas diferentes tipos de tarefas encontradas nos manuais dos 

programas oficiais de Física e Matemática: 

T1- Determine/estabeleça uma equação diferencial 

T2- Resolva “algebricamente” uma equação diferencial 

T3- Verifique se uma função dada é solução de uma equação diferencial 

T4- Resolva (numericamente) uma equação diferencial 

T5- Determine analiticamente uma propriedade da solução (tempo 

característico, valor limite quando t tende para o infinito, etc.) 

T6- Esboce (interprete) uma representação gráfica 

T7- Calcule uma outra grandeza por derivação 

 

Os quatro primeiros tipos de tarefa aparecem com mais frequência nos 

manuais das duas disciplinas. Nos Manuais de Física, os tipos de tarefas T2 e T3 

confundem-se em um tipo só. Outras tarefas aparecem com menos frequência. 

Em um mesmo tipo de questão, a praxeologia da Física difere da 

praxeologia da Matemática. Tais diferenças não são objetos de nenhum 

comentário dentro de uma ou outra disciplina. No exemplo seguinte, o autor 

detalha o caso da tarefa T5, que consiste em determinar o valor limite de uma 

grandeza, quando o tempo t tende para o infinito, retirada de dois Manuais, o 

primeiro de Matemática (Quadro 3) e o segundo de Física (Quadro 4). 

 

Quadro 3.  Extrato do Manual Bac TS jun 2004 (Matemática) 

1, Considere v(t) a velocidade de um carrinho no tempo t [...] equação diferencial  

) 1 1
( )

8 4
F v v= − ⋅ +  

Resolva a equação diferencial (F) 

[...] 

3, Calcule lim ( )
t

V v t
→+∞

=  
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Para responder a terceira questão, a técnica matemática consiste em 

utilizar a expressão da função v, solução da equação diferencial indicada na 

questão 1, depois calcular o limite de v(t), quando t tende para o infinito. 

Os cálculos de limites para funções exponenciais e logarítmicas foram 

estudados anteriormente. 

 

Quadro 4.  Extrato de um exercício. Manual de Física Microméga (p. 230) 

4b. A velocidade v verifica a equação diferencial: 
fdv v g

dt m
= − ⋅ +  

.... 

6b. Explorando a equação diferencial dada em 4, determine a expressão da velocidade 

limite e depois calcule-a. 

 

Para determinar a velocidade limite (questão 6b), a técnica esperada em 

Física consiste em considerar a aceleração, como sendo nula: 0dv
dt

= . Isso em 

razão do fato de que, quando o objeto atinge a velocidade limite, considera-se o 

regime permanente, e o movimento é considerado uniforme. A resultante das 

forças externas é nula. Esta é uma justificativa no nível tecnologia da praxeologia.  

Observa-se, assim, que para um mesmo tipo de tarefa T5 existe em cada 

disciplina uma técnica/tecnologia diferente para determinar o valor limite de uma 

grandeza descrita por uma equação diferencial. O fato não é comentado nem no 

programa das disciplinas nem nos manuais e as causas e os efeitos deste “vazio” 

didático sobre as dificuldades dos alunos devem ser questionados. 

Verifica-se também que nem sempre há uma relação de técnicas e 

tecnologias associadas aos tipos de tarefa. Por exemplo, as tarefas T2, T3 e T4 

são essencialmente “matemáticas”: o aluno deve reconhecer o tipo de tarefa e 

depois aplicar uma técnica matemática. As praxeologias mistas não são então 

realizáveis. 

Conclui-se que a continuidade didática proposta no programa das duas 

disciplinas encontram-se numerosos obstáculos que aparecem nos manuais 

escolares.  
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A análise da transição entre campo de partida e campo de tratamento, que 

corresponde às mudanças no quadro de racionalidade, revela dificuldades tanto 

do ponto de vista da formulação dos enunciados como da tradução matemática 

desses enunciados. Moungabio (2009) destaca que: 

Tirando o fato de que a passagem do campo de partida para o campo de 

tratamento é pouco explorada, nós constatamos que ainda há muito 

poucos casos onde o retorno ao campo de partida é efetuado, o que é uma 

pena e prejudica a compreensão verdadeira das noções colocadas em jogo 

neste tipo de articulação entre as duas disciplinas. 

Além disso, a análise praxeológica das situações de modelização permite 

constatar certos casos de desfuncionamento de continuidade didática 

entre as duas disciplinas: continuidade no registro da língua natural 

(mesmo tipo de tarefa), além da falta de comentário nos programas 

quanto à técnica e tecnologia utilizada, portanto diferente nas duas 

disciplinas. (MOUNGABIO, 2009, p. 356) 

 

Na contribuição do autor citado, constatamos possibilidades e 

recomendações para concretizar uma conexão interdisciplinar entre objeto de 

estudo e atividades realizadas em grupo pelos alunos do ciclo básico da 

Engenharia. Nos textos de Zill (2003) e Boyce, DiPrima (2006), encontramos 

sugestões que permitem apresentar o objeto matemático equações diferenciais, 

ainda que, em sua fase inicial (variáveis separáveis), aliado a exemplos da Física 

e da Química, acessíveis aos alunos do ciclo básico.  

Em Bajpal, Mustoe, Walker (1980), verificamos que, com a ajuda dos 

recursos tecnológicos, podemos simular as soluções possíveis das equações 

diferenciais com base nas variações de seus parâmetros, o que nos permite 

estudar de forma segura, prática e econômica fenômenos modelados por essas 

equações que, de outra forma, seriam inacessíveis ou impraticáveis. Destacamos, 

conforme Moungabio (2009), a importância de se buscar conexões que 

possibilitem a continuidade didática entre as disciplinas, aliando os teoremas e as 

propriedades da Matemática com os fenômenos físicos e químicos por meio da 

modelização. Nas atividades realizadas em nossa pesquisa, procuramos evitar os 

problemas apontados por esse autor, enfatizando a transição de um campo de 

partida (problema da Física ou da Química) para o campo de tratamento 

(matemático) sem fornecer o modelo matemático da situação, bem como propor 

tarefas que permitem reflexões e possibilidades de interpretação dos resultados 
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obtidos (retorno ao campo de partida). Tais conexões sugerem exemplos de 

construção de meios e devoluções, vistos sob a ótica da Teoria das Situações 

Didáticas, aliadas às fases da Modelagem Matemática. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, descreveremos a investigação utilizada para responder 

nossa questão de pesquisa, ou seja: 

 

Atividades interdisciplinares que utilizam a Modelagem Matemática 

propiciam a aprendizagem de equações diferenciais? 

 

Com esse objetivo, procuraremos observar quais habilidades e 

competências, promovidas pela Modelagem capacitam os alunos a tomar 

decisões que possibilitem sua aplicação em novas situações. 

Ressaltamos que a Modelagem Matemática tem sido utilizada como 

método de pesquisa científica das ciências tais como: Física, Química, Biologia, 

Computação, Economia e outras, com a finalidade de se fazer interpolações, 

previsões, servir como recurso para um melhor entendimento da realidade, 

estimular novas técnicas experimentais, etc. Em nossa pesquisa, estaremos 

interessados na possibilidade de utilizá-la como estratégia didática, para 

relacionar diversas áreas do conhecimento humano com a Matemática e ao 

mesmo tempo apresentar a possibilidade de uma prática de ensino e 

aprendizagem que combine os conhecimentos de cálculo com resultados práticos. 

De acordo com Bassanezi, 
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No setor educacional, a aprendizagem realizada por meio da modelagem 

facilita a combinação dos aspectos lúdicos da matemática com o seu 

potencial de aplicações.E mais, com esse material, o estudante vislumbra 

alternativas no direcionamento de suas aptidões ou formação acadêmica. 

(BASSANEZI 2002, p. 16).  

 

Inicialmente vamos expor as razões de nossa opção pela pesquisa 

qualitativa, do tipo pesquisa-ação. Em seguida, apresentaremos o contexto, os 

sujeitos e as atividades por meio dos quais serão obtidos os dados.  

 
 
3.1  A pesquisa qualitativa: pesquisa-ação  

 

Pretendemos relatar e analisar o envolvimento de grupos de alunos, 

matriculados no curso básico da Engenharia, na disciplina Cálculo Diferencial e 

Integral, durante um semestre, em que realizam uma atividade interdisciplinar que 

utiliza a Modelagem Matemática como recurso didático. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação, cujos dados 

são obtidos com base nos experimentos e tarefas relacionados com as disciplinas 

de Física e Química, aplicadas a situações reais, que propiciam discussões entre 

os componentes dos grupos e destes com o professor-pesquisador, com a 

finalidade de promover ganhos no processo de ensino e aprendizagem das 

equações diferenciais. Desta forma podemos dizer que o conhecimento é 

produzido por um coletivo constituído por professor, grupos de alunos e meio e 

pode ser concebido como um projeto social, com base no qual o aluno (ou grupo) 

pode adquirir habilidades e competências com a finalidade de utilizá-las em novas 

situações. 

De acordo com Garnica, 

o adjetivo “qualitativa” se refere a pesquisas que reconhecem a) a 

transitoriedade de seus resultados; b) a impossibilidade de uma hipótese à 
priori, cujo objetivo da pesquisa será de comprovar ou refutar; c) a não 

neutralidade do pesquisador, que no processo interpretativo se vale de 

suas perspectivas e filtros vivenciais prévios, dos quais não consegue se 

desvencilhar; d) que a constituição de suas compreensões dá-se não como 

resultado, mas numa trajetória em que essas mesmas compreensões e 

também os meios de obtê-las podem ser (re)configuradas; e) a 

impossibilidade de estabelecer regulamentações em procedimentos 

sistemáticos, prévios, estáticos e generalistas. (GARNICA, 2006, p. 88). 
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No senso comum, qualitativo é estabelecido como aquilo que se refere à 

qualidade, tendo a ver com o subjetivo, com o sentimento, com opiniões sobre as 

coisas. É o oposto do quantitativo, que busca quantificar aspectos objetivos sobre 

essas mesmas coisas. 

Para Bicudo (2006), no que se refere à pesquisa qualitativa é preciso ir 

além do senso comum, estabelecer o que se busca ao pesquisar e em que 

sentido se fala em qualitativo. A autora esclarece que: 

O quantitativo tem a ver com o objetivo passível de ser mensurável. Ele 

carrega consigo as noções próprias ao paradigma positivista, que destaca 

como pontos importantes para a produção da ciência a razão, a 

objetividade, o método, a definição de conceitos, a construção de 

instrumentos para garantir a objetividade da pesquisa. Embutida no seu 

significado está, também, a ideia de racionalidade entendida como 

quantificação (BICUDO, 2006, p. 105). 

 

Esta ideia vai de encontro à ideia de rigor, sustentada pela lógica e 

precisão dos instrumentos de medida, e o qualitativo: 

[...] engloba a ideia do subjetivo, passível de expor sensações e opiniões. 

O significado atribuído a essa concepção de pesquisa também engloba 

noções a respeito de percepções de diferenças e semelhanças de aspectos 

comparáveis de experiências, como por exemplo, da vermelhidão do 

vermelho, etc. Entende-se que a noção de rigor não seria aplicável a 

dados qualitativos, uma vez que a eles faltaria precisão e objetividade, 

dificultando ou impossibilitando a aplicação de quantificadores 

(BICUDO, 2006, p. 106). 

 

Para a autora, quando se atribuem os adjetivos quantitativo e qualitativo à 

pesquisa, está-se fazendo uma distinção que gira em torno de questões relativas 

aos paradigmas de investigação. Assim, fazer pesquisa qualitativa seguindo as 

distinções entre quantitativo e qualitativo, pressupõe destacar este último com 

base nos procedimentos e concepções alternativas ao positivismo. 

A autora chama a atenção para questionamentos que estão além da 

distinção dada pelos adjetivos qualitativo e quantitativo, tais como: o investigado 

pode ser submetido à mensuração? Qual unidade de medida é pertinente à 

objetividade enfocada? O investigado requer abordagens específicas que 

permitem chegar a determinações sensíveis sobre eventos, estados perceptivos e 
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experiências pessoais? Com essas indagações, é possível distinguir uma 

abordagem fenomenológica de pesquisa qualitativa. 

Este método de pesquisar dá destaque à descrição dos atos vivenciais aos 

quais se está atento, percebendo-os em ação. É uma descrição daquele que 

percebe e para quem o mundo faz sentido. Ao trabalhar com estas 

manifestações, coloca-se em evidência a linguagem como forma de expressão e 

o discurso como articulação daquilo que faz sentido. Trata-se de uma abordagem 

que parte do pressuposto de que a busca das soluções dos problemas 

educacionais passa pela interpretação e compreensão dos significados atribuídos 

pelos envolvidos, ou seja, os sujeitos que participam do processo. 

De acordo com essa concepção, em nossa pesquisa estaremos priorizando 

as descrições de experimentos, relatos de compreensões e observações, 

diálogos com os sujeitos, respostas abertas a questionamentos e outros 

procedimentos que permitem relacionar os dados com concepções, estados 

mentais, acontecimentos. Para Bicudo (2006, p. 107), o aspecto racional de nossa 

pesquisa está implícito na intenção de atingir aspectos do humano “sem passar 

pelos crivos da mensuração, sem partir de métodos previamente definidos e, 

portanto, sem ficar preso a quantificadores e cálculos decorrentes”. 

Em nosso estudo, estaremos adotando esta modalidade de pesquisa, uma 

vez que o destaque é dado ao processo de aprendizagem do sujeito e 

pretendemos investigar sua capacidade de interpretar fenômenos e discursos. 

Para isso, tornam-se importantes as técnicas qualitativas de pesquisa, tais como 

a observação, a análise e as interpretações de discursos e depoimentos.  

Trata-se também de uma pesquisa explicativa, apoiada na modalidade 

pesquisa-ação, em que o pesquisador desenvolve uma investigação sobre sua 

prática, ou seja, uma intervenção intencionada e planejada com coleta de 

informações envolvendo grupos de participantes que cooperam com o 

pesquisador. 

A questão de investigação formulada para esta pesquisa revela a 

preocupação com uma compreensão descritiva e detalhada da formulação e 

estruturação de atividades interdisciplinares, de modo a provocar reações 



 

 

102 

específicas nos grupos de alunos e, permitir ao professor-pesquisador 

intervenções e devoluções no transcorrer das etapas da modelagem. Este tipo de 

pesquisa que envolve grupos de alunos, voltados para a resolução de problemas 

do mundo real e que permite uma ação conjunta do pesquisador com os sujeitos 

envolvidos nos problemas, constitui uma modalidade de pesquisa, que conforme 

Fiorentini, Lorenzato (2009) pode ser chamada de pesquisa-ação. 

A pesquisa-ação é um tipo especial de pesquisa participante, em que o 

pesquisador se introduz no ambiente a ser estudado não só para observá-

lo e compreendê-lo, mas sobretudo para mudá-lo em direções que 

permitem a melhoria das práticas e maior liberdade de ação e de 

aprendizagem dos participantes. Ou seja, é uma modalidade de atuação e 

observação centrada na reflexão-ação. Apresenta-se como 

transformadora, libertadora, provocando mudança de significados. 

(FIORENTINI, LORENZATO, 2009, p. 112). 

 

Ainda conforme os autores citados (p. 112), “trata-se de um processo 

investigativo de intervenção em que caminham juntas a prática investigativa, 

prática reflexiva e prática educativa”. Ao investigar a prática educativa, no 

transcorrer das fases da Modelagem, surgem compreensões e orientações que 

podem ser utilizadas em sua própria transformação produzindo, assim, novas 

oportunidades de investigação. 

No relatório, faremos a descrição e a análise do trabalho 

desenvolvido/produzido, destacando, sobretudo, os avanços obtidos, tanto no 

âmbito da prática como no das ideias dos grupos. 

Vale observar que, embora alguns autores considerem a pesquisa-ação 

como uma técnica especial de coleta de informações, de acordo com Fiorentini, 

Lorenzato (2009, p. 114), ela também pode ser vista como uma modalidade de 

pesquisa que torna o participante da ação um pesquisador de sua própria prática 

e o pesquisador um participante que intervém nos rumos da ação orientado pela 

pesquisa que realiza. “Acreditamos que esse é o principal sentido da pesquisa-

ação. E, em que pese o sufixo ‘ação’, a pesquisa-ação também deve ser 

concebida como um processo investigativo intencionado, planejado e sistemático 

de investigar a prática”. 



 

 

103 

De acordo com Kurt Lewin (apud FIORENTINI, SOUZA JR., MELO, 1998), 

podemos associar os momentos da pesquisa-ação ao movimento de uma espiral 

autorreflexiva formada por ciclos sucessivos de: Planejamento ⇒ Ação ⇒ 

Observação ⇒ Registro ⇒ Sistematização/Reflexão/Análise ⇒ Avaliação ⇒ 

Planejamento de novas ações ⇒ Novas ações ⇒ Novas observações ⇒ Novos 

registros ⇒ Novas análises e avaliações ⇒ e assim por diante. Tais elementos 

podem ser dispostos, conforme indicam os dados da Figura 17. 

 

 
Figura 17.  Interpretação da espiral autorreflexiva de Kurt Lewin 

 

Ao investigar as possibilidades de estabelecer uma associação relevante 

entre as fases da modelagem matemática de Bassanezzi (2002), os conteúdos 

teóricos, as intervenções do professor-pesquisador e as oportunidades de 

aprendizagem realizadas pelos grupos sem a presença do professor, 

identificamos nas etapas da espiral autorreflexiva de Kurt Lewin (Figura 17), 

situações compatíveis com os elementos da estrutura do meio didático de 

Brousseau (2008, p. 57), que leva em consideração o contexto formado pelo 

professor e o sistema educacional que compõe o entorno do aluno (ou grupo), 

conforme indicam os dados da Figura 18. 
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Figura 18.  Estruturas do meio didático, conforme Brousseau (2008) 

 

Neste esquema estamos usando a nomenclatura adotada por Margolinas 

(2002) em substituição à originalmente apresentada por Brousseau. 

Vista de dentro para fora, os dados da Figura 18 permitem observar que a 

situação de um nível passa a ser um meio para o sujeito externo. Assim, o meio 

material (M-3) e o ator objetivo (E-3), constituem a situação objetiva (S-3), que se 

torna um meio objetivo (M-2) para o sujeito externo (E-2); o sujeito (E-2) que age 

sobre o meio objetivo (M-2) constituem uma situação de referência (S-2), que se 

torna um meio de referência (M-1) para o sujeito externo (E-1) e, assim por diante. 

Em seguida, descreveremos os componentes da estrutura indicada nos 

dados da Figura 18. 

• Meio Material (M-3): meio organizado pelo professor, constituído pelas 

regras (tarefas), que determinam o sucesso ou fracasso de um 

experimento que pode incluir objetos concretos, tais como: laboratório, 

software, texto; 

• Situação Objetiva (S-3): situação constituída por um sujeito simbólico E-

3, denominado ator objetivo, que deverá interagir com o meio material 

(M-3) ao realizar as tarefas propostas. Meio e ator constituem a situação 

objetiva, que para um observador externo E-2, posicionado como aluno, 

torna-se o meio objetivo. A situação objetiva corresponde ao 

Planejamento na estrutura dos dados da Figura 17; 
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• Situação de Referência (S-2): situação constituída pelo sujeito E-2 que 

atua sobre o meio objetivo realizando as tarefas. E-2 pode-se imaginar e 

se identificar-se com E-3. Em nossas atividades, o meio objetivo que 

compõe a situação de referência estará representado pelas fases da 

Modelagem: Experimentação, Abstração, Resolução e Avaliação, ora 

como um meio efetivo, material, sobre o qual o aluno deve atuar 

(experimentação, resolução), ora como um meio fictício, cujo 

funcionamento ou transformação ele precisa imaginar para responder a 

uma ou mais perguntas (abstração, validação). Nos dois casos, E-2 é um 

ator que opera em função de seus modelos implícitos de ação. A 

situação corresponde ao tópico Ação na estrutura indicada nos dados da 

Figura 4 e constitui um meio de referência para o sujeito externo E-1; 

• Situação de Aprendizagem (S-1): situação constituída pelo sujeito de 

aprendizagem E-1 que interage com o meio de referência. O sujeito E-1 

aprende corrigindo suas ações e antecipando seus efeitos. Esse tipo de 

situação (adidática) está no centro do dispositivo de construção do 

conhecimento e de sua significação. A reflexão do aluno E-1 sobre a 

ação (que acontece efetivamente ou não com E-2) é o que lhe dá as 

possibilidades de aprender. Tais situações correspondem em nossa 

pesquisa às ações provocadas pela aceitação de um desafio e pela 

busca da solução do problema por parte do aluno (ou grupo), sem a 

intervenção do professor. Do ponto de vista do professor-pesquisador e 

de acordo com os dados da Figura 17, elas correspondem ao tópico 

Observação ⇒ Registro; 

• Situação Didática (S0): são situações administradas pelo aluno (ou 

grupo) (E0) com a ajuda do professor-orientador (P0) e constituídas de 

interações para estabelecer relações entre conhecimentos e transformar 

conhecimentos em saberes. O professor (P0) começa a atuar e 

posiciona-se como aquele que ensina. O aluno transforma-se em aluno 

genérico (E0). O meio com o qual ambos interagem e debatem 

conjuntamente é o das situações de aprendizagem. Tal situação está 

indicada nos dados da Figura 17 por Sistematização/Reflexão/Análise ⇒ 

Avaliação. Esta etapa, finaliza um ciclo da espiral autorreflexiva e uma 
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avaliação parcial dos grupos será realizada com a finalidade de 

identificar as habilidades e competências;  

• Situação de Projeto (S+1): é a situação em que o professor se posiciona 

como professor P+1 que prepara o próximo ciclo para o aluno universal 

E+1 e reflete sobre a situação didática do ciclo que termina agora 

transformado em meio didático. Ele revisa as decisões tomadas, analisa 

suas aulas, estuda o comportamento dos alunos por meio de suas ações, 

conhecimentos e saberes específicos. A situação corresponde ao 

Planejamento de novas ações no esquema dos dados da Figura 17; 

• Situação de Construção (S+2): é a situação caracterizada pela atividade 

do professor P+2 ao planejar o ensino de um determinado tema. Do 

ponto de vista da Engenharia didática, este nível caracteriza a pesquisa 

de uma situação fundamental e do ponto de vista da prática do professor, 

trata-se da pesquisa da problemática; e 

• Noosfera (S+3): é a situação caracterizada pelo professor P+3, 

posicionado como aquele que reflete sobre o ensino de um modo geral. 

 

Margolinas (2002) reestruturou o modelo de Brousseau apresentando-o em 

forma de tabela, o que torna menos aparente a ideia de encaixotamento indicada 

nos dados da Figura 5, porém, permite hierarquizar as situações e perceber as 

simetrias e assimetrias em relação à situação central (S0), conforme indicam os 

dados do Quadro 5. Nesta figura identificam-se as posições relativas ao meio (M) 

na primeira coluna, ao aluno (E) na segunda coluna, ao professor (P) na terceira 

coluna e à situação didática (S) na quarta coluna. 

 

Quadro 5.  Estruturação do meio segundo Margolinas (2002) 

M+3: M-Construção  P+3: P-Noosferiano S+3: Situação Noosferiana 

M+2: M-Projeto  P+2: P-Construtor S+2: Situação de Construção 

M+1: M-Didático E+1: E-Reflexivo P+1: P-Projetista S+1: Situação de Projeto 

M0: M-Aprendizagem E0: Aluno P0: Professor S0: Situação Didática 

M-1: M-Referência E-1: E-Aprendizagem P-1: P-Observador S-1: Situação de Aprendizagem 

M-2: M-Objetivo E-2: E-Ação  S-2: Situação de Referência 

M-3: M-Material E-3: E-Objetivo  S-3: Situação Objetiva 
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Conforme a autora citada, uma análise vertical do meio pode se verificar de 

duas formas: a análise ascendente, que caracteriza o ponto de vista do aluno e 

pode ser visualizada ao percorrer a segunda coluna da tabela de baixo para cima, 

ou seja, partindo da situação S-3 em direção a S0 e a análise descendente, que 

caracteriza a atividade do professor e pode ser visualizada ao percorrer a terceira 

coluna da tabela, de cima para baixo, ou seja, de S+3 até S0. As duas análises 

convergem para a situação didática (SO) e o meio de aprendizagem (M0) não é o 

mesmo para o professor e para o aluno, conforme ilustram os dados das Figuras 

19 e 20, adaptadas de Margolinas (2002, p. 146-147). 

 

 

Figura 19.  Determinação da situação didática (S0) para uma análise ascendente 

 

Na análise ascendente (Figura 19), sob o ponto de vista do aluno, o meio 

(M0) constitui um meio de aprendizagem caracterizado pela produção explícita do 

estudante (E0) direcionada ao professor (P0) e sob o ponto de vista do professor 

constitui um meio de observação caracterizado pela necessidade do professor 

avaliar ou validar as produções dos alunos. 
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Figura 20.  Determinação da situação didática (S0) para uma análise descendente 

 

Na análise descendente (Figura 20), sob o ponto de vista do professor, o 

meio de aprendizagem (M0) constitui um meio de regulação do projeto, 

caracterizado pela institucionalização dos saberes, e, do ponto de vista do aluno 

constitui um meio de reflexão caracterizado pela necessidade de interpretar o 

ensinamento. 

Almouloud (2007, p. 49) observa que para melhor compreensão da 

evolução das análises ascendente e descendente, “... devemos considerar que o 

professor antes de entrar no nível SO, faz a devolução do problema para o aluno, 

desencadeando o nível S-3”. 

Conforme Brousseau (2008), um conhecimento pode ser o produto de uma 

sucessão de perguntas e respostas conjugadas com as situações de ação, 

formulação, validação e institucionalização, em um processo didático, de modo a 

promover a aprendizagem. As dificuldades e obstáculos que os alunos encontram 

ao mobilizar conhecimentos, decorrentes de sua interação com o meio organizado 

pelo professor-pesquisador, considerado como um sistema autônomo, antagônico 

e desprovido de intenções e pressupostos didáticos que exigirão do professor 

uma seleção sensata de questionamentos e devoluções que provoquem a 

aceitação e busca de solução por parte do grupo, sem a intervenção do professor. 

A evolução obtida pela adaptação autônoma do grupo que assimila o meio 

didático criado por essa situação, pode resultar em aprendizagem a ser verificada 
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pela capacidade do grupo ao aplicar suas habilidades e competências a novas 

situações. 

Verificamos que os diversos componentes da estrutura do meio didático 

apresentados por Brousseau (2008) e indicadas nos dados da Figura 18, podem 

ser intercalados com as fases da modelagem propostas por Bassanezi (2002), 

numa espiral autorreflexiva conforme cita Kurt Lewin, tendo como cenário a 

posição de um professor-pesquisador diante de um grupo de alunos, em um meio 

constituído por um entorno formado por uma atividade gerada por um problema 

real, laboratório, sala de aula e questionamentos e devoluções.  

 

 

3.2  Estrutura das atividades 

 

Considerando-se uma sequência de ações geradas por um problema real, 

e colocada na forma de uma atividade interdisciplinar, é possível criar e estruturar 

interações entre o professor-pesquisador, identificadas em quatro posições: o 

professor P+2 que estabelece linhas de ação sobre um determinado tema, o 

professor P+1 que planeja sua aula, o professor P0 que atua em sala e o 

professor P-1, cuja ação é caracterizada sobretudo por devoluções e observações 

das atividades dos alunos. Já o aluno (ou grupo) tem a escolha de adotar cinco 

posições diferentes: de E-3 até E+1. Inicialmente, o aluno virtual E-3 age sobre 

um meio material. O aluno E-2 caracteriza-se como aquele que se encontra em 

situação de resolução de um problema. O aluno E-1 realiza tentativas, mas, não 

conclui o trabalho por insuficiência de conhecimentos. O aluno E0 caracteriza-se 

como aquele que produz respostas explícitas ao professor e o aluno E+1 é quem 

argumenta e reflete sobre a aceitação ou rejeição da solução Para um observador 

externo, ficam caracterizadas as sete situações: situação objetiva, situação de 

referência, situação de aprendizagem, situação didática, situação de projeto, 

situação de construção e noosfera. As fases da Modelagem podem ser 

intercaladas nessa sequência e identificadas como situação de referência.  

Em seguida, nos dados da Figura 21, situamos as tarefas que compõem 

cada uma das atividades interdisciplinares, em 15 tópicos de uma espiral 

ascendente.   
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O esquema indicado nos dados da Figura 21 mostra a integração das fases 

da modelagem com os momentos da pesquisa-ação. Observamos na Figura as 

etapas constituídas por ações conduzidas somente pelo professor-pesquisador (1, 

5, 9 e 13), pelo professor com o grupo de alunos (2, 4, 6, 8, 10,12 e 14) e pelos 

alunos sem a participação direta do professor (3, 7, 11 e 15).  

Na coluna à esquerda, as fases da Modelagem: Experimentação, 

Abstração, Resolução e Validação estão numeradas com 2, 6, 10 e 14, 

respectivamente, e correspondem aos momentos de participação dos grupos sob 

a orientação do professor-pesquisador (situações de referência). Cada fase da 

Modelagem é precedida por um planejamento, no qual o professor-orientador 

organiza o meio (meio material), em que prevê as possibilidades de ações dos 

grupos sobre esse meio (situação objetiva). Após cada fase da Modelagem, estão 

as situações, nas quais os grupos atuam de forma independente e apresentam 

seus resultados (situações de aprendizagem), respectivamente, numeradas por 3, 

7, 11 e 15. 

Na coluna à direita estão as situações didáticas, indicadas como 

Sistematização/Reflexão/Análise ⇒ Avaliação, respectivamente, numeradas por 

4, 8 e 12, nas quais ocorrem as interações e debates com a participação do 

professor-pesquisador, que possibilitam as devoluções e/ou institucionalizações.  
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Figura 21.  Integração das fases da Modelagem com a estrutura da pesquisa-ação 
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As 15 etapas serão divididas em quatro ciclos, respectivamente, 

designados por Experimentação, Abstração, Resolução e Validação. Cada ciclo 

será considerado como uma subatividade componente e incluída na atividade 

formada pelas 15 etapas da espiral autorreflexiva, cujas ações serão analisadas a 

priori e a posteriori.  

A seguir, descreveremos os quatro ciclos como uma sequência de ações a 

serem percorridas pelos grupos, relacionando-as com as situações didáticas e 

com as ações do professor-pesquisador. 

 

 

3.2.1  Primeiro ciclo: Experimentação 

 

1- Planejamento 1: caracteriza-se por ser uma situação de construção, na 

qual o professor-pesquisador P+2, tendo como base sua experiência 

didática estuda e prepara uma atividade interdisciplinar dirigida a um 

grupo de alunos. Em seguida, posicionado como P+1 concebe uma 

situação objetiva constituída por um meio material (M-3), que pode ser 

composto por texto, laboratório, software, etc.. Estabelece regras de 

interação com esses dispositivos, de modo que funcionem como peças 

de um jogo a ser jogado por um ator (ou grupo) objetivo E-3, com a 

finalidade de superar um desafio e resolver determinado problema. 

2- Experimentação: é uma situação de referência, caracterizada pela 

atuação independente e autônoma de cada grupo no laboratório, 

posicionado como sujeito E-2, que age (joga), desenvolvendo 

estratégias ao preparar, calibrar e utilizar instrumentos, obter dados, 

gráficos e utilizar softwares. Os grupos são supervisionados pelo 

professor, cujo papel é contribuir para a manutenção de um meio que 

simule um ambiente de investigação. Os dados dessa fase da pesquisa 

são obtidos com a realização das tarefas no laboratório. 

3- Observação ⇒ Registro 1: com base nos resultados obtidos no 

experimento, ou na leitura e interpretação de um texto, sem a presença 

do professor, os alunos, posicionados como sujeito E-1, em uma 
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situação de aprendizagem, devem resolver a questão proposta no 

experimento. Novos questionamentos e conceitos sobre formulação de 

hipóteses, relacionamento de variáveis, simplificações resultarão em 

temas para discussão entre os grupos. As produções dos estudantes 

são colhidas e fornecem os dados para a pesquisa. 

4- Sistematização/Reflexão/análise ⇒ Avaliação 1: Nesta etapa, 

caracterizada como situação didática, os grupos posicionam-se como 

sujeito E0 e argumentam sobre a aceitação ou rejeição da solução do 

problema. Entre uma solução inadequada e uma possível reformulação 

dessa solução dada pelo mesmo grupo, há um período de reflexão em 

que o grupo apoia-se na devolução dada pelo professor P0, para 

desenvolver seu pensamento até poder retornar à questão e solucioná-

la, mas agora utilizando os instrumentos conceituais adquiridos no 

convívio social. Esta etapa encerra o primeiro ciclo da espiral 

autorreflexiva. Os dados da pesquisa são obtidos por meio de gravações 

em áudio e por uma avaliação parcial com o intuito de verificar as 

habilidades e competências mobilizadas, tais como a formulação de 

hipóteses, argumentos, análises de sequências e raciocínio lógico. 

 

 

3.2.2  Segundo ciclo: Abstração 

 

5- Planejamento 2: o professor-pesquisador novamente se posiciona 

como professor P+2 em uma situação de construção e prepara a 

continuidade das tarefas. Concebe uma situação objetiva constituída por 

um novo meio material (M-3) composto por texto, questionário e 

orientação de pesquisa, dirigido ao ator (ou grupo) E-3, tendo em vista 

levá-lo a retomar o problema original e utilizar (jogar com) os novos 

conceitos adquiridos: formular hipóteses, selecionar variáveis e realizar 

simplificações.  

6- Abstração: os grupos posicionados como sujeito E-2, em uma nova 

situação de referência, subsidiados por conhecimentos anteriores são 

instigados a rever os conceitos relacionados com variáveis, taxa de 



 

 

114 

variação média e instantânea, noções de análise dimensional. Em 

seguida, por meio de questionamentos e exemplos e leitura de texto são 

orientados a relacionar seus conceitos anteriores com a necessidade de 

modelar um problema real. Novos dados são obtidos com a realização 

dessas tarefas. 

7- Observação ⇒ Registro 2: com base nos conceitos anteriores, cada 

grupo caracterizado como sujeito E-1 retoma o problema original e 

propõe o modelo matemático da atividade. (ou pesquisa e analisa os 

passos percorridos por um autor que propõe determinado modelo). Cada 

grupo atua, debate, constrói sua hipótese, seleciona as variáveis de 

controle e realiza as simplificações necessárias, sem a presença do 

professor, caracterizando assim uma nova situação de aprendizagem, 

Os dados da pesquisa são obtidos com a entrega dos resultados na 

forma escrita. 

8- Sistematização/Reflexão/Análise ⇒ Avaliação 2: novamente 

posicionados como sujeito E0, os grupos debatem a aceitação ou 

rejeição do(s) modelo(s) construído(s) (ou eventualmente justificam o 

modelo apresentado por algum autor). Grupos e professor garantem a 

consistência e dão status ao conhecimento. Caracteriza-se uma situação 

didática e os dados são colhidos do registro em áudio das respostas a 

questionamentos e devoluções, com a finalidade de verificar ganhos em 

termos de novas habilidades e competências. 

 

 

3.2.3  Terceiro ciclo – Resolução 

 

9- Planejamento 3: em umauma nova situação de construção, o professor-

pesquisador P+2 prepara as ações dirigidas ao aluno universal, tendo 

em vista a solução matemática do modelo obtido no segundo ciclo da 

espiral autorreflexiva. Prepara um novo meio material (M-3) constituído 

pelo texto de apoio e exercícios sobre a resolução de equações 

diferenciais de variáveis separáveis dimensionados para o sujeito (ou 

grupo) E-3, numa situação objetiva. 
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10- Resolução: os grupos caracterizados como sujeito E-2, baseados nas 

leituras sobre o conceito de equações diferenciais, integração e família 

de curvas, etc., resolvem a lista de exercícios proposta e apresentam 

as soluções. As ações dessa situação de referência são avaliadas 

pautadas nos resultados apresentados na forma escrita. 

11- Observação ⇒ Registro 3: os grupos posicionados como sujeito E-1 

em uma situação de aprendizagem, retomam o modelo do problema 

original e resolvem a equação diferencial com as condições iniciais e 

comparam a solução gráfica com o gráfico obtido no experimento. 

Novos questionamentos e temas são estabelecidos e debatidos sem a 

presença do professor. Novos dados são apresentados na forma 

escrita. 

12- Sistematização/Reflexão/Análise ⇒ Avaliação 3: os grupos 

posicionados como sujeito E0 debatem a aceitação ou rejeição da 

solução, conferem as respostas e com o auxílio do professor P0. Os 

dados desta situação didática são obtidos do registro em áudio das 

discussões e das respostas escritas dos problemas propostos. 

 

 

3.2.4  Quarto ciclo – Validação 

 

13- Planejamento 4: o professor-pesquisador P+2 prepara as ações para 

o aluno universal em uma situação de construção tendo em vista a 

próxima etapa da Modelagem: a validação. Concebe uma nova 

situação objetiva formada por um meio material (M-3) acessível ao 

sujeito E-3, formado basicamente por um texto e orientações para a 

pesquisa relacionada ao tema, tais como: grau de aceitação de um 

modelo, comparação de gráficos e previsão de resultados.  

14- Validação: os grupos posicionados como sujeito E-2 comparam os 

gráficos obtidos com os dados experimentais e com a solução da 

equação diferencial do modelo matemático. Decidem sobre a aceitação 

ou rejeição do modelo, de acordo com o grau de aceitação desejado. 
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Cada um dos grupos elabora o texto de seu relatório final, com 

destaque para: a) defesa da hipótese considerada na obtenção do 

modelo; b) o(s) motivo(s) para rejeitar variáveis; c) o raciocínio 

matemático utilizado para solucionar o modelo; d) as razões para 

validar/rejeitar a resposta encontrada. 

15- Alteração/Institucionalização: os grupos entregam os relatórios e 

apresentam oralmente a defesa dos resultados. Os dados desta tarefa 

são obtidos com a entrega de um relatório e de uma avaliação 

presencial, individual e sem consulta, sobre o conteúdo equações 

diferenciais. 

 

 

3.3  Procedimentos metodológicos 

 

Com base nos pressupostos teóricos e metodológicos mencionados, 

realizou-se a atividade Misturas de Soluções, e o relato do contexto em que foi 

desenvolvida a investigação, teve a finalidade de mostrar a organização das 

tarefas, o envolvimento dos sujeitos nas diferentes etapas da Modelagem, as 

estratégias de coleta e a análise de dados e as conclusões. 

Os sujeitos da pesquisa são alunos do 2º ano do ciclo básico do curso de 

Engenharia de um Centro Universitário do grande ABC, no Estado de São Paulo. 

A pesquisa iniciou-se, no segundo semestre de 2010, com 16 alunos e por motivo 

de desistência/transferência foi concluída no mesmo ano com 12 participantes. Os 

participantes tinham entre 19 e 25 anos de idade, e a grande maioria (83%) 

situava-se na faixa etária entre 19 e 21 anos, e o restante (17%), entre 22 e 25 

anos. Uma boa parte do grupo (66%) cursou escola pública no Ensino 

Fundamental e metade do grupo (50%) cursou escola pública no Ensino Médio. 

Verificou-se também que 75% ingressaram no Ensino Superior, logo após o 

término do Ensino Médio, e 25% o fizeram-no entre 1 a 3 anos depois. Boa parte 

do grupo (66%) cursou o Ensino Médio em escolas técnicas (Senai ou Escola 

Técnica Estadual - ETE) e metade dos alunos cursou dependência em Cálculo ou 

Geometria Analítica no primeiro ano da universidade. 
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A decisão de trabalhar com os alunos do 2º ano da Engenharia foi 

motivada pelo fato de serem estudantes do ciclo básico que cumpriram 120 horas 

de Cálculo Diferencial e Integral I, conforme o Plano de Disciplina indicado no 

anexo. Os alunos familiarizaram-se com os conceitos de funções, limites, 

derivadas e integrais, o que os capacitou a compreender o conteúdo de Equações 

Diferenciais. Outro motivo relevante foi a possibilidade de acompanhá-los, como 

professor da disciplina Cálculo Diferencial e Integral II, podendo assim dedicar 

mais atenção ao monitoramento das tarefas e observação dos experimentos.  

A pesquisa foi realizada nas dependências da instituição (em sala de aula e 

laboratório) com sete grupos, numerados de 1 a 7, composto de dois alunos cada, 

monitorados pelo professor-pesquisador. As sete duplas tiveram aulas teóricas da 

disciplina Cálculo no primeiro ano e contaram com material de apoio postado na 

plataforma Moodle, disponibilizada pela instituição. Na avaliação final, uma nota A 

de atividade foi atribuída de acordo com as ações observadas durante a 

realização das etapas de 1 a 15 do experimento Misturas de Soluções 

estruturadas, conforme o esquema da Figura 6, que envolve conceitos de Cálculo, 

especialmente, de equações diferenciais. Uma avaliação presencial, individual e 

sem consulta gerou uma nota P e foi realizada no final do experimento, com a 

finalidade de revelar ganhos em termos de habilidades e competências.  

As ações dos componentes dos grupos, bem como os momentos em que 

os dados colhidos foram registradas por meio de quatro instrumentos, estão 

indicados nos dados do Quadro 6: 
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Quadro 6.  Organograma dos registros, conforme as fases da modelagem 

 

Fases da Modelagem Ações dos grupos Etapas e registro dos dados 

Atividade no laboratório Etapa 2- Relatório e resoluções 

Discussão/Resolução no 

âmbito dos grupos 

Etapa 3- Apresentação escrita das 

conclusões do grupo 

 

 

 

2- Experimentação 

Discussão com participação 

do professor 

Etapa 4- Apresentação oral dos 

questionamentos 

Resolução de questões em 

sala 

Etapa 6- Solução dos exercícios 

resolvidos em sala 

Discussão/Resolução no 

âmbito dos grupos 

Etapa 7- Solução dos exercícios 

resolvidos pelo grupo 

 

 

 

6- Abstração 

Discussão com participação 

do professor 

Etapa 8- Apresentação oral dos 

questionamentos 

Resolução de questões em 

sala 

Etapa 10- Solução dos exercícios 

resolvidos em sala 

Discussão/Resolução no 

âmbito dos grupos 

Etapa 11- Solução dos exercícios 

resolvidos pelo grupo 

 

 

 

10- Resolução 

Discussão com participação 

do professor 

Etapa 12- Apresentação oral dos 

questionamentos 

Resolução de questões em 

sala 

Etapa 14- Solução dos exercícios 

resolvidos em sala 

Discussão/Resolução no 

âmbito dos grupos 

Etapa 15- Solução dos exercícios 

resolvidos pelo grupo 

 

 

 

14- Validação 

Resolução individual e sem 

consulta 

Etapa 15- Prova presencial 

 

• Nas etapas 2, 6, 10 e 14, foram obtidos dados na forma de relatório e/ou 

solução de exercícios resolvidos em sala;  

• As apresentações escritas das discussões e soluções dos grupos foram 

registradas nas etapas 3, 7 e 11;  

• Ao final das etapas 4, 5 e 12 foram colhidos os dados referentes às 

discussões e questionamentos que provocaram as devoluções; e  

• Na etapa 15 foram obtidos os dados de uma avaliação presencial, 

individual e sem consulta. 
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Finalmente, foram interpretadas as dificuldades encontradas pelos 

componentes dos grupos ao aplicar seus conhecimentos a novas situações. 

A instituição disponibilizou os laboratórios de Química, Física e 

Computação para a obtenção e tratamento dos dados e os alunos foram 

instruídos para a utilização dos softwares EXCEL e Scientific Workplace, cedido 

pelo professor-pesquisador. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

A ATIVIDADE 

 

 

Nos meses de agosto e setembro do ano de 2010, a pesquisa foi realizada 

durante as 10 horas/aula da disciplina Cálculo 2, divididas em cinco sessões, 

sendo uma parte feita em sala de aula e outra parte nos laboratórios de química e 

informática da Instituição. Os trabalhos foram desenvolvidos, focalizando as fases 

da Modelagem em uma abordagem que permitisse estabelecer conexões com a 

teoria das equações diferenciais, de modo a proporcionar momentos de reflexão e 

devolução que pudessem resultar em ganhos no processo de ensino e 

aprendizagem desse conteúdo e na aquisição de competências e habilidades que 

permitissem a aplicação dos conhecimentos em novas situações. 

Inicialmente, foram selecionadas três atividades. A primeira, tratou do tema 

Misturas de Soluções e foi escolhida para instigar os alunos a obter o modelo 

matemático, dada a relativa simplicidade das hipóteses necessárias para sua 

obtenção. A segunda, utilizou a Lei de Torricelli, em razão de possibilitar a 

exploração das justificativas teóricas necessárias para obtenção do modelo. A 

terceira, que teve como tema a Lei do Resfriamento de Newton, ofereceu 

condições de visualizar aplicações com base no resfriamento obtido por 

ventilação forçada. 

Neste trabalho, optamos pela apresentação da primeira, tendo em vista 

que o desafio de instigar os alunos a obter o modelo matemático exigiu do 

professor-orientador a construção de condições para que, em uma situação 



 

 

121 

adidática, o(s) grupo(s) pudesse(m) expressar matematicamente um fenômeno 

real governado por uma lei empírica. 

Foram constituidas sete duplas, designadas por G1, G2, ..., G7, cada uma 

com dois componentes. Para destacar um dos componentes do grupo, utilizamos 

a sigla do grupo seguida da primeira letra de seu nome. Assim, por exemplo, a 

aluna Bianca do grupo 1 foi designada por G1-B. 

 

 

4.1  Experimento: Misturas de Soluções 

 

A seguir, descreveremos cada um das etapas dos quatro ciclos do 

experimento Misturas de Soluções, considerando cada ciclo como uma sub-

atividade, nomeada de acordo com as fases da modelagem. Cada ciclo contém 

uma descrição das tarefas com a respectiva análise a priori e análise dos dados. 

Os textos em itálico e negrito foram distribuídos aos grupos com a finalidade de 

esclarecer dados técnicos e apresentar de modo informal um ou outro conceito 

que provocasse no grupo determinada ação, reflexão e evolução por iniciativa 

própria.  

 

 

4.1.1  Primeiro ciclo: Experimentação 

 

O primeiro ciclo do experimento foi formado pelas quatro primeiras etapas 

da espiral autorreflexiva da Figura 21, ou seja, Planejamento 1, Experimentação, 

Observação  Registro 1 e Sistematização/Reflexão/Análise  Avaliação 1. 

Este ciclo constitui uma subatividade relacionada ao experimento, tendo em vista 

que, nas suas quatro etapas, as interações estabelecidas entre professor, grupos 

de alunos e meio permitem observar as fases das situações didáticas de ação, 

formulação, validação e institucionalização. 

A questão motivadora do experimento, apresentada aos alunos, foi 

designada como Problema. Trata-se de um problema interessante para nossa 

pesquisa por vários motivos. Entre eles destacamos: a) possui um modelo 

matemático relativamente simples; b) pode ser facilmente simulado no laboratório 
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disponibilizado pela Instituição; c) permite introduzir o conceito de equações 

diferenciais (de variáveis separáveis) para os alunos do ciclo básico.  

 
Problema: suponha que um recipiente contenha um certo volume V  

de água destilada. Um volume de salmoura (água na qual foi diluída uma 

quantidade de sal) é bombeada para dentro do recipiente com vazão v . 

Quando a solução resultante estiver bem misturada, será bombeada para 

fora a uma taxa Ts  igual à taxa de entrada Te da salmoura, conforme 

indicam os dados da Figura 10. Determinar a quantidade q  de sal 

remanescente no tanque após t  minutos. 

 

 

Figura 22.  Esquema relacionado ao Problema  

 

Etapa 1.  Planejamento 1 

 
Com o Problema, os alunos deverão encontrar a função definida por  

)(tHq =  que relaciona a quantidade q  de sal remanescente no recipiente em um 

instante t  qualquer. Para isso, os alunos deverão no laboratório de química 

construir duas tabelas: a primeira, relacionando a condutividade elétrica λ  do 

líquido do recipiente com o tempo t  e a segunda relacionando a condutividade λ  

com a quantidade de sal q . Em seguida, no laboratório de informática, utilizando 

o software Excel, deverão obter as funções )(tF=λ  e )(qG=λ . Uma composição 

das duas últimas funções resultará na função )(tHq =  e seu respectivo gráfico. 

Finalmente, os alunos deverão utilizar seus conhecimentos prévios para identificar 

variáveis, reconhecer as limitações da solução experimental e interpretar os 

resultados. 
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Etapa 2.  Experimentação 

 

Nesta etapa, caracterizada como uma situação de ação, os alunos 

ocuparão as bancadas do laboratório. Em cada bancada, os grupos terão à sua 

disposição o seguinte equipamento: a) um litro de cloreto de sódio (soro a 0,9%); 

b) um termômetro digital; c) um relógio digital; d) um condutivímetro; e) água 

destilada. Após a leitura do texto abaixo, os grupos obterão as tabelas da 

condutividade λ  (mili-Simens) em função do tempo t  (minutos) e da 

condutividade λ  em função da quantidade q  (gramas) de sal.  

 

Texto e tarefa da Etapa 2 

 

Obtenção das funções )(tF=λ , )(qG=λ  e )(tHq =  

Sabemos que a quantidade q  de sal remanescente no recipiente varia 

de acordo com o tempo t , ou seja, existe uma função do tipo )(tHq = . A 

massa remanescente de sal após 3 minutos, por exemplo, poderia ser obtida 

interrompendo-se o experimento nesse instante e efetuando-se a 

evaporação da água do recipiente. Por uma questão de praticidade, vamos 

calcular de modo indireto a quantidade de sal remanescente. Sabemos que 

a condutividade elétrica λ  da água varia, de acordo com a concentração de 

sal em cada instante t , ou seja, existe uma função do tipo )(tF=λ  e que a 

condutividade elétrica λ  da água também varia de acordo com a quantidade  

q  de sal no recipiente, ou seja, existe uma função do tipo )(qG=λ . As 

tabelas das duas últimas funções podem ser facilmente obtidas no 

laboratório de química e a utilização de um software matemático nos 

permite obter as respectivas funções. Em seguida, vamos utilizar as duas 

últimas funções para obter a função ( )q H t= . 

2.1: Com o equipamento indicado nos dados da Figura 23, em que 

uma quantidade de salmoura (cloreto de sódio 0,9%) é bombeada a uma 

vazão ( / min)v ml  para dentro de uma recipiente de volume ( )V ml  com água 

destilada e um condutivímetro é utilizado para medir a condutividade da 
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mistura no recipiente.  Construa uma tabela com os valores de t  (min) e de 

λ  (mS), considerando t a variável independente e λ  a variável dependente. 

 

 

Figura 23.  Equipamento utilizado para obtenção da tabela representativa da função )(tF=λ  

 

2.2: Com o equipamento indicado nos dados da Figura 24, construa 

uma tabela com valores de q  (ml) e de λ  (mS), considerando q a variável 

independente e λ  a variável dependente. Neste caso, adicione quantidades 

sucessivas de cloreto de sódio no recipiente de 90ml de OH 2  destilada e 

avalie a condutividade da mistura. A função )(qG=λ  assim obtida chama-se 

curva de calibração.  

 

 

Figura 24.  Equipamento utilizado para obtenção da tabela representativa da curva de calibração ( )G qλ =  

 

Em seguida, no laboratório de informática, os grupos deverão obter a 

função )(tHq =  e o respectivo gráfico. 
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Etapa 3.  Observação ⇒Registro 1 

 

Nesta etapa, caracterizada como uma situação de aprendizagem, os 

estudantes, sem a presença do professor, deixarão as bancadas e irão trabalhar 

em duplas. Agirão ora de forma independente, fora da sala de aula, ora trocando 

informações entre si ou com professores de disciplinas correlatas e deverão 

executar a tarefa abaixo. 

 

Tarefa da Etapa 3.  Resolva/discuta as seguintes questões: 

 

3.1) Com os dados da tabela obtida na parte 1, esboce o gráfico e 

determine a expressão experimental da função )(tF=λ . 

3.2) Com os dados da tabela obtida na parte 2, esboce o gráfico e 

determine a expressão analítica da função )(qG=λ . 

3.3) Com as funções obtidas nos itens 3.1 e 3.2 anteriores, obtenha a 

expressão analítica da função )(tHq =  

3.4) Calcule a quantidade de sal no recipiente para 3=t  minutos. 

 

 

Etapa 4.  Sistematização/Reflexão/Análise⇒Avaliação 1 

 

Os alunos retornarão à sala de aula para submeter suas respostas ao 

julgamento do avaliador P0 e debater as questões abaixo. A reflexão e a análise 

empreendidas nesta etapa fornecerão subsídios para a institucionalização do 

saber.  

 
Discuta as seguintes questões 

 
4.1) Que propriedades físicas ou químicas foram observadas na parte 

experimental? 

4.2) Quais dificuldades foram encontradas na utilização de softwares 

para a obtenção de funções com base nas tabelas? 
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4.3) Que limitações podem ser identificadas em um modelo 

experimental?  

4.4) Em que momentos você percebeu a necessidade de articular as 

situações novas com conhecimentos anteriores? Quais são 

esses conhecimentos? 

 

 

4.1.2  Análise a priori 

 

Neste ciclo, constituído de tarefas de caráter experimental, esperamos que 

os grupos, tendo conhecimento da questão (Problema), posicionados como 

alunos E-2, agirão livremente sobre o meio objetivo M-2 composto por 

conhecimentos prévios, laboratório e software, com a finalidade de realizar as 

tarefas das Etapas 2, 3 e 4. As ações dos grupos e as retroações do meio 

deverão permitir ao grupo julgar os resultados das questões, melhorá-los ou 

abandonar sua solução. 

As orientações do professor-pesquisador auxiliado pelo professor Luiz 

Kosminsky, titular de Química Geral da Instituição estarão limitadas a 

observações e pequenas intervenções, como, por exemplo, esclarecimentos 

sobre o uso e calibração do condutivímetro. 

Na Etapa 2, caracterizada como uma dialética de ação, esperamos que os 

estudantes utilizem seus conhecimentos prévios sobre funções e sua prática em 

lidar com o instrumental do laboratório para obter a função q = H(t). As questões 

2.1 e 2.2 exigirão dos alunos conhecimentos interdisciplinares sobre conceitos da 

Física, Química e Informática tais como análise dimensional, condutividade 

elétrica em soluções salinas, limitações do uso de funções e utilização de 

softwares específicos. 

Na Etapa 3, caracterizada como uma dialética de formulação, esperamos 

que os grupos, posicionados como E-1 possam agir de forma independente ou 

trocando informações entre si e com professores de disciplinas correlatas. Desta 

forma, estarão aptos a resolver e apresentar as soluções das questões desta 

etapa na forma de relatórios e gráficos. Evidentemente, esperamos que a solução 
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da questão 3.4 resulte em respostas diferentes, apesar da liberdade de 

comunicação entre os grupos. 

Na Etapa 4, os grupos posicionados como E0, em uma situação didática, 

retornarão à sala de aula e submeterão as respostas ao julgamento de um 

interlocutor P0. As respostas serão apresentadas, discutidas, corrigidas e serão 

dados os subsídios para a institucionalização dos conhecimentos. Nesta etapa, 

esperamos as maiores oportunidades de questionamentos e devoluções 

proporcionadas, especialmente, pelas questões 4.1, 4.2 e 4.3. 

Nos dados do Quadro 6 estão listadas as competências e habilidades que 

esperamos identificar nos alunos, após as etapas deste primeiro ciclo. 

 

Quadro 6.  Competências e habilidades esperadas do Primeiro ciclo da espiral autorreflexiva 

 

Analisar, sintetizar e 

interpretar dados e 

situações 

1) Ler e interpretar um texto 

2) Identificar propriedades físicas e químicas de 

uma substância 

3) Representar funções de diversas formas 

4) Utilizar softwares específicos 

 

 

 

 

Informar-se 

Identificar a 

necessidade do 

conhecimento teórico 

1) Reconhecer as limitações de um experimento 

2) Identificar as variáveis e suas unidades de 

medida 

Analisar/ 

organizar 

Definir estratégias para 

solucionar o problema 

1) Revisar o conceito de função 

2) Utilizar a análise dimensional 

Interpretar Aplicar os conhecimentos 
1) Interpretar dados de experimentos 

2) Interpretar as soluções experimentais 

 

 

4.1.3  Análise dos dados do primeiro ciclo 

 

Inicialmente, foram formadas as sete duplas G1, G2, ..., G7. A produção do 

grupo G7 não foi considerada na análise por excesso de faltas, e o experimento 

terminou com os outros seis grupos. Nem todos os participantes compareceram a 

todas as sessões dos trabalhos. A seguir, analisaremos as etapas do primeiro 

ciclo que envolveram as tarefas realizadas pelos grupos e por estes com a 

participação do professor-pesquisador.  



 

 

128 

Etapa 2.  Os alunos ocuparam três bancadas do laboratório: a primeira foi 

utilizada pelos grupos G1 e G2; a segunda, pelos grupos G3 e G4 e a terceira, 

pelos grupos G5, G6 e G7. Desta forma, foram obtidas três produções desse 

primeiro experimento. Esta etapa caracterizou-se pelo levantamento e 

representação de dados em uma típica situação de ação e foi realizada nos 

Laboratório de Química (Figura 25).  

 

 
Figura 25.  Laboratório de Química 

 

Para o uso dos equipamentos, especialmente, o condutivímetro e a 

elaboração da curva de calibração contamos com as orientações do Prof. Luis 

Kosminski. Os grupos G1 e G2 partiram da condição inicial em que o volume do 

recipiente (béquer) era de 283 ml de água destilada, vazão do soro (cloreto de 

sódio a 0,9%) de 30 ml/min e condição inicial de q = 0 g para t = 0 min. Os grupos 

G3 e G4 utilizaram o recipiente com 290 ml de água destilada, vazão do soro de 

4,81 ml/min e condição inicial de q = 0 g para t = 0 min. Já os grupos G5, G6 e G7 

utilizaram o recipiente com 247 ml mais 41 ml de soro e vazão de 4,31 ml/min e, 

consequentemente, condição inicial de q = 0,369 g para t = 0 min. A solução 

apresentada pelo grupo G4 ao propor a utilização do recipiente utilizado nos 
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hospitais para garantir a vazão constante do cloreto de sódio, foi adotada por 

todos os grupos. 

 

Etapa 3.  Nesta etapa, os grupos, sem a presença do professor, não 

tiveram dificuldades para resolver as questões 3.1, 3.2 e 3.3 relacionadas à 

elaboração de gráficos e obtenção das funções )(tF=λ  e )(qG=λ  no 

Laboratório de Informática. Os alunos já estavam familiarizados com a utilização 

do Excel, pois todos frequentaram a disciplina de Informática no primeiro ano do 

ciclo básico. Eventuais dúvidas foram sanadas pelos alunos mais experientes e 

mais familiarizados com o software. Destacamos nos dados das Figuras 26 e 27 a 

solução apresentada pelos componentes do grupo G4. Os demais grupos 

realizaram esta etapa com as diferentes condições iniciais já citadas na Etapa 2. 

Como consequência dessas diferentes condições iniciais, os grupos 

apresentaram soluções diferenciadas para a questão 3.4 
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Figura 26.  Resolução parcial da questão 3 efetuada pelo grupo G4 

 

3.1) 

3.3 a) 
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Figura 27.  Resolução parcial da questão 3 efetuada pelo grupo G4. 

 

Esta solução indica que os principais objetivos das duas últimas etapas 

foram alcançados 

 

 

3.2) 

3.4) 

3.3 b) 
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Etapa 4.  Em uma sessão plenária, os grupos com a presença do 

professor-pesquisador debateram as questões 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 relacionadas 

com as etapas anteriores, estimulados por perguntas do professor, respostas e/ou 

perguntas dos alunos e devoluções do professor. No texto retirado do diálogo 

gravado e reproduzido abaixo, indicamos por iP  as perguntas do professor, iR  as 

respostas e/ou perguntas dos alunos e por iD  as devoluções do professor. 

 

P1- professor: que propriedades físicas ou químicas foram observadas na 

etapa experimental? 

R1- aluna G1-C: As substâncias envolvidas, água destilada e cloreto de 

sódio possuem propriedades físicas e químicas diferentes, porém, o cloreto de 

sódio possui uma certa solubilidade na água [...] e em solução aquosa pode 

conduzir eletricidade. 

R2- aluna G5-C: Quando se adiciona o sal (NaCl) ao sistema a 

condutividade do sistema aumenta consideravelmente. A água não só dissolve o 

sal como separa a molécula do sal [...]. O sódio perde elétrons para o cloro, 

havendo a formação de íons. A presença desses íons aumenta 

consideravelmente a condutividade na água. 

P2- Quais dificuldades foram encontradas na utilização do software para a 

obtenção das funções com base nas tabelas? 

R3- aluno G2-F: Encontrei dificuldade na escolha do grau da função para 

obter a curva de condutividade. Escolhi a do 2º grau por ser a mais comum. 

Poderia ser do 3º grau? 

D1- professor: A melhor curva é a que melhor se ajusta aos dados, 

independente do grau. Você pode verificar o índice de ajuste pelo valor do “R” 

disponível em uma das opções do software. Quanto mais próximo de 1 estiver o 

“R”, melhor será o ajuste. 

 

A aluna refere-se à opção “ordem” que indica o grau do polinômio 

escolhido como linha de tendência/ tipo de regressão apresentada pelo software 

Excel na tela “Adicionar linha de tendência” conforme indicam os dados da Figura 

28. 
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A resposta dada pelo professor em D1 refere-se à opção “Exibir valor de R-

quadrado no gráfico”, na mesma tela, indicada nos dados da Figura 29, que 

corresponde ao índice de regressão utilizado no software Excel para indicar a 

precisão do ajuste da curva. 

 

 
Figura 28.  Tela referente à resposta R3 do aluno G2-F 

 

 

Figura 29.  Tela referente à resposta D1 dada pelo professor 
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P3- Quais limitações podem ser verificadas no modelo experimental? 

R4- aluna G2-F: É possível observar que o gráfico não é confiável, a partir 

de 43 min., porque a partir desse período começa a haver uma diminuição nos 

valores da condutividade, onde deveriam permanecer constante. 

 

A aluna G2-F refere-se ao valor máximo de 43 min, atribuído à variável t 

(tempo) no experimento realizado pelo seu grupo. 

 
D2- Se o grau do polinômio fosse outro e a curva estivesse mais ou menos 

dentro da sua expectativa, você confiaria na obtenção de valores acima daqueles 

obtidos no experimento? 

R5- aluna G2-F: Não, porque a curva obtida (no software) foi ajustada para 

os valores do experimento. Acima disso é chute. 

P4- Em que momentos, você percebeu a necessidade de articular 

situações novas com conhecimentos anteriores? 

R6- aluna G5-B: Para que as funções sejam igualadas as unidades de 

medidas necessitam serem as mesmas. 

D3- Com os dados do experimento do grupo G2, qual seria a maior 

quantidade possível de sal no recipiente após um longo período de tempo? 

R7- aluno G4-E: Será igual a da solução que entra no recipiente 

D4- É possível estimar a quantidade de sal no recipiente após esse longo 

período? 

R8- aluno G6-B: Se a solução que entra tem 0,009 g/ml e o recipiente tem 

290 ml, então, será de 2,61 g. 

 

O motivo do questionamento feito em D3 pelo professor foi instigar os 

alunos a analisarem a expressão analítica da função )(tHq =  para t  tendendo ao 

infinito. Verificamos que todos os grupos apresentaram dificuldades nesta 

questão, embora tenham estudado o conceito de limite no semestre anterior. A 

única solução foi dada pelo aluno G6-B em R8, estimulada pela devolução dada 

em R7. Apesar disso, os alunos perceberam, de acordo com R5, a limitação do 
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uso da função )(tHq =  para valores de t acima daqueles utilizados no 

experimento. O fato gerou uma expectativa entre os alunos para a pesquisa de 

uma solução “diferente”, válida para qualquer valor de t. Nos dados do Quadro 7, 

listamos as habilidades e competências observadas após esta etapa, comparadas 

às nossas expectativas apresentadas nos dados do Quadro 6 

 

Quadro 7.  Competências e habilidades observadas no Primeiro ciclo da espiral autorreflexiva 

 

 

 

Analisar, sintetizar e 

interpretar dados e 

situações 

1) Em alguns casos, em razão da hesitação em falar 

diante de um microfone, foi permitida a leitura das 

respostas. 

2) Apesar da resposta dada por G5-C em R-2, a 

maioria respondeu de forma evasiva sobre as 

propriedades físicas e químicas das substâncias  

3) e 4) Quatro entre os 12 alunos nunca haviam 

utilizado o Excel para gerar funções. 

 

 

 

 

 

 

Informar-se 

Identificar a 

Necessidade do 

conhecimento 

teórico 

1) e 2) Houve certa dificuldade para reconhecimento 

das limitações do experimento por parte de alguns 

grupos que acreditavam que poderiam atribuir 

quaisquer valores à variável t 

 

 

 

Analisar/ 

organizar 

 

 

Definir estratégias 

para solucionar o 

problema 

1) Não houve resposta satisfatória para a seguinte 

pergunta: Qualquer tabela pode representar uma 

função? 

2) A maioria respondeu acertadamente sobre a 

necessidade de utilização da análise dimensional, 

antes de igualar as funções 

 

 

Interpretar 

 

 

Aplicar os 

conhecimentos 

1) e 2) A questão indicada em P4 e complementada 

em D3 exigiu várias devoluções do professor e 

denota a dificuldade que os alunos ingressantes no 

curso de Engenharia encontram para raciocinar 

com conceitos e fórmulas disponíveis. 

 

 

4.1.4  Segundo ciclo: Abstração 

 

O segundo ciclo do experimento é constituído das etapas Planejamento 2, 

Abstração, Observação  Registro 2 e Sistematização/Reflexão/Análise  

Avaliação 2 da espiral autorreflexiva nos dados da Figura 21. Este constitui em 

nossa opinião, a subatividade mais importante do experimento, visto que ao 



 

 

136 

abordar o assunto Equações Diferenciais é usual, tanto nos livros de Cálculo 

como nos de Física, apresentar o modelo, cabendo ao aluno simplesmente 

resolvê-lo. Constitui, portanto, um desafio para o professor-pesquisador instigar 

os alunos na obtenção de um modelo com base em um meio destituído de 

intenções didáticas Em nossa primeira tentativa na busca da construção de um 

modelo por parte dos alunos, chegamos a um impasse em razão sobretudo da 

tendência ao raciocínio linear apresentada pelos alunos no ciclo básico. Por este 

motivo, achamos conveniente apresentar como componente do meio objetivo M-2 

um texto sobre a Lei do Resfriamento de Newton com as questões das Etapa 6. 

 
Etapa 5.  Planejamento 2 

 
Tendo em vista que se tratava do primeiro contato dos alunos com os 

conceitos de Modelagem Matemática, nosso próximo passo foi apresentar alguns 

pré-requisitos para obtenção de um modelo, de modo a instigar os alunos a 

escrever o modelo matemático do Problema. Acreditávamos que, por meio de um 

texto com um exemplo vindo da Física, seria possível induzir uma analogia que 

levasse os alunos a formularem a equação do modelo do Problema. 

 

Etapa 6.  Abstração 

 
Texto e tarefa da Etapa 6:  

 

Modelo Matemático 

Considere um líquido que foi aquecido até uma temperatura  e, em 

seguida, é colocado para esfriar em um ambiente com temperatura 

constante. Como investigar sua taxa de resfriamento? Qual será a 

temperatura do líquido, após um tempo determinado? 

Trata-se de um conhecido problema investigado por Isaac Newton. 

Para responder a primeira questão, precisamos estabelecer hipóteses físicas 

e, então interpretá-las matematicamente. Desta forma, construímos um 

modelo matemático. Em suas observações, Newton verificou que a taxa de 

resfriamento é inicialmente rápida e vai se tornando gradualmente mais 

lenta. Ficou claro que a relação entre temperatura T e tempo t não é linear. 
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Quais fatores poderiam afetar o processo de resfriamento? A queda da 

temperatura do líquido não pode depender apenas do líquido, pois se um 

recipiente aberto contendo hélio líquido for colocado em uma sala à 

temperatura ambiente, o líquido ferverá. Logo, é importante especificar que 

entendemos por quente (ou frio) algo comparado com a temperatura 

ambiente AT . Newton concluiu que o que é relevante para a queda da 

temperatura do líquido é o excesso de temperatura do líquido sobre a 

temperatura do meio ambiente e propôs sua lei de refrigeração: 

A taxa de resfriamento de um líquido é proporcional à diferença entre sua 

temperatura e a temperatura do meio ambiente. 

Se acrescentarmos as condições iniciais e suas respectivas unidades, 

como por exemplo, em t = 0 (min) temos T =  (ºC), então, teremos o 

modelo matemático: 








==

−−=

0

)(

0 tparaTT

TTk
dt
dT

A  

no qual k é uma constante característica do líquido e é determinada 

experimentalmente. 

Para responder a segunda questão, é preciso estudar uma técnica de 

cálculo para obter uma função do tipo )(tfT = , com base no modelo 

estabelecido. 

É frequente (e desejável) descrever o comportamento de fenômenos 

da vida real em termos matemáticos. Muitas situações, especialmente as 

que envolvem taxas de variação podem ser descritas matematicamente por 

equações ou sistemas de equações que envolvem derivadas. 

A construção de um modelo matemático depende das seguintes 

condições: 
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a) A identificação das variáveis dependentes e independentes, 

responsáveis pela variação do fenômeno. Podemos optar por não 

incorporar todas essas variáveis no modelo. Neste caso, estamos 

especificando o nível de qualidade ou resolução do model; 

b) A elaboração de um conjunto de hipóteses razoáveis ou 

pressuposições sobre o fenômeno que estamos tentando 

descrever. Estas hipóteses poderão incluir também leis empíricas 

ou princípios aplicáveis ao fenômeno; 

c) A representação das leis ou princípios em função das variáveis 

escolhidas. Isso pode necessitar de constantes físicas ou 

parâmetros e de valores apropriados para eles; e 

d) A verificação de que cada parcela da equação está nas mesmas 

unidades físicas, ou seja, que a equação está consistente do ponto 

de vista dimensional. 

  

Apoiado na leitura do texto acima, tente resolver as seguintes 

questões: 

6.1) Uma gota de chuva esférica evapora a uma taxa proporcional à 

sua superfície. Escreva uma equação para a taxa de variação do 

volume da gota de chuva em relação ao tempo. 

6.2) A segunda Lei de Newton diz que a massa (m) de um objeto vezes 

a sua aceleração (a) é igual à força (F), resultante atuando sobre 

o objeto. Um objeto com massa de 10 kg cai de uma altura de 300 

metros. Considere como forças atuantes sobre o objeto, uma 

força 1F  para baixo (positiva) e uma força 2F  (em razão da 

resistência do ar), para cima (negativa) que é diretamente 

proporcional à velocidade (v) do objeto. Escreva a equação da 

taxa de variação da velocidade em relação ao tempo do objeto 

em queda, considerando como aceleração da gravidade, 

29,8 mg
s

=  
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6.3) Suponha que o custo total de produção C de uma fábrica seja 

uma função do número q de unidades produzidas, sendo q, por 

sua vez, uma função do número  t  de horas de funcionamento da 

fábrica. 

a) Qual é o significado da expressão dC

dq
? Qual é a unidade dessa 

grandeza? 

b) Qual é o significado da expressão dq
dt

? Qual é a unidade dessa 

grandeza? 

c) Qual é o significado da expressão dC
dt

? Qual é a unidade dessa 

grandeza? 

 

Etapa 7. Observação ⇒Registro 2: 

 

Nesta etapa, sem a presença do professor, as duplas deverão resolver a 

sequência de exercícios 7.1 a 7.4 que tratam da obtenção de modelos 

matemáticos e o exercício 7.5 que traz questionamentos baseados em um modelo 

dado. Em seguida os alunos retomarão a questão original (Problema) com a 

finalidade de obter o modelo matemático do experimento realizado no primeiro 

ciclo da atividade. 

 

Determine / discuta o modelo matemático que descreve cada uma das 

situações abaixo:  

7.1) A população P de uma cidade cresce a uma taxa constante de 500 

habitantes por ano; 

7.2) O número Q de bactérias de uma cultura cresce a uma taxa 

proporcional ao número de bactérias; 
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7.3) Seja N o número total de pessoas de uma região. A taxa de 

variação em relação ao tempo, do número Q de pessoas 

implicadas num escândalo é diretamente proporcional ao 

produto do número de pessoas implicadas pelo número de 

pessoas não implicadas; e 

7.4) Considere uma população P de ratos que habita certa área rural. 

Utilize a seguinte hipótese (usual da biologia) que diz que na 

ausência de predadores, a taxa de crescimento em relação ao 

tempo (t) da população (P) é proporcional à população atual. Adote 

como unidade de P o número de ratos e de t o tempo em meses. 

Escreva o modelo matemático para a taxa de variação da 

população em relação ao tempo incorporando três hipóteses: A 

taxa de crescimento mensal é de 0,5 por mês; na região existem 

predadores que matam 10 ratos por dia; a população atual é de 

920 ratos 

 

Resolva os seguintes exercícios: 

 

7.5) Estima-se que daqui a t  anos a população de uma comunidade 

será de 
1

6
20)(

+
−=

t
tP milhares de indivíduos. 

a) Escreva a expressão da taxa de variação da população em 

relação ao tempo 

b) Qual será a taxa de crescimento da população daqui a um 

ano? 

c) Qual será a taxa de crescimento da população durante o 2º 

ano? 

d) Qual será a taxa de crescimento da população daqui a 9 anos? 

e 

e) Após um longo período de tempo, qual seria a tendência 

observada para a população e para a taxa de crescimento da 

população? 
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7.6) Suponha que um recipiente contenha V=315 (ml) de água 

destilada. Um volume de cloreto de sódio com concentração 

C=0,009 (g/ml) é bombeado para dentro do recipiente a uma 

vazão v=2,5 (ml/min). Quando a solução resultante estiver bem 

misturada, será bombeada para fora com a mesma taxa de 

entrada do cloreto de sódio, conforme indicam os dados da 

Figura 30.  

 

 

Figura 30.  Esquema do exercício 7.6 

 

a) Sabendo que a taxa de entrada da quantidade de sal em 

relação ao tempo, Te (g/min) depende da concentração de sal 

no cloreto de sódio e da vazão na entrada, determine a 

expressão dimensionalmente correta e o valor de Te; 

b) Determine a expressão da taxa de variação da quantidade de 

sal em relação ao tempo no fluxo de saída Ts (g/min), sabendo 

que ela depende da concentração de sal no recipiente e da 

vazão de saída da mistura; 

c) Considerando-se o fato de que a quantidade de sal 

remanescente não pode ser criada nem destruída no 

recipiente, escreva a equação da taxa de variação da 

quantidade de sal remanescente q  em relação ao tempo t , 

utilizando para isso as taxas Te e Ts, respectivamente. Este 

modelo pode ser identificado com algum dos modelos obtidos 

no Exercício 2 resolvido em sala? Justifique; 
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d) Considerando C (g/ml) o valor da concentração do cloreto de 

sódio no fluxo de entrada, v (ml/min) o valor da vazão na 

entrada e na saída e V (ml) o volume do recipiente, escreva a 

expressão literal do modelo obtido no item c); 

e) Que alterações seriam necessárias no modelo matemático da 

experiência misturas e soluções no caso em que a vazão de 

entrada é diferente da vazão de saída? 

 

Etapa 8.  Sistematização/Reflexão/Análise⇒Avaliação 2  

 

Os alunos retornarão à sala para uma análise e correção das respostas, 

discussão de novas questões e institucionalização do saber com a ajuda do 

interlocutor P0. As questões 8.1 e 8.2 serão apresentadas com a finalidade 

despertar nos grupos a importância e a necessidade da continuidade do processo 

de modelação. 

 

Discuta os seguintes exemplos: 

8.1) Conforme você já viu em Física, em um circuito do tipo indicado 

nos dados da Figura 31, a corrente elétrica )(tI  varia com o 

tempo, de acordo com a lei física dada pela equação  

EIR
dt

dI
L =+ .. . Supondo que HL 4= , Ω= 12R , VE 60=  e que o 

interruptor é ligado no instante 0=t .  

a) Você acha conveniente solucionar a equação acima para obter, 

por exemplo, o valor máximo da corrente? e 

b) O que seria solucionar uma equação deste tipo em sua 

opinião? 
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Figura 31.  Circuito RL do problema 8.1 

 

8.2) Uma importante hipótese biológica sobre o crescimento 

populacional estima que, sob certas condições, sendo P  o 

tamanho atual de uma população e B  o tamanho máximo desta 

população imposto pelo meio ambiente, ela aumenta a uma taxa 

de variação diretamente proporcional ao produto de seu tamanho 

atual pela diferença entre limite superior B  e  tamanho atual, ou 

seja:  )( PBKP
dt

dP
−= . 

a) Você acredita que a lei empírica acima descrita e representada 

matematicamente pela equação anterior possibilita obter 

alguma informação sobre o tamanho futuro da população? 

b) O que seria necessário fazer para obter esse tipo de 

informação? e 

c) Que valores numéricos iniciais deveriam ser conhecidos para 

obter uma informação deste tipo? 

 

 

4.1.5  Análise a priori 

 

Consideramos a Abstração a fase mais difícil, tanto para o professor-

pesquisador como ao aluno. Acreditamos que a dificuldade maior para o professor 

esteja na construção do meio objetivo M-2, antagonista, no qual as questões 

devem provocar retroações e transformações no aluno E-2. Desse modo, 

optamos por construir este meio com base em um texto simples e questões 
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provocadoras, de modo que o aluno possa se sentir impelido a utilizar o conceito 

de taxa de variação e identificar uma lei empírica.  

Na Etapa 6, as questões 6.1, 6.2 estão vinculadas à interpretação da taxa 

de variação e envolvem conceitos simples da Física. Exigirão dos alunos 

articulações com conhecimentos anteriores (aplicação das fórmulas da área e 

volume da esfera) e utilização da Segunda Lei de Newton, já estudada no 1º ano 

do ciclo básico. A questão 6.3 destaca a importância da análise dimensional ao 

aplicar o conceito de taxa de variação. 

A Etapa 7 é a principal etapa de nosso experimento e as questões que 

compõem o meio de referência M-1, serão apresentadas com três finalidades: as 

soluções das questões 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 devem instigar nos alunos a construção 

de modelos simples que usem taxa de variação. A questão 7.5 foi proposta para 

levar o aluno a raciocinar apoiado em um modelo dado. Esta questão tem o 

objetivo de provocar uma discussão sobre a finalidade de um modelo. Que tipo de 

informação nova ele pode trazer sobre o fenômeno estudado?  Na questão 7.6, a 

questão central do experimento, o aluno deverá utilizar corretamente a análise 

dimensional (itens a e b) e identificar uma lei empírica para escrever o modelo 

(item c) e, finalmente (no item e), introduzir uma modificação nesse modelo 

baseado em uma alteração nas condições iniciais. Acreditamos que os grupos 

encontrarão mais dificuldade na resolução deste item.   

Na Etapa 8, caracterizada como situação didática os grupos posicionados 

como E0 apresentarão suas respostas em uma sessão plenária onde o 

interlocutor P0 orientará as discussões, correções e a institucionalização do 

saber. Julgamos oportuna, por se tratar de uma motivação para o próximo ciclo da 

atividade, a leitura do texto que contém os exemplos 8.1 e 8.2 nos quais são 

dados os modelos e feitos os questionamentos sobre a solução de uma equação 

diferencial.  

Nos dados do Quadro 8 estão listadas as habilidades e competências que 

pretendemos identificar ao final das etapas deste segundo ciclo. 
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Quadro 8.  Competências e habilidades esperadas do segundo ciclo da espiral autoreflexiva 

 

Informar-se 
Analisar, sintetizar e 

interpretar dados e 

situações 

1) Identificar variáveis relevantes  

2) Identificar eventuais leis empíricas 

 

Analisar/ 

organizar 

 

Definir estratégias para 

solucionar o problema 

1) Reconhecer as vantagens e limitações de um 

modelo 

2) Formular hipóteses 

Interpretar Aplicar os conhecimentos 1) Escrever a equação que modela um fenômeno  

 

 

4.1.6  Análise dos dados do segundo ciclo 

 

Neste ciclo, os grupos G1, G2,... G6 formados pelas mesmas duplas de 

alunos deram continuidade à resolução das tarefas das Etapas 6, 7 e 8.  

 

Etapa 6.  Nesta etapa, contrariando nossa expectativa, todos os alunos 

tiveram dificuldades para resolver as questões 6.1, 6.2 e 6.3 vinculadas à 

interpretação do texto “Modelo Matemático”. Os grupos G1, G2 e G6 

argumentaram que compreenderam o texto, porém atrapalharam-se com a 

manipulação das equações do volume e da área da esfera. Os grupos G3 e G5 

resolveram a questão 6.1, mas encontraram dificuldade no equacionamento da 

questão 6.2. Argumentaram que a lei física não envolve diretamente a velocidade 

e resistiram à ideia de acrescentar um parâmetro em uma equação que já possuía 

duas variáveis. De um modo geral, os alunos responderam que não estavam 

familiarizados com os termos “taxa” e “razão”, muitas vezes, utilizados como 

sinônimo de “derivada em relação a...”. Também sentiram dificuldades ao 

compatibilizar as linguagens utilizadas no Cálculo e na Física. Percebemos que 

uma grande parte dos alunos não foi suficientemente motivada pelo texto. 

Mostrou falta de interesse para obtenção do modelo, em parte pelas dificuldades 

acima expostas, em parte por não perceber a importância da obtenção de um 

modelo para uma previsão de resultados fora do intervalo das medições 

experimentais. Constatamos aqui a falta de experiência dos alunos com a 

interdisciplinaridade, uma clara consequência da abordagem fragmentada do 

ensino em sua vida escolar e no ciclo básico da Engenharia.  
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Etapa 7.  Esta foi a principal etapa do experimento e também aquela em 

que os alunos encontraram maior dificuldade. Nela, os alunos E-1, em uma 

situação de aprendizagem interagiram com o meio de referência M-1, constituído 

pelo texto “Modelo Matemático”, pela sequência de exercícios de 7.1 até 7.6 e 

pela troca de informações entre si e com os professores de disciplinas correlatas. 

Nas soluções apresentadas, constatamos o seguinte: As questões de 7.1 a 7.5 

foram resolvidas corretamente ou com certa dificuldade por 5 (42%) dos alunos 

presentes. A questão 7.6, de importância crucial para o experimento, teve os itens 

a) e b) resolvidos com relativa facilidade por 4 (33%) dos alunos. Os itens c) e d) 

foram resolvidos sem intervenção do professor por 2 (16%) dos alunos e o item e) 

não teve resposta correta. 

Questionados sobre os resultados, as alunas do grupo G3 responderam 

que estavam acostumadas a escrever e calcular a derivada “de uma fórmula 

dada” e não “criar uma fórmula com a derivada”.  

Acreditamos que o texto “Modelo Matemático” não foi adequado para uma 

primeira introdução ao assunto, pelas respostas apresentadas pelos grupos G2 e 

G5 diante de nosso questionamento. Além das dificuldades apontadas na Etapa 

6, componentes do grupo G2 afirmaram que associaram a palavra “modelo” com 

“protótipo”, muito comum na Mecânica dos Fluidos e os componentes do G5 

acharam um tanto incoerente associar uma equação matemática relativamente 

simples com um fenômeno real, “no qual existe uma infinidade de fatores 

influindo”. 

O professor de Física, consultado pelos alunos, afirmou que ao tentar 

explicar o conceito de “modelo” utilizou exemplos simples que não envolviam 

equações diferenciais para não comprometer a pesquisa deles e dar a solução 

“de mão beijada”. 

Baseados nesses desses dados acreditamos que os dois fatores 

comprometeram decisivamente a obtenção do modelo por parte dos alunos 

foram: a) De um lado, a dificuldade encontrada pelo professor na construção do 

meio de referência M-1, uma vez que 33% dos alunos resolveram os itens a) e b) 

e apenas 16%, obtiveram de fato o modelo matemático do experimento. b) De 

outro lado, verificamos novamente a dificuldade dos alunos ao se depararem com 
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informações relacionadas às diversas disciplinas, entre elas, a Física e a Química, 

a hesitação e a falta de habilidade de trabalhar com a análise dimensional (itens a 

e b) e com leis empíricas simples como, por exemplo, a utilizada para equacionar 

o modelo da questão 7.6 (itens c e d), ou seja: A taxa de variação em relação ao 

tempo da quantidade de sal remanescente é igual à taxa de entrada menos a taxa 

de saída.  

Nos dados da Figura 32, destacamos a solução do exercício 7.5, resolvida 

pelo aluno G3-F. Nela verificamos, nos itens b) e d), os erros relacionados com a 

análise dimensional nas unidades de medidas colocadas na resposta. No item c), 

houve uma falha na interpretação da pergunta que resultou  em um cálculo da 

taxa de variação. O item e) foi resolvido parcialmente de modo “intuitivo”, 

demonstrando a dificuldade em aplicar conhecimentos prévios simples, como por 

exemplo, o cálculo dos limites de P(t) e de dP/dt para t, tendendo ao infinito. 

 

Etapa 8.  Nesta etapa, caracterizada como uma situação didática S0, foram 

discutidas as soluções das questões das etapas anteriores, sobretudo as das 

questões 7.5 e 7.6. Os grupos pesquisaram as respostas nos livros de Cálculo e 

Física para debater as questões 8.1 e 8.2, consultaram os professores dessas 

disciplinas e apresentaram os resultados do estudo em uma reunião plenária. Os 

componentes do grupo G5 responderam acertadamente à questão 8.1b ao 

afirmarem que a solução é uma função do tipo I=f(t). Observaram que, neste 

caso, “é mais fácil aceitar que uma equação simples como essa pode controlar o 

circuito, já que outros fatores como a perda de calor são desprezíveis”. Foi 

consenso entre os grupos que a solução da questão 8.1a é uma consequência 

imediata obtida baseada na solução I=f(t), fazendo t tender para o infinito, após 

uma comparação óbvia com a solução da questão 7.5e. 

Nos dados da Figura 33 temos a solução apresentada pelo grupo G6 que 

obteve o modelo matemático do experimento, porém sem a indicação da condição 

inicial, 0=q  para 0=t . Conforme havíamos previsto, a questão 7.6e foi a que 

gerou maior dificuldade para os alunos e permaneceu em aberto, como tema para 

pesquisa. 
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Figura 32.  Resolução da questão 7.5 pelo aluno G3-F 

 

 

 

7.5a 

7.5b) 

7.5c) 

7.5d) 

7.5e) 
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Figura 33.  Resolução da questão 7.6 pelo aluno G6-B 

 
Todos os grupos praticamente concordaram com as respostas da questão 

8.2. Concluíram que a resposta do item a), depende da obtenção da função P=f(t); 

que a do item b) depende de alguma regra ou algoritmo que envolve a integração 

(vista como operação inversa da derivação) e que a do item c) refere-se aos 

valores de K e B. 

Na sessão plenária em que foram instigados a responder questões 

relacionadas às Etapas 6, 7 e 8, verificamos que as dificuldades já apontadas nas 

Etapas 6 e 7 contribuíram para um diálogo relativamente pobre e com respostas 

evasivas. 

P1- Quais conceitos do cálculo estão envolvidos para equacionar o 

modelo?  

R1- grupo G1: Igualar as funções para obter uma única fórmula. 

D1- Isso você fez na fase experimental. Para obter uma solução analítica 

(modelo), quais são os novos conceitos que você deve utilizar? 

R2- grupo G1: Derivadas e taxas de variação 
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P2- Para obter o modelo matemático, quais princípios devem ser 

observados ou interpretados para compor a fórmula? 

R3- grupo G7: ... por exemplo, as unidades de tempo, quantidade (de sal) 

e condutividade... 

D2- Onde essas unidades devem estar envolvidas de forma coerente? 

R4- grupo G7: Na equação,... no modelo 

P3- Qual é a lei empírica utilizada para obter a equação do modelo? 

R5- grupo G5: Lei da continuidade na entrada e na saída. Como não há 

acúmulo, então a entrada é igual à saída... 

P4- O modelo que obtivemos apresenta limitações? Quais seriam? 

R6- grupo G2: ... Se houver um furo maior que a vazão de entrada, ou 

menor, o modelo não funciona. Aí a fórmula não vale. 

P5- O modelo que obtivemos poderia ser utilizado em outras situações? 

Quais? 

R7- grupo G1: Sim, por exemplo, no resfriamento... Lei de Newton do 

Resfriamento 

P6- Onde foi utilizada a Análise Dimensional para equacionar o modelo? 

R8- grupo G3: No exercício, em que é dada a concentração em g/ml... que 

multiplicada pela vazão... dá a taxa em gramas por tempo 

 

Deste modo, constatamos a grande dificuldade que os alunos do ciclo 

básico encontram ao interpretar textos, transcrever suas ideias para a linguagem 

matemática, utilizar hipóteses e leis empíricas, estabelecer analogias com base 

na análise das equações. Acreditamos que os motivos de tais dificuldades, estão 

relacionados às falhas nos conteúdos do Ensino Fundamental e Médio, 

sobretudo, os vícios produzidos pelo ensino fragmentado, aulas expositivas e uso 

abusivo de algoritmos durante toda a vida escolar do aluno. Desta forma, 

contestamos a crença, segundo a qual as habilidades para manipular expressões 

e utilizar algoritmos devem ser ensinadas de forma exaustiva e isolada de suas 

aplicações. Verificamos que esta prática não contribui, para que o estudante 
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adquira habilidades e competências que o auxiliem nas aplicações em novas 

situações. 

Por outro lado, destacamos que as devoluções indicadas pelo interesse 

demonstrado por alguns alunos ao buscar respostas com colegas de outras 

disciplinas contribuem significativamente para amenizar as falhas apontadas. No 

entanto, acreditamos que tais iniciativas devem estar apoiadas em outras, tais 

como: um tempo de maturação e dedicação maior por parte do aluno, bem como 

um trabalho de equipe capitaneado pelos professores do ciclo básico, sobretudo 

de Matemática, Física e Química, para que seus efeitos sejam duradouros. 

Nos dados do Quadro 9, estão listados os resultados do ciclo em termos de 

competências e habilidades, tendo em vista nossas previsões citadas nos dados 

do Quadro 8. 

 

Quadro 9.  Competências e habilidades observadas no segundo ciclo da espiral autorreflexiva 

 

 

 

Informar-se 

 

 

Analisar, 

sintetizar e 

interpretar dados 

e situações 

1) Os números e o debate realizado na Etapa 8 mostram 

as dificuldades dos alunos no tratamento de conceitos 

do cálculo, taxas de variação e outros. 

2) Os alunos identificam com relativa facilidade as 

variáveis, porém atrapalham-se ao utilizar a análise 

dimensional 

3) Nota-se grande dificuldade dos alunos para formular 

e entender leis empíricas, como se verifica, por 

exemplo, na resposta R5 

 

 

Analisar/ 

organizar 

 

Definir 

estratégias para 

solucionar o 

problema 

1) As vantagens e limitações do modelo são 

identificadas parcialmente, como por exemplo, as 

possíveis variações na vazão de entrada e saída. 

2) A maior dificuldade é aquela encontrada por todos os 

alunos, que tiveram dúvidas, está na formulação de 

hipóteses para equacionar o modelo 

 

 

Interpretar 

 

 

Aplicar os 

conhecimentos 

1) A dificuldade para formular hipóteses e utilizar leis 

empíricas tornou impossível que 88% obtivessem o 

modelo matemático. Nenhum aluno obteve a equação 

do modelo que considera a taxa de entrada diferente 

da taxa de saída da salmoura. 
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4.1.7  Terceiro ciclo: Resolução 

 

Este ciclo é formado pelas etapas Planejamento 3, Resolução, Observação 

 Registro 3 e Sistematização/Reflexão/Análise  Avaliação 3. Consiste 

basicamente na leitura e interpretação de textos e assimilação de regras e 

algoritmos necessários para resolver equações diferenciais de variáveis 

separáveis com valor inicial. 

 

Etapa 9.  Planejamento 3  

 

Com base nas primeiras noções de equação diferencial e solução de uma 

equação diferencial discutidas na Etapa 8, pretendemos formalizar o conceito 

relacionado a estas equações, particularmente, as de primeira ordem, de 

variáveis separáveis com valor inicial. Estes são os subsídios para que os grupos 

possam identificar e obter a solução analítica e verificar sua consistência com os 

dados experimentais.  

 

Etapa 10.  Resolução 

 

O texto abaixo, disponibilizado para todos os grupos, apresenta de modo 

informal os conceitos relacionados com o objeto de estudo: as Equações 

Diferenciais simples. Esta primeira abordagem do assunto tem a finalidade de 

fornecer subsídios para a resolução do modelo do experimento encontrado na 

Etapa 7, tendo em vista sua validação na Etapa 10. Texto, exercícios, 

informações bibliográficas e pesquisas, em geral, compõem o meio objetivo M-2 

em uma situação de referência S-2. 

 

Texto e tarefa da Etapa 10:  

 

Solução de uma Equação Diferencial simples 

 

Chama-se equação diferencial separável ou de variáveis separáveis a 

equação do tipo: 
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)().( yhxg
dx

dy
= , que pode ser escrita na forma dxxg

yh

dy
)(

)(
=  

Esta equação pode ser resolvida por integração de ambos os 

membros, e sua solução é uma expressão do tipo CxGyH += )()( , onde  

)( yH  e )(xG  são as antiderivadas das funções dadas na equação. A 

expressão CxGyH += )()( é uma família de soluções a um parâmetro, em 

geral dada implicitamente. Uma condição adicional, chamada de condição 

inicial a ser substituída na família de soluções pode ser dada, o que permite 

determinar um valor para o parâmetro C correspondente a uma única 

solução. 

Exemplo: Resolver a equação diferencial  3)4(, −=−= y
y

x

dx

dy  

Solução: Reescrevendo a equação na forma dxxdyy .. −= , obtemos 

∫ ∫−= dxxdyy ..  e o resultado 
1

2

22
C

xy
+−=  pode ser escrito como Cyx =+

22 , 

também chamada de solução geral da equação diferencial. Esta solução 

representa uma família de circunferências concêntricas centradas na 

origem. A condição inicial 3,4 −== yx  nos dá como solução a 

circunferência 25
22

=+ yx , também chamada de solução particular da 

equação diferencial. 

 

Resolva os exercícios 

 

10.1) Determine a solução geral das equações diferenciais: 

a) 653
2

−+= xx
dx

dy
 

b) 
1

2

+
=

xdx

dV
 

c) 50
2

2

=
dt

Pd
. (Sugestão: Integre duas vezes) 
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10.2) Determine a solução particular das equações diferenciais: 

a) 0,1;
5

=== xquandoye
dx

dy x  

b) ;)1.(.16
32

+= tt
dt

dV
  1=V  quando  0=t  

c) ;2

2

2 t

e
dt

Ad −

=  sendo 2=A  e 1=
dt

dA
, quando 0=t  

 

Etapa 11.  Observação ⇒Registro 3: 

 
Nesta etapa, em uma situação de aprendizagem, os grupos como alunos 

E-1 retomam o Problema, (aqui indicado como 11.1), resolvem e apresentam com 

argumentos próprios suas soluções. Os dados numéricos indicados na questão 

11.1 são os mesmos obtidos pelo grupo G4.  O motivo de escolher esses dados 

deve-se ao fato de que a solução obtida por este grupo para obtenção do modelo 

é a que melhor se aproxima dos dados experimentais. 

 

11.1) Resolva o problema que originou nossa pesquisa com os 

seguintes dados: 

Suponha que um recipiente contenha 315 ml de água destilada. Um 

volume de salmoura (água na qual foi diluída uma quantidade de sal) ou 

cloreto de sódio a 0,9% (concentração de 0,009 g/ml) é bombeada para 

dentro do recipiente a uma vazão de 2,5 ml/min. Quando a solução 

resultante estiver bem misturada, será bombeada para fora com a mesma 

taxa de entrada da salmoura. 

a) Escreva a expressão da taxa de variação da quantidade de sal q  

(ml), em relação ao tempo t  (min), ou seja, o modelo obtido no item 

d) da questão 7.6 e substitua os valores dados. 

b) Resolva a equação diferencial do item a) considerando as 

condições iniciais. 

c) Determine a quantidade de sal no recipiente no instante t=3 min. 

d) Esboce o gráfico da função )(thq =  obtida no item b). 
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Etapa 12.  Sistematização/Reflexão/Análise⇒Avaliação 3: 

 

Em seguida, em uma dialética de validação os grupos como E0 submetem 

as respostas ao julgamento do interlocutor P0. Os debates que seguem 

constituem um meio didático M+1 no qual, professor e alunos, em consenso 

validam ou rejeitam a(s) soluções apresentadas, com a finalidade de 

institucionalizar o conhecimento.  

 

Determine/discuta as seguintes questões: 

 

12.1) Você acha que a solução apresentada para o problema da Etapa 

11 está correta? Por quê? 

12.2) A solução obtida coincide com o resultado encontrado na parte 

experimental? 

12.3) Caso não coincida, por que motivo a solução teórica é diferente 

da solução encontrada na parte experimental? 

 

 

4.1.8  Análise a priori  

 

Acreditamos que as soluções das tarefas deste ciclo do experimento não 

deverão trazer grandes dificuldades para os grupos, pelo fato de estarem 

familiarizados, em sua vida acadêmica, com soluções apresentadas na forma de 

algoritmo.  

Na Etapa 10, as questões 10.1b, 10.1c, 10.2b e 10.2c exigirão dos alunos 

uma leitura atenta do texto “Solução de uma Equação Diferencial simples” e 

conhecimentos prévios de Cálculo vistos no ano anterior. 

Na Etapa 11, os grupos deverão apresentar a solução do modelo 

encontrado na Etapa 7 e esperamos que percebam alguma vantagem adicional 

na utilização da função q=h(t) em relação à função q=H(t) obtida 

experimentalmente na Etapa 2. 
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Na Etapa 12 os grupos serão questionados sobre a solução encontrada. 

Esperamos aqui que ao argumentar sobre as justificativas ou rejeição da solução, 

grupos e interlocutor estabeleçam condições para a institucionalização. 

Com base nas devoluções provocadas pelas argumentações e discussões 

da Etapa 12 esperamos identificar as novas competências e habilidades listadas 

nos dados do Quadro 10, referentes a este terceiro ciclo da atividade.   

 

Quadro 10.  Competências e habilidades esperadas no terceiro ciclo da espiral autoreflexiva 

 

Analisar, sintetizar 

e interpretar dados 

e situações 

1) Compreender o conceito de solução de uma 

equação diferencial 

2) Identificar e utilizar corretamente as condições 

iniciais 

3) Calcular integrais de funções elementares 

 

 

 

 

 

Informar-se 

Identificar a 

necessidade da 

modelação 

matemática 

 

1) Efetuar as simplificações teóricas 

2) Realizar previsões com a solução do modelo 

 

Analisar/ 

organizar 

Definir estratégias 

para solucionar o 

problema 

1) Definir a estratégia para resolver a equação 

diferencial 

 

Interpretar 
Aplicar os 

conhecimentos 

1) Interpretar as soluções 

2) Explicar as diferenças entre a solução analítica e 

prática 

 

 

4.1.9  Análise dos dados do terceiro ciclo 

 
Etapa 10.  A partir desta etapa, os seis grupos mostraram maior 

desenvoltura com os novos conceitos, tais como solução geral e particular de uma 

equação diferencial, família de curvas, utilização das condições iniciais. A 

familiarização com o conceito de integral, já vista no primeiro ano do ciclo básico 

e a habilidade para trabalhar com conceitos na forma de algoritmo, conforme 

havíamos previsto, contribuiu para amenizar as dificuldades. Verificamos que 77% 

dos alunos resolveram as questões 10.1 e 10.2 sem a ajuda do professor, e os 

demais apresentaram limitações algébricas com o uso de propriedades dos 

logaritmos. 
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Etapa 11.  Nesta etapa, retomamos o Problema 1, que motivou nosso 

experimento e a maioria dos alunos não demonstrou ter grandes dificuldades com 

os conceitos de taxa de variação, solução de uma equação diferencial, gráfico de 

funções e uso do software Excel, recentemente revisados.  

De um modo geral, os grupos consideraram razoável a obtenção dos 

valores q(3)=0,0921g e q(3)=0,067g respectivamente encontrados na função 

experimental e na solução analítica.  

A seguir apresentamos a solução parcial da questão 11 resolvida pelo 

aluno G4-F 

 

 

Figura 34.  Solução parcial da questão 11 apresentada pelo aluno G4-F 
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Etapa 12.  No que se refere às questões 12.1, 12.2 e 12.3, houve 

consenso entre os grupos quanto a: 1) Aceitar como correta a solução 

apresentada pelo grupo G4, pela proximidade dos valores experimental e analítico 

de q(3). 2) Todos concordaram que a diferença entre os valores ocorreu pela não 

homogeneidade da solução no béquer em razão dos erros previsíveis de leitura 

dos instrumentos. Em seguida, em uma sessão plenária o professor tentou 

aprofundar a discussão. 

P1- O que você entende por solução de uma equação diferencial? 

R1- grupo G2: É um tipo de equação, em geral, relacionada a um 

experimento e com a variável tempo. A solução é uma função. 

P2- Existem outras possibilidades para as hipóteses do experimento? 

R2- grupo G4: Sim. A vazão de saída pode ser diferente da vazão de 

entrada. Pode existir sal dentro do béquer. O volume pode variar. 

P3- Quais são as vantagens de uma solução analítica para um problema 

experimental? 

R3- grupo G3: Dá para calcular mais resultados, além daqueles 

encontrados no experimento. 

P4- Por que a solução analítica e a obtida na prática, em geral, não são 

idênticas? 

R4- grupo G4: Quando a solução cai na água, ela leva um tempo para ser 

diluída e causa mudança nas condições. 

P5- Quais estratégias foram utilizadas para resolver o modelo matemático? 

R5- grupo G6: As integrais 

P6- No caso em que o fluxo de entrada da salmoura é diferente do fluxo de 

saída, que dificuldade isso acarreta na solução da equação diferencial? 

R6- grupo G4: Aparece uma Equação Diferencial de outro tipo, e eu tenho 

que utilizar a diferença entre os fluxos de entrada e saída para resolver 

a equação.  

 

A resposta dada em R6 pelos componentes do grupo G4 foi a melhor 

resposta obtida na sala, porém, apesar das devoluções os alunos não souberam 
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explicar de que modo os valores diferentes nos fluxos de entrada e saída, podem 

alterar a equação do modelo. A questão continuou em aberto, para que os grupos 

pesquisassem por conta própria. 

Nos dados do Quadro 11 estão listadas as competências e habilidades 

observadas após a conclusão deste ciclo.  

 

Quadro 11.  Competências e habilidades observadas no terceiro ciclo da espiral auto-reflexiva 

 

Analisar, sintetizar 

e interpretar dados 

e situações 

1), 2) e 3) A maioria dos grupos resolveu as equações 

diferenciais e utilizou corretamente as condições 

iniciais. Boa parte deles (66%) não teve grandes 

dificuldades com as integrações 

 

 

 

 

 

 

 

Informar-se 

 

 

 

Identificar a 

necessidade da 

modelação 

matemática 

1) Os alunos tiveram dificuldades para entender o 

conceito de simplificações teóricas que podem 

ocorrer nas hipóteses. Um único exemplo foi dado 

pelo aluno G6-B que citou o caso da disseminação 

de duas doenças em uma população.  

2) A utilização do modelo para obter previsões fora 

do intervalo de valores experimentais foi escolhida 

por todos, como a grande vantagem da solução 

analítica, desde que as hipóteses estivessem bem 

fundamentadas. 

 

 

Analisar/ 

organizar 

 

 

Definir estratégias 

para solucionar o 

problema 

1) Os grupos não encontraram grandes dificuldades 

para resolver as integrais relativamente simples na 

solução das equações, com exceção de 33% que 

tiveram dúvidas ao aplicar o método da 

substituição, para resolver integrais e com as 

operações que envolvem propriedades dos 

logaritmos  

 

 

 

 

 

Interpretar 

 

 

 

 

 

Aplicar os 

conhecimentos 

1) Ao interpretar a solução, foi solicitada novamente 

qual seria a quantidade de sal no recipiente após 

um longo período. Alguns alunos responderam 

corretamente efetuando a operação 0,009 x volume 

do recipiente. Apenas um aluno sugeriu analisar a 

fórmula para ∞→t  

2) A maioria dos alunos citou a não homogeneidade 

da mistura e os erros de medição como fatores para 

justificar a diferença entre os valores de q(3) na 

solução analítica e prática. O aluno G5-B lembrou 

que é praticamente impossível levar em conta todas 

as variáveis existentes na prática.  
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4.1.10  Quarto ciclo: Validação 

 

Este ciclo é formado pelas etapas Planejamento 4, Validação, 

Modificação/Institucionalização. Consiste basicamente na leitura e interpretação 

de texto e uma análise simplificada de alguns critérios de validação. 

Inicialmente os grupos analisam os resultados obtidos com a solução da 

equação diferencial, comparam com os dados experimentais e decidem sua 

validade ou alteração. Cada grupo relata as ações e os saberes 

institucionalizados e apresenta-os em uma sessão plenária.  

 

Etapa 13.  Planejamento 4  

 

Em nossa pesquisa, não foram discutidos os critérios de 

validação/qualificação referentes aos diversos experimentos, como por exemplo: 

a) a qualidade dos instrumentos de medida; b) os sistemas de aquisição e 

tratamento de dados e c) os métodos de ensaio. Por se tratar de um assunto 

complexo, específico de cada disciplina e aquém do nível dos alunos do ciclo 

básico, consideramos conveniente esboçar um conceito informal de validação por 

meio de um texto simplificado intitulado “Análise do modelo”. No texto, bem como 

nas discussões com os grupos, procuramos fundamentar o conceito de validação 

de hipóteses em duas ideias básicas: 1- Verificabilidade: A experimentação 

procura confirmar e comprovar a hipótese, ou seja, procurar seu valor de verdade 

por meio da observação. e 2- Falsificabilidade: Uma teoria é científica somente se 

for empiricamente falsificável, ou seja, se for incompatível com algumas 

observações possíveis e se for possível refutá-la. 

 

Etapa 14.  Validação 

 

O texto abaixo tem por finalidade esclarecer aos grupos que nesta 

pesquisa a ideia de validação do experimento é simplificada e terá como base a 

coerência das hipóteses do modelo, a seleção adequada das variáveis e o 

raciocínio matemático. O texto, as questões e os resultados das pesquisas de 

cada grupo compõem o meio objetivo M-2 em uma situação de referência.  
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Texto e tarefa da Etapa 14: 

 

Análise do modelo 

 

No caso do experimento Misturas de Soluções. Outras hipóteses 

poderiam ser feitas, como por exemplo, a de que no instante t=0 o recipiente 

já contém uma quantidade 0q  (g) de sal dissolvido. Nesse caso poderíamos 

antecipar que a mistura originalmente no recipiente, após um longo período, 

será substituída pela mistura que tem a mesma concentração de sal daquela 

que está entrando no recipiente. O mesmo fato ocorre se o recipiente não 

contiver sal )0( 0 =q . Em consequência, teríamos uma família de curvas 

geradas por diferentes valores de 0q , para uma determinada concentração 

fixa no fluxo de entrada.  

Outra característica deste problema é a de que a validade do modelo 

não está em questão, uma vez que a) as taxas de fluxo são constantes; b) a 

concentração de sal no recipiente é considerada uniforme e c) nossa 

suposição para escrever o modelo é a de que o sal não é criado nem 

destruído no recipiente, ou seja: 

=
dt

dq
taxa de entrada – taxa de saída 

Modelos desse tipo são utilizados nos problemas que envolvem 

dissolução de remédios no corpo humano, poluição da água e outros. 

Nesses casos, as taxas de fluxo podem não ser constantes, a concentração 

da mistura pode não ser uniforme e as taxas de entrada e saída podem ser 

diferentes, o que significa que outras condições devem ser adicionadas ao 

modelo. 

De um modo geral, depois de formulado o modelo matemático, que 

pode ser, por exemplo, uma equação que contém derivadas ou outros tipos 

de equações, devemos resolvê-las e verificar se a solução obtida serve para 

fornecer resultados consistentes com os dados experimentais. Caso 

contrário, devemos incorporar hipóteses alternativas no processo de 
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modelagem, aumentando, assim, a dificuldade de se encontrar uma solução 

explícita. 

 

Resolva/discuta as seguintes questões: 

14.1) Os gráficos das duas soluções são iguais? 

14.2) Selecione alguns pontos e faça uma comparação dos resultados 

encontrados nos dois gráficos. 

14.3) A solução analítica é razoável do ponto de vista físico-químico? 

14.4) Aceite ou rejeite sua resposta, tendo como critério a defesa da(s) 

hipótese(s) do modelo, a seleção da(s) variáveis e o raciocínio 

matemático.  

 

Etapa 15.  Alteração/Institucionalização 

 

Apresentação dos grupos 

 

Cada grupo, posicionado como E-1 em uma situação de referência, 

apresenta na forma de um seminário seus resultados. Na apresentação, os 

grupos são avaliados de acordo com seu desempenho nos seguintes itens:  

∗ Introdução: tema, definição da origem do problema e da hipótese;  

∗ Desenvolvimento: explicação das fases da investigação (modelagem): 

experimentação, abstração, resolução e validação; e 

∗ Conclusão: explicação e justificativa da conclusão a que o grupo chegou. 

 

 

4.1.11  Análise a priori 

 

Nesta última fase, esperamos que prevaleça o bom senso no que se refere 

às justificativas para validar os resultados, tendo em vista que se trata de um 

experimento simples, com finalidades didáticas, dirigido aos alunos do ciclo 

básico. 
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Na Etapa 14, uma leitura atenta do texto e a resolução das questões 14.1 a 

14.4 exigirão dos alunos bom senso e leitura atenta do texto “Análise do modelo”. 

Acreditamos que não devem trazer grandes dificuldades aos componentes dos 

grupos.  

A Etapa 15 consiste na apresentação dos grupos em uma sessão plenária, 

constitui uma situação didática na qual o interlocutor P0 está representado ora 

pelo professor que assiste ao debate ora pelo professor que corrige eventuais 

erros no relatório. Esperamos que cada elemento dos grupos participe ora como 

apresentador, ora como interlocutor no debate. Após essa sessão, os alunos 

terão o prazo de uma semana para entregar o relatório com as devidas correções.  

 

 

4.1.12  Análise dos dados do quarto ciclo 

 

Etapa 14.  Nesta etapa, os grupos G1, G2, G3 e G4 justificaram 

adequadamente a validação, utilizando os gráficos das funções experimental e 

analítica. Consideraram a solução razoável do ponto de vista físico-químico e 

utilizaram o fato de que a concentração para o líquido no recipiente tende a ser 

igual à do cloreto de sódio para um longo período de tempo. Verificaram ainda a 

solução do modelo teórico com o auxílio do software Scientific Workplace, cedido 

pelo professor-pesquisador. 

Nesta fase, constatamos que os alunos mostraram certa desenvoltura ao 

trabalhar com o conceito de validação. Por outro lado, verificamos uma enorme 

dificuldade encontrada pelos componentes de todos os grupos ao se expressarem 

na linguagem corrente e na linguagem matemática, conforme está evidenciado na 

solução do exemplo 14, dada pelo aluno G4-F e destacada nos dados das 

Figuras 35 e 36. Verificamos aqui uma consequência do ensino baseado em 

aulas expositivas que exclui a participação do aluno em diversas formas de 

expressão. 

Percebemos esta dificuldade, por exemplo, na questão 14.1, na qual não 

ficou esclarecido que o primeiro gráfico está incluído no segundo gráfico “gráfico 

teórico”. Na questão 14.2, o aluno não percebeu a contradição entre aceitar a 
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solução analítica e considerar como “muito grande” a diferença entre os valores 

de q para t=15 min. Na resposta da questão 14.3, faltou a justificativa teórica. 

 

 

Figura 35.  Resolução parcial da questão 14 pelo aluno G4-F 
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Figura 36.  Resolução parcial da questão 14 pelo aluno G4-F 

 

Etapa 15.  Esta etapa marcou o encerramento do quarto ciclo com a 

apresentação oral dos trabalhos dos grupos. De modo geral, a apresentação foi 

satisfatória. O grupo G6 concluiu que o experimento deveria ser refeito em razão 

da inconsistência dos dados obtidos na fase Experimental, quando comparados 

com os resultados da função analítica obtidos na etapa Resolução. A discussão 

plenária que seguiu a apresentação, revelou que alguns ajustes nos dados e na 

redação do relatório deveriam ser feitos. Foi dado um novo prazo para as 

correções e marcada uma data para a entrega definitiva dos relatórios. 

14.2) 

14.3) 

14.4) 
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4.2  Verificação avaliativa 

 

Ao encerrar o quarto e último ciclo, marcamos uma data (após uma 

semana) para os alunos realizem uma avaliação individual, presencial e sem 

consulta sobre o conteúdo desenvolvido, com duração de 60 minutos. Esta 

avaliação contém uma questão com quatro itens a), b), c) e d) a ela relacionados. 

A questão proposta diferencia-se das anteriormente trabalhadas por se tratar de 

um experimento hipotético que contém uma quantidade de sal inicialmente 

dissolvida no recipiente. A pergunta do item c) refere-se a uma questão que foi 

parcialmente respondida em um dos debates entre os grupos, porém sua 

justificativa foi deixada como tarefa a ser resolvida. A questão do item d) é a 

mesma formulada pelo professor durante os debates e que permaneceu em 

aberto, para que os grupos pesquisassem por iniciativa própria. 

Esta avaliação tem por finalidade buscar indícios da aprendizagem 

individual do conteúdo equações diferenciais, tendo em vista que observamos 

intuitivamente dedicação e empenho diferentes entre os componentes de cada 

grupo.  

A seguir, apresentamos a avaliação proposta: 

 

 

AVALIAÇÃO  

 

NOME_______________________________________________Nº______________ 

 
 
Um tanque contém )(20 kg  de sal dissolvido em  5000  (l) de água. Água salgada que 

contém )/(03,0 lkg  de sal entra no tanque a uma taxa de min)/(25 l . A solução é 

misturada completamente e sai do tanque com a mesma taxa. 

a) Determine a expressão da quantidade q (kg) remanescente no tanque em função do 

tempo t (min). 

b) Qual é a quantidade de sal que permanece no tanque, após meia hora? 

c) Após um período de tempo muito longo, qual é a quantidade de sal que tenderá a 

permanecer no tanque? Justifique. 
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d) Se a vazão de entrada da água salgada no tanque é de min)/(25 l e a vazão de saída é 

de min)/(20 l qual é o modelo matemático do experimento? 

e) Esboce o gráfico da função obtida no item a. 

 

Análise dos resultados 

 

A análise dos resultados da avaliação mostrou que 75% dos alunos 

acertaram integralmente o item a), que tratava da obtenção e solução de um 

modelo; 66% calcularam corretamente a quantidade de sal no recipiente; 58% 

analisaram corretamente a solução do modelo, referente ao item c) e apenas 16% 

resolveram e apresentaram a solução do item d) que tratava de uma alteração na 

hipótese do modelo. Destacamos ainda que 74% esboçaram o gráfico, sendo 

33% corretos e 41% parcialmente, com erros localizados na condição inicial ou 

localização errada das variáveis dependente e independente ou na ausência de 

indicação das unidades. 

Os dados do gráfico da Figura 37 mostram que as quatro notas situadas no 

intervalo de 0 a 2 ( 3 notas zero e 1 nota um) são notas de alunos que estiveram 

ausentes na maioria das aulas, exceto o aluno G7-C que teve nota 6, compareceu 

em uma das aulas, porém trata-se de aluno transferido e que, provavelmente, já 

tenha cursado a disciplina em outra Instituição.  

 

 
Figura 37.  Notas da Prova Presencial 
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Nos dados do gráfico da Figura 38 verificamos a correlação entre as 

variáveis nota e presença. 

 

Correlação nota x presença

y = 1,8203x

R2 = 0,7177
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Figura 38.  Correlação entre nota da prova e presença em aula 

 

Observamos ainda que, contrariamente à nossa expectativa, os alunos que 

frequentaram o Ensino Médio em colégios tiveram média igual a 7,5 na prova 

presencial, e os que frequentaram cursos técnicos (SENAI ou ETE) tiveram média 

igual a 3,8. Os alunos que vieram de escolas particulares tiveram média igual a 

5,2, praticamente igual à média igual a 5,0 dos que frequentaram escola pública. 

Nos dados das Figuras 39 e 40, destacamos as respostas da avaliação 

realizadas pelo aluno G6-B; nos dados das figuras 41 e 42, as respostas do aluno 

G4-F. 
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Figura 39.  Resposta parcial da avaliação final realizada pelo aluno G6-B 
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Figura 40.  Resposta parcial da avaliação final realizada pelo aluno G6-B 

 

 

 

 

 



 

 

171 

 

Figura 41.  Resposta parcial da avaliação final realizada pelo aluno G4-F 
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Figura 42.  Resposta parcial da avaliação final realizada pelo aluno G4-F 

 

A comparação dos itens a) e b) das respostas dos alunos G6-B e G4-F 

confirma a relativa facilidade encontrada por eles para a aplicação de um 

algoritmo, como o utilizado para resolver a equação diferencial. Quanto ao item c), 

respondido corretamente por ambos, esperávamos um índice de acerto maior, 

uma vez que a questão foi discutida na Etapa 12. No item d), temos a questão 

que foi objeto de pesquisa espontânea por parte dos alunos. Nos dados da Figura 

40, destacamos que uma leitura equivocada da lei empírica pelo aluno G6-B 

provocou uma troca de fv  por iv  no segundo membro da equação. A resposta 

correta foi dada apenas pelo aluno G4-F. 

 

 

4.3  Impressões dos sujeitos sobre a atividade 

 

Após o término das atividades organizamos um questionário com três 

perguntas, que foi respondido pelos estudantes (com exceção dos componentes 

do grupo G5). Nosso objetivo foi investigar a percepção as impressões e opiniões 

que os estudantes tiveram sobre o trabalho realizado por eles e as possíveis 

contribuições para sua vida acadêmica. 
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Questionário 

 

1) Como você avalia a ideia de utilizar atividades interdisciplinares para motivar 

o aluno em aulas teóricas? 

G1: É uma ideia boa! Além de ajudar no entendimento da matéria, motiva o 

aluno com tarefas diferenciadas; 

G2: Eu entendo que atividades desse tipo são uma forma de deixar mais 

palpável as aplicações da teoria, que é ensinada, dando razão e significado para o que 

nós aprendemos; 

G3: Essa é a melhor forma do aluno entender a matéria teórica. Relacionando 

a teoria com a prática, ajuda a melhorar o entendimento, as suas utilizações e motiva 

o aluno a estudar para aprender o que acontece no laboratório; 

G4: Esta atividade ajudou bastante a entender a questão da 

interdisciplinaridade, já que as matérias como Cálculo e Física não são tão comuns no 

meu dia a dia e a maneira como a atividade foi conduzida contribuiu para uma 

percepção melhor nessas áreas de conhecimento; e  

G6: Com base neste projeto percebi uma maneira de mesclar as disciplinas 

Cálculo e Física, incentivar as pesquisas e leituras e visualizar aplicações da teoria, 

pois o experimento mostrou uma teoria em funcionamento. 

 

2) Explique de que forma esta atividade contribuiu (ou não) para ajudá-lo a 

compreender as Equações Diferenciais. 

G1: Esta atividade contribuiu para a compreensão das equações diferenciais 

no sentido de mostrar a utilização das equações no nosso dia a dia; 

G2: Ajudou muito porque só com a teoria não tive ideia de para que serviam 

as Equações Diferenciais, e com o experimento, deu para ter uma  noção de sua 

utilização; 

G3: Quando você está trabalhando num projeto prático, você tem uma visão 

mais detalhada do que está ocorrendo na teoria. Na aula não se consegue uma 

atenção 100%, pois, às vezes, o assunto é cansativo e desinteressante. Já na prática 

você vê situações novas e se descontrai; 
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G4: A contribuição exercida pela atividade no meu conhecimento sobre 

Equações Diferenciais foi muito importante, dado o fato de que os experimentos 

laboratoriais se mostraram incentivadores do aprendizado. A liberdade no calendário 

fez com que o conteúdo fosse absorvido no meu melhor momento; e 

G6: A atividade contribuiu para o aprendizado das Equações Diferenciais, pois 

pude estudar em casa, na faculdade e até no trabalho, já que tínhamos um prazo bom 

para a entrega. Também despertou minha curiosidade para pesquisar em livros, 

frequentar a monitoria e perguntar aos professores. 

 

3) Faça sugestões para alterar esta atividade e/ou propor novas atividades 

G1: Acho que temos o direito de utilizar os bons laboratórios da nossa 

faculdade, de modo que as aulas teóricas não se tornem muito cansativas. Acho que 

como esta foi a primeira atividade experimental, ela deixou um pouco a desejar, mas 

com a implantação de mais aulas práticas a tendência é melhorar; 

G2: Proponho que estas atividades sejam implantadas de forma a não gerar 

um volume muito grande de matéria. Talvez a cada 8 horas/aula de teoria deveria ter 

4 horas/aula de laboratório. É mais fácil de perceber que todas as matérias estão 

interligadas; 

G3: Acho que precisamos de atividades práticas de todos os assuntos tratados, 

não só de um ou outro. Também precisamos de laboratórios para realizar nossos 

projetos com segurança e conforto. Acredito que podemos aprender mais com 

projetos práticos;  

G4: Acredito que poderemos obter um melhor aproveitamento da atividade se 

o professor nos der mais referências bibliográficas. Também seria proveitoso se o 

professor já tivesse a sua resposta pronta da atividade. Isso facilitaria a orientação. 

Com essas pequenas correções, acredito no potencial que esta nova forma de ensino 

pode ter na formação do aluno; e 

G6: Seria interessante se tivéssemos no fórum mais informações sobre 

arredondamentos e sobre modelos. Acredito nesta forma de avaliação, pois incentiva 

o aluno a buscar conhecimento durante o tempo que ele tem disponível, usando os 

vários recursos que ele tem hoje. 
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Comentários sobre as respostas 

 

De modo geral, percebemos a receptividade dos alunos para a utilização 

de metodologias de ensino alternativas. Os grupos G1, G2 e G3 enfatizaram a 

motivação gerada pelas atividades propostas. O grupo G4 confirma a dificuldade 

de percepção da interdisciplinaridade entre as disciplinas que não são comuns em 

seu dia a dia.  

Os alunos dos grupos G1, G2 e G3 opinaram favoravelmente sobre a 

contribuição que essas atividades exercem sobre o aprendizado ao associar as 

partes experimental e teórica.  

Os integrantes dos grupos G1, G2 e G3 destacaram a importância do 

trabalho fora da sala de aula tradicional. Os componentes do grupo G4, por outro 

lado, revelam a permanência de alguns efeitos do ensino tradicional: a 

necessidade de conhecer a respostas antecipadamente e a dificuldade de iniciar 

uma pesquisa por conta própria. Os alunos do grupo G6 citaram a falta de 

conteúdos adicionais, o que revelou alguma falha no planejamento do meio por 

parte do professor-orientador. 

Assim, as respostas apresentadas neste questionário permitiram que 

avaliássemos de maneira positiva os instrumentos e a condução do experimento. 

Entre elas, podemos citar: a conexão teoria-prática obtida com as atividades de 

laboratório e as aulas dadas em classe; a dinâmica promovida pelas discussões, 

devoluções e avaliações que em diversos momentos contribuíram de forma 

relevante para o aprendizado das equações diferenciais; a possibilidade de 

acompanhar passo a passo a realização de um experimento interligando as 

etapas da modelagem com as da teoria das situações didáticas. 

Tendo por base o desempenho e os resultados obtidos durante a 

realização das 15 etapas da espiral autorreflexiva, em nossa visão, destacamos 

que as maiores dificuldades encontradas pelos alunos estiveram nas Etapas 6 e 

7, correspondente à fase de abstração ou elaboração do modelo matemático. 

Alguns fatos revelaram que esta dificuldade era de certa forma previsível, 

uma vez que os alunos nunca tiveram um envolvimento com a Modelagem 
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Matemática e revelaram grande dificuldade em transitar por conceitos de diversas 

disciplinas. Os motivos provavelmente estejam relacionados ao ensino 

fragmentado que tiveram durante sua vida escolar; à dificuldade de traduzir e 

raciocinar na linguagem corrente e na linguagem matemática, desvinculada dos 

problemas da vida real; no comprometimento de boa parte do ensino da 

Matemática com os algoritmos, destituídos de aplicações e interpretações 

práticas.  

No entanto, nas Etapas 2 e 3, bem como nas Etapas 10 e 11, 

demonstraram entusiasmo, motivação e comprometimento durante a realização 

das tarefas e resolução de exercícios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao final deste trabalho, retomamos a questão central da pesquisa, 

analisamos seu desenvolvimento e relacionamos algumas conclusões. 

A pesquisa teve como objetivo principal investigar se a realização de 

atividades interdisciplinares que utilizam a Modelagem Matemática pelos alunos 

do ciclo básico da Engenharia, propicia aos estudantes contribuições para a 

aprendizagem de equações diferenciais, ou seja: 

 
 
Atividades interdisciplinares que utilizam a Modelagem Matemática 

propiciam a aprendizagem de equações diferenciais? 

 

Como sujeitos da pesquisa, tivemos 12 estudantes do ciclo básico do curso 

de Engenharia de um Centro Universitário do grande ABC-SP, divididos em seis 

grupos com dois componentes cada. Os grupos realizaram três experimentos: 

Misturas de Soluções, Lei de Torricelli e Lei do Resfriamento de Newton, das 

quais a primeira foi objeto desta pesquisa. As questões propostas nas outras 

atividades encontram-se nos Anexos 2 e 3, respectivamente. 

As atividades foram realizadas em sala de aula e nos laboratórios de 

química e informática, em um meio que permitiu aos estudantes interagir entre si, 

com o professor-pesquisador, com o material didático e com o instrumental dos 

laboratórios. Cada atividade teve a duração de 5 semanas e foi realizada em 15 

etapas, divididas em quatro ciclos, nomeados de acordo com as fases da 

Modelagem: Experimentação, Abstração, Resolução e Validação. 
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Embasamento Teórico 

 

No início deste relato, mostramos nosso incômodo pessoal em relação à 

forma como os conteúdos do Cálculo vêm sendo ensinados. Confirmamos que 

autores como Bassanezi (1999, 2002), Barbosa (2004) e Borba (2007) já haviam 

indicado tais problemas e formulado alternativas, tendo por base a Modelagem 

Matemática como estratégia de ensino e aprendizagem. Tais alternativas, aliadas 

ao conceito de interdisciplinaridade de Tomaz, David (2008) e à Teoria das 

Situações Didáticas de Brousseau (2008) foram utilizadas para fundamentar 

nosso trabalho. 

A Modelagem e a Interdisciplinaridade foram pertinentes para este estudo, 

sobretudo por possibilitarem alterações para o ensino, geralmente fragmentado 

dos conteúdos e propiciar condições para que o aluno do ciclo básico pudesse 

processar informações, combinar conhecimentos e habilidades relacionadas aos 

fatos de seu dia a dia. 

A Teoria das Situações Didáticas forneceu os subsídios para a organização 

do meio, no qual os estudantes interagiram para construir suas hipóteses sobre o 

objeto de estudo equações diferenciais, submeter suas soluções para avaliação e 

posterior institucionalização do conhecimento. À medida que realizavam as 

etapas da Modelagem no laboratório, no ambiente informático ou trocando 

informações sobre as tarefas propostas, ocorreram as situações didáticas e 

devoluções que permitiram uma dinâmica investigativa que dificilmente seria 

possível em um ambiente de sala de aula. 

Fundamentados em Machado (2005) e Macedo (2005), procuramos relatar, 

ao longo do processo, as habilidades e competências que fornecem subsídios 

para que os estudantes possam aplicar seus conhecimentos em novas situações. 

Nas atividades desenvolvidas, buscamos estimular o trabalho coletivo e a 

investigação a fim de desenvolver habilidades sociais de ensino e aprendizagem. 
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Metodologia 

 

Nossa opção pela pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-ação se deveu-se 

ao fato de que esta modalidade de pesquisa pressupõe o relato da interpretação e 

compreensão dos significados atribuídos pelos sujeitos que participam do 

processo. Por esse motivo, priorizamos as descrições dos experimentos, os 

relatos de compreensão e observação e os diálogos com os estudantes. Outro 

motivo relevante foi que esta modalidade de pesquisa permite ao professor-

pesquisador investigar sua prática e realizar intervenções e devoluções, a fim de 

conduzir sua pesquisa de forma planejada e cooperativa. 

De outro lado, a modelagem exerce o papel de aliar teoria e prática e 

conforme Basso et al. (1999), contribuir para interligar o conhecimento explícito e 

tácito, buscando na conceituação abstrata elementos para dar suporte aos 

resultados encontrados na experimentação ativa. É na experimentação ativa que 

o professor-pesquisador encontra a oportunidade de assumir o papel de 

organizador (do meio) e questionador ao promover as devoluções, deixando de 

lado o papel de emissor único. 

Incorporamos também as ideias de Cury (2000), que se deve ir além da 

aplicação de fórmulas em problemas padronizados, como ocorre no ensino 

tradicional das equações diferenciais e passamos a aliar os objetivos com o uso 

de novas tecnologias e o trabalho em grupo. Buscamos ainda, de acordo com 

Flemming (2004), destacar, nas atividades propostas, o papel das variáveis na 

formulação, análise, resolução e interpretação dos resultados. 

Para aglutinar estas propostas, utilizamos uma aproximação entre as fases 

da modelagem, conforme Bassanezi (2002) e as situações didáticas de acordo 

com Brousseau (2008), para criar uma sequência didática de 15 etapas em uma 

espiral autorreflexiva, que se tornou norteadora para a realização das atividades. 

Finalizamos com um relato das competências e habilidades observadas 

durante as etapas da atividade, destacando a capacidade de expressão em 

diferentes linguagens (analisar e interpretar dados); compreensão e resolução de 

problemas; argumentação (definição de estratégias); interpretação e aplicação 

dos conhecimentos. 
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Resultados e conclusões 

 

Em uma avaliação geral das atividades desenvolvidas ao longo dos cinco 

encontros ocorridos, destacamos os seguintes resultados e conclusões: 

• O primeiro ciclo, constituiu-se da parte experimental realizada no 

laboratório de Química e Informática. Nesta etapa, notamos o 

entusiasmo dos alunos com o problema proposto e com a quebra da 

rotina do espaço/tempo circunscrito à sala de aula. De acordo com 

Quevedo, Scheer (2003), este é o primeiro passo de quebra de 

paradigma que pode incentivar o aluno a assumir o papel de 

protagonista de sua aprendizagem. Verificamos também com base no 

problema escolhido, de modo a provocar e instigar os alunos na 

realização de determinada tarefa de caráter experimental, as 

dificuldades, interação e manuseio dos equipamentos no laboratório 

motivou-os a que encontrassem soluções criativas, como por exemplo, a 

do uso do controlador utilizado na dosagem de medicamentos para 

garantir o fluxo constante da salmoura. 

Na sessão plenária, as discussões compartilhadas pelos grupos e as 

devoluções do professor revelaram oportunidades de aprendizagem, 

apoiadas nas questões relacionadas à construção de tabelas, 

identificação de variáveis, ajuste de curvas, obtenção de funções e uso 

da análise dimensional. 

As interações entre Matemática, objeto físico e uso de softwares 

específicos que ocorreram nesta fase, são, de acordo com Amorim, 

Martins Filho (2001), oportunidades para exercitar a competência 

técnica e a capacidade para desenvolver projetos, indispensáveis para o 

futuro engenheiro. 

• O segundo ciclo, foi marcado pela dificuldade encontrada pelos alunos 

na formulação do modelo matemático do experimento. Acreditamos que 

tais dificuldades foram provocadas por alguns fatores, de certa forma 

previsíveis, e já apontados por Dorow, Biembengut (2008), ou seja: 

dificuldade em adotar uma lógica na resolução de um problema; 
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tendência no uso do raciocínio linear e falta de experiência com a 

interdisciplinaridade. 

Optamos por iniciar esta etapa com um texto que relata a obtenção da 

Lei do Resfriamento de Newton. Verificamos, posteriormente, que esta 

não foi a melhor opção para organizar o meio. Com esta escolha, os 

alunos apresentaram dificuldades para obter o modelo desejado. 

A sessão plenária desse ciclo exigiu do professor exemplos e 

devoluções, além do planejado, de modo a fazer com que os estudantes 

se sentissem suficientemente motivados e capacitados a discutir, fazer 

conjecturas e, por fim construir o modelo. 

Assim, destacamos as dificuldades já notadas por Moungabio (2009), 

relacionadas à: utilização de limites de função já estudadas pelos 

alunos; dificuldades na alteração necessária a ser realizada no modelo, 

no caso em que a vazão de entrada é diferente da vazão da saída; 

percepção de que determinado modelo pode servir para situações 

totalmente diferentes. 

• No terceiro ciclo, os alunos já apresentavam maior habilidade na 

condução das investigações e maior desenvoltura para solucionar 

problemas. Acreditamos que a familiarização com procedimentos 

mecânicos e com o uso de fórmulas que caracterizou sua vida 

acadêmica no Ensino Médio e primeiro ano do Ensino Superior 

contribuiu, em parte, para esta habilidade. 

O que nos impressionou nesta fase foi a surpresa e satisfação dos 

alunos ao encontrarem, com base nas condições iniciais, uma solução 

analítica compatível com a solução experimental, e o fato de poder 

utilizá-la para fazer previsões com relativa segurança. Verificamos aqui 

as vantagens do uso da modelagem para a relação ensino e 

aprendizagem, ao torná-la uma prática da sala de aula. Vantagem esta 

já destacada por Villers (1998), Bassanezi (2002) e Ponte, Broucardo, 

Oliveira (2006). 
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• O quarto caracterizou-se pela comparação gráfica e numérica dos dados 

obtidos na fase experimental com os obtidos na solução analítica. 

Alguns alunos mostraram interesse no uso de métodos estatísticos para 

a análise de erros e no grau de precisão dos instrumentos do laboratório. 

Apesar de se tratar de um assunto a ser abordado mais adiante no curso 

de Engenharia, julgamos que possa talvez ser uma oportunidade de 

motivar os alunos com palestras e debates com profissionais da área da 

Engenharia, de modo que, conforme Flemming (2004), possibilite a 

esses alunos o primeiro contato com instrumentos e técnicas para 

validar resultados; o conhecimento das áreas envolvidas na validação e 

as regras e estratégias para realizar previsões. 

Na última etapa, foi feita a institucionalização do conhecimento e, nos 

relatos e apresentações dos grupos, verificamos uma organização 

objetiva das ideias e conclusões, na qual expressaram o 

reconhecimento e as contribuições da Modelagem e da 

Interdisciplinaridade, como elementos motivadores para o estudo das 

equações diferenciais. Dentre os seis grupos, cinco comprovaram o 

resultado experimental. A análise dos dados da verificação avaliativa 

mostrou que, ao final do processo, os estudantes estavam 

satisfatoriamente capacitados a aplicar os conhecimentos em novas 

situações. 

 

Ao opinarem livremente sobre as atividades, os alunos revelaram 

elementos importantes para nossa análise, entre os quais destacamos as 

respostas dos grupos G4 e G6 que lembraram a necessidade de um tempo maior 

exigido por esse tipo de trabalho, para solidificar os conhecimentos, o que nem 

sempre está ajustado ao calendário estabelecido pela Instituição. 

Entendemos também que diversos elementos, como por exemplo, o 

cuidado com o planejamento do meio didático, a mobilização de um grupo maior 

de professores e os conhecimentos sobre a condução do trabalho em grupo 

devem ser aperfeiçoados. 
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As respostas dadas no questionário e as opiniões dos colegas professores, 

colhidas informalmente, deixaram transparecer que há, mesmo na fase inicial do 

curso, uma pré-disposição, tanto por parte dos alunos como dos professores, para 

buscar novas formas de motivação para o ensino dos conteúdos. 

Desta forma, questionamos a crença tradicional, que é preciso esgotar as 

possibilidades de ensino das habilidades manipulativas e teóricas, dadas pela 

utilização de algoritmos, em aulas expositivas e disciplinas compartimentalizadas, 

para depois apresentar as aplicações interdisciplinares.   

Com os dados colhidos, foi possível responder afirmativamente à nossa 

questão de pesquisa: 

A Modelagem e a Interdisciplinaridade, conforme foram conduzidas, 

propiciaram aos alunos possibilidades de ganhos no processo de ensino e 

aprendizagem do conteúdo equações diferenciais e contribuíram para o 

entendimento e motivação dos estudantes da área da Engenharia. 

 

Contribuições da pesquisa 

 

A seguir, destacamos as possíveis contribuições de nosso trabalho para a 

pesquisa na área da Educação Matemática: 

 

• Metodologia de trabalho. 

A abordagem metodológica aqui utilizada abre uma possibilidade de ações 

que possam ser orientadoras no ensino das equações diferenciais. Os resultados 

e conclusões desta pesquisa mostraram que uma metodologia focada no 

desenvolvimento de tarefas baseadas na interação do aluno com seu meio 

ambiente e que se realiza em parte fora da sala de aula, contribui para que o 

estudante construa de forma consistente seu próprio conhecimento. 

Parece-nos, então, pertinente compreender que as fases da Modelagem 

possibilitam ao estudante desenvolver habilidades de refletir, avaliar e julgar, que 

extrapolam aquelas obtidas apenas nas aulas expositivas. 
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• Aproximação entre Modelagem e Teoria das Situações Didáticas 

Na revisão bibliográfica feita para esta tese, não encontramos, entre os 

trabalhos pesquisados, nenhum que associasse a Modelagem, vista como 

metodologia com a Teoria das Situações Didáticas. 

A presente pesquisa permitiu que desenvolvêssemos uma sequência de 

tarefas, tendo como base as fases da Modelagem, intercaladas com a fase 

adidática da teoria de Brousseau, subdividida em ação, formulação e validação. 

Tal associação nos permitiu gerir o processo de aprendizagem, à medida 

que possibilitou ao professor-pesquisador colher dados ao longo do processo, e 

ao mesmo tempo, com as devoluções, incentivar o trabalho do aluno na busca de 

seu conhecimento, ao gerir, conjecturar e validar suas hipóteses. 

Desta forma, nossa contribuição está no fato de mostrar a importância de 

se utilizar atividades que, com o uso da Modelagem associada a um conteúdo 

matemático, propiciam ao aluno a construção de seu próprio conhecimento. 

 

• Interação teoria-prática 

A utilização de trabalhos práticos, como motivação para o aprendizado de 

conteúdos teóricos, constitui uma linha de pesquisa promissora dentro da 

Educação Matemática. Contudo, nossa abordagem neste estudo procurou 

associar alguns elementos, como a interdisciplinaridade, a utilização de 

ambientes distintos da tradicional sala de aula, o uso de softwares específicos 

como material de apoio e o trabalho em grupo. Esta associação permitiu, com 

base nos experimentos, colocar o sujeito interagindo com diversas situações e 

ambientes, de modo que, a partir disto e com o auxílio dos questionamentos e 

devoluções, foram surgindo os conhecimentos matemáticos. Este tipo de 

abordagem, pouco usual, contribuiu para que nossos alunos utilizassem seus 

conhecimentos em novas situações.  
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Sugestão de continuidade 

 

Como continuidade desta pesquisa, sugerimos a realização de trabalhos 

com equações diferenciais lineares de primeira e segunda ordem. Diversos 

modelos que têm como solução estas equações, tais como o sistema massa-

mola, a carga e descarga de capacitores com corrente contínua e alternada e 

outros são objetos de estudo, especialmente, em mecânica e eletricidade. 

Parece-nos adequado, que pesquisas futuras possam questionar as atuais 

formas de ensino de conteúdos matemáticos, levando em conta a relação de 

troca entre os sujeitos envolvidos e o trabalho em grupo, de modo que eles sejam 

incentivados a construir seu conhecimento. Acreditamos que a Modelagem e a 

Interdisciplinaridade possam exercer um papel aglutinador neste tipo de pesquisa 

e, com isso, contribuir para a formação crítica e profissional do engenheiro. 

 

 



 

 

187 

 

 

 

 



 

 

188 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

 

ABRANTES, P. Avaliação e Educação Matemática. Série Reflexões em Educação 

Matemática, v. 1. Rio de Janeiro: MEM/USU-GEPEM, 1995. 

 

ALMOULOUD, S. A. Fundamentos da Didática da Matemática. Curitiba: Ed. 

UFPR, 2007. 

 

AMORIM, F. S. A.; MARTINS FILHO, P. P. Sobre a importância do estudo da 

Metodologia de Projeto no Ensino de Engenharia. In: Congresso Brasileiro do 

Ensino da Engenharia – COBENGE, anais. Porto Alegre, 2001.  

 

BAJPAL, A. C.; MUSTOE, L. R.; WALKER, D. Matemática para Engenharia. S. 

Paulo: Hemus, 1980. 

 

BARBOSA, J. C. Modelagem Matemática: O que é? Por que? Como?. Veritati, n. 

4, p. 73-80. 2004. 

 

__________. Sobre a pesquisa em Modelagem Matemática no Brasil. V 

Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática (CNMEM). 

Ouro Preto: UFUB, 2007. 

 

BASSANEZI, R. Modelagem na Matemagicalândia. In: Bolema, ano 7, n. 8, p.15-

37, 1992. 

 

__________. Modelagem Matemática: Uma disciplina emergente nos programas 

de formação de professores. In: Biomatemática IX, Campinas: 1999. 

 

__________. Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática: uma nova 

estratégia. São Paulo: Contexto, 2002. 

 



 

 

189 

BASSO, M. V. A. et al. Educação Tecnológica e/na Educação Matemática: 

Aplicação da Matemática na Sala de Aula ou “Focinho de porco não é tomada” In: 

Informática na Educação – Teoria e Prática. UFRG, Porto Alegre, 1999. 

Disponível em http://www.nied.unicamp.br/oea. Último acesso em 20/04/2010.  

 

BATISTA, G. B.; NOVAES, L.; FARBIARZ, A. Jogos: desenvolvendo 

competências e habilidades.  VIII Brazilian Symposium on Games and Digital 

Entertainment. Anais. Rio de Janeiro, 2009. 

 

BELTRÃO, M. E. P. Ensino de Cálculo pela Modelagem Matemática e Aplicações 

– Teoria e Prática. Tese (Doutorado em Educação Matemática). Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUCSP, São Paulo, 2009. 

 

BICUDO, M. A. V. Pesquisa Qualitativa e Pesquisa Qualitativa segundo a 

abordagem fenomenológica. In: BORBA, M. C.; ARAÚJO, J. L. (org.). Pesquisa 

qualitativa em educação matemática. 2. ed. – Belo Horizonte: Autêntica, 2006. p. 

101-114. 

 

BIEMBENGUT, M. S.; HEIN, N. Modelagem matemática no ensino. São Paulo: 

Contexto, 2000. 

 

BLISS, J.; MONK, M.; OGBORN, J. Qualitative Data Analysis for Educational 

Research: A guide to uses of systemic networks. London: Croom Helm, 1983. 

 

BORBA, M. C.; PENTEADO, M. G. Informática e educação matemática. (Coleção 

Tendências em Educação Matemática). Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

 

BORBA, M. C.; MENEGHETTI, R. C. G.; HERMINI, H. A. Estabelecendo Critérios 

para Avaliação do Uso de Modelagem em Sala de Aula: estudo de um caso em 

um curso de Ciências Biológicas. In: Fainguelernt, E. K. (Org) Calculadoras 

Gráficas e Educação Matemática, p. 95-113. Rio de Janeiro: Art Bureau, 1999. 

 

BOYCE, W.; DiPRIMA, R. C. Equações diferenciais elementares e problemas de 

valores de contorno – Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

 

BROUSSEAU, G. Fundamentos e Métodos da Didáctica da Matemática. In BRUN 

J. Didáctica das Matemáticas. p. 35-113. Lisboa: Horizontes Pedagógicos, 1986. 

 



 

 

190 

__________. Os diferentes papéis do professor: contextualização e 

descontextualização do saber. In: PARRA C, SAIZ I. (org). Didática da 

Matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, p. 48-72, 

1996. 

 

__________. Introdução ao estudo da teoria das situações didáticas: conteúdos e 

métodos de ensino. São Paulo: Ática, 2008. 

 

BUNGE, M. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Perspectiva, 1999. 

 

CHEVALLARD, Y. L’analyse des pratiques des enseignants em théorie 

anthropologique. Recherches em Didactique des mathématiques 19(2) 221-265, 

(1999). 

 

__________. Estudar Matemáticas: O elo perdido entre o ensino e a 

aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

CLÉMENTS, R. R.; LAUGINE, P.; DE TURCKHEIM, E. Select Papers on the 

Teaching of Mathematics as a Service Subject. CISM. Udine, 1988. 

 

CURY, H. N. Criação de Ambientes de Aprendizagem para o Cálculo Diferencial e 

Integral. In: Congresso Sul-Brasileiro de Informática na Educação – Área de 

Exatas. Anais, 2000. CD-ROM. 

 

CYTRYNOWICZ, R. O Engenheiro do século 21. Revistaz Politécnica, out/dez 

2001. Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP. São Paulo, 2001. 

 

D’AMBRÓSIO. U. Prefácio. In: Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática. 

Borba, M. C.: Araújo, J. L. A. (Ogs.). Coleção Tendências em Educação 

Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

 

DOROW, K. C.; BIEMBENGUT, M. S. Mapeamento das pesquisas sobre 

modelagem matemática no ensino brasileiro: análise das dissertações e teses 

desenvolvidas no Brasil. Dynamis, jan-mar/08, n. 14, v. 1, p. 54-61. Blumenau, 

2008. 

 



 

 

191 

FECCHIO, R. A modelagem matemática como recurso didático em projetos 

interdisciplinares. In: XXXVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. 

COBENGE. Anais. São Paulo, 2008. 

 

__________. Uma abordagem das equações diferenciais por meio de atividade 

interdisciplinar. In: IX Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste. 

UFSCar. Livro de Resumos (p. 315). São Carlos: Cubo Multimídia, 2009. 

 

FERNANDES, E. Fazer matemáticas compreendendo e compreender matemática 

fazendo. A apropriação do artefacto da matemática escolar. Quadrante. Vol. 6, nº 

1, 2000. 

 

FERRUZZI, E. C. et al. Energia armazenada em um capacitor: Modelagem 

Matemática no Ensino Tecnológico. In: COBENGE, 2003, Rio de Janeiro. Anais, 

Rio de Janeiro, 2003. 

 

FIORENTINI, D. Pesquisar práticas colaborativas ou pesquisar 

colaborativamente? In: BORBA, M. C.; ARAÚJO, J. L. (org.). Pesquisa qualitativa 

em educação matemática. 2. ed. – Belo Horizonte: Autêntica, 2006. p. 49-78. 

 

FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. Investigação em educação matemática. 3. ed, 

Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 

 

FIORENTINI, D.; SOUZA JR, A.; MELO, G. F. A. Saberes docentes: um desafio 

para acadêmicos e práticos. In: GERALDI, C. M. G.; FIORENTINI, D.; PEREIRA, 

E. M. A. (org). Cartografia do trabalho docente: professor(a) – pesquisador(a). 

Campinas: Mercado de Letras e ALB, 1998. 

 

FIGUEIREDO, V. L. X. et al. Cálculo com Aplicações – Quem Somos. 2007, 

disponível em http://www.ime.unicamp.br/~calculo/quemsomos/index.html. Último 

acesso em 17/11/07.  

 

FLEMMING, D. M. O ensino de cálculo nas engenharias: relato de uma 

caminhada. In: CURY, H. N. (Org) Disciplinas matemáticas em cursos superiores: 

reflexões, relatos, propostas. p. 271-292. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.  

 

FREITAS, J. L. M. Teoria das Situações Didáticas. In: Educação matemática: uma 

(nova) introdução. MACHADO, S. A. (Org). 3 ed. São Paulo: EDUC, 2008. 



 

 

192 

GARNICA, A. V. M. História Oral e Educação Matemática. In: BORBA, M. C.; 

ARAÚJO, J. (Orgs.) Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática, 2ª ed. – Belo 

Horizonte: Autêntica, 2006.  

 

KERR, D.; MAKI, D. Mathematical Models to Provide Applications in Classroom. 

In: Sharron, S. e Reys, R. Applications in School Mathematics. National Council of 

Teachers of Mathematics. 1979. 

 

MACEDO, L. Competências e Habilidades: Elementos para uma reflexão 

pedagógica. Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Fundamentação Teórico-

metodológica. Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anízio Teixeira (p. 

13-25) – Brasília: O Instituto, 2005.  

 

MACHADO, N. J. Interdisciplinaridade e contextuação. Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), Fundamentação Teórico-metodológica. Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais Anízio Teixeira (p. 41-53) – Brasília: O Instituto, 2005. 

 

MALHEIROS, A. P. S. Modelagem Matemática, Interdisciplinaridade e 

Tecnologias Informáticas em sala de aula. In: Seminário Internacional de 

Pesquisa em Educação Matemática, 2003. Santos, 2003. 

 

MALHEIROS, A. P. S.; BORBA, M. C.; DINIZ, L. N. Doze anos de produção 

Matemática de estudantes de Biologia em um ambiente de Modelagem. In: 

Conferência Nacional sobre Modelagem e Educação Matemática, 4. Anais. Feira 

de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, 2005. 1 CD-ROM. 

 

MARGOLINAS, C. Situations, Milieux, Connaissances – Analyse de l’activitè du 

professeur. In J.-L. Dorier, M. Artaud, M. Artigue, R. Berthelot & R. Floris (Eds.), 

Actes de la 11 ème Ecole d’Eté de Didactique des Mathematiques (pp. 141-156). 

Grenoble. La Pensée Sauvage, 2002. 

 

MARIANI, R. C. P. Transição da Educação Básica para o Ensino Superior: A 

coordenação de Registros de Representação e os conhecimentos mobilizados 

pelos alunos no Curso de Cálculo. Doutorado em Educação Matemática. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP, tese. São Paulo, 2006. 

 

MATOS, J. F. Modelação Matemática. Universidade Aberta, Modena, 1995. 

 



 

 

193 

MEC-INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Disponível 

em 

http://historico.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=3

9&Itemid=73 . Último acesso em março de 2010. 

 

MOUNGABIO, F. M. Les equations differentielles a l’interface mathematiques – 

physique: praxeologie et jeux de cadres de rationalite dans les manuels de 

terminale S. Recherches em didactique des mathématiques. Vol 29/3, nº 87. La 

Pensée Sauvage – Editions, 2009. 

 

NASSER, L. Educação Matemática no Ensino Superior: questões a debater. 

“Educação Matemática no Ensino Superior” Anais do VII ENEM, Mesa Redonda. 

Rio de Janeiro: UFRJ, 2004.  

 

NOSS, R.; KENT, P. The Mathematical Components of Engineering Expertise: 

Project proposal. Institute of Education, London WCIH0AL., 2000. Disponível em 

http://www.ioe.ac.uk/rnoss/MCEE Último acesso em 20/11/09. 

 

PERRENOUND, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: 

Artes Medicas Sul, 1999. 

 

POMBO, O.; GUIMARÃES, H. M.; LEVY, T. A Interdisciplinaridade: reflexão e 

experiência. 2. ed. Lisboa: Texto, 1994. 

 

PONTE, J. P.; BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H. Investigações Matemáticas na Sala 

de Aula. (Coleção Tendências em Educação Matemática – 1ª ed.). Belo 

Horizonte: Autêntica, 2006. 

 

QUEVEDO, J. R. S.; SCHEE, S. O trilema do ensino da Engenharia e o aprender 

a aprender. Congresso Brasileiro do Ensino da Engenharia – COBENGE, Instituto 

Militar de Engenharia. Anais - Rio de Janeiro: 2003.  

 

REZENDE, W. M. O Ensino de Cálculo: Um problema do ensino superior de 

Matemática? Mesa Redonda: “Educação Matemática no Ensino Superior” do VII 

ENEM, Rio de Janeiro: UFRJ, 2004. 

 

 



 

 

194 

ROQUE, G. O. B.; ELIA, M. F.; MOTTA, C. L. R. Uma visão sistêmica do uso da 

noção de competências na avaliação de aprendizagem em cursos a distância, 

2004. Disponível em http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/173-TC-

D4.htm. Último acesso em 30-ago-2010.  

 

SCHMITT, A. L. F.; BIEMBENGUT, M. S. Mapeamento das pesquisas sobre 

modelagem matemática no cenário mundial: análise dos trabalhos no 14º grupo 

de estudos do Comitê Internacional de Educação Matemática – Study Group 14 – 

ICMI.  Dynamis out-dez/07 n. 1, v. 3, p. 11-20. Blumenau, 2007. 

 

SHIGA, A. A.; PEGOLLO, C. A. G. A Multidisciplinaridade como forma de 

motivação para os novos alunos de Engenharia. In: Congresso Brasileiro do 

Ensino de Engenharia – COBENGE, anais. Rio de Janeiro, 2003. 

 

SOARES, E. M. S. Ambientes colaborativos e interacionistas e aprendizagem 

significativa de matemática. In: Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, 

28., 2000, Ouro Preto. Anais. Ouro Preto: UFOP, 2000. 1 CD-ROM. 

 

SOARES, E. M. S.; SAUER, L. Z. Um novo olhar sobre a aprendizagem de 

matemática para a engenharia. In: CURY H N. (Org.) Disciplinas matemáticas em 

cursos superiores: reflexões, relatos, propostas. p. 245-270. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2004. 

 

SOUZA, H. A Modelagem Matemática como uma ferramenta na aprendizagem 

em disciplinas básicas e específicas nos cursos de Engenharia. Congresso 

Brasileiro do Ensino de Engenharia – COBENGE, anais. Brasília, 2004. 

 

TOMAZ, V. S.; DAVID, M. M. M. S. Interdisciplinaridade e aprendizagem da 

matemática em sala de aula. (Coleção Tendências em Educação Matemática). 

Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

 

VILLIERS, M. The role of technology in mathematical modeling. University of 

Durban. Durban: 1994. 

 

WEISSTEIN, E. Partial Differential Equations. Disponível em 

http://mathworld.wolfram.com/topics/PartialDifferentialEquations.html. Acesso em 

20/jun/2011.  

 



 

 

195 

ZILL, D. G. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. São Paulo: 

Pioneira Thomas Learning, 2003. 
 

 



 

 

196 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 
 

Centro Universitário 
 

Plano de disciplina – 2010 
 

Curso: Engenharias. Ciclo Básico.  
Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral I Série: 1o ano 
Carga Horária: 4h/a semanais 
Professor:  

 

I –Ementa 

Números Reais. Funções Reais de uma variável. Limites. Derivadas. Integrais.  

 

II – Objetivos 

a) GERAIS: conduzir o aluno à familiarização de conceitos, técnicas e ferramentas de 

Cálculo para que ele possa aplicar e trabalhar em problemas que norteiam disciplinas de 

sua área específica.  

b) ESPECÍFICOS: 

o Cognitivos: constituir conhecimentos essenciais levando em conta uma visão global 

e integrante do assunto. Informações sobre o contexto histórico nos quais os 

conhecimentos matemáticos se produziram. 

o De Habilidades: relacionar e aplicar os conhecimentos matemáticos abordados na 

disciplina com/em outras áreas; levantar hipóteses, deduzir, conjecturar, concluir, 

generalizar, comparar e sintetizar. 

o De Atitudes: assumir compromisso com o rigor e lógica matemática; desenvolver a 

criatividade, valorizar o conhecimento como instrumento de transformação social. 
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III – Programa detalhado da Disciplina 
 

PRÉ-REQUISITOS: matemática do ensino médio e fundamental.  

1. Revisão: Conjuntos numéricos e operações com números reais. Intervalos, 

desigualdades, valor absoluto. Expressões e frações algébricas: operações, fatorações, 

simplificações. 

2. Funções reais de uma variável real: Definição e exemplos. Domínio, imagem e gráfico. 

Função do 1
o
 grau. Função do 2

o
 grau. Função módulo e função dada em “ramos”. 

Funções trigonométricas. Operações com funções: composição e inversão. Funções 

exponenciais e funções logarítmicas. 

3. Limites e continuidade: Definição de limite. Definição de continuidade. Exemplos. 

Propriedades dos limites. Limites envolvendo o infinito. Assíntotas. Limites 

fundamentais. 

4. Derivadas: Definição de derivada num ponto. Função derivada. Propriedades algébricas 

das derivadas. Regras de derivação: uso da tabela. Reta tangente e reta normal. Regras 

de L´Hospital. Estudo do crescimento e do decrescimento de funções. Problemas de 

otimização. Taxa de variação e aplicações. 

5. Integração: Primitivas, técnicas de integração: substituição e partes. Integral definida. 

Teorema fundamental do cálculo. Aplicações da integral definida: áreas e volumes de 

sólidos de revolução.  

IV – Metodologia 

Recomenda-se softwares “freeware” tais como Graphmatica e Winplot. 
 

V – Critérios de Avaliação 

Média = 0,3. A + 0,7.P, onde A é formada através de atividades e P é a média aritmética de 

provas oficiais, conforme regimento interno da instituição. Prova substitutiva para o aluno que 

não conseguiu atingir média maior ou igual a 5,0 ou não fez uma das provas oficiais. 

VI – Inter-relacionamento Disciplinar 
 

Disciplina(s) que fornece(m) subsídios para 
essa disciplina 

Matemática do ensino médio e do ensino 
fundamental 

Disciplina para a(s) qual(is) essa disciplina 
fornece subsídios 

Disciplinas referentes a Métodos 
Quantitativos e que requerem aplicações de 

conceitos de Cálculo. 
 

 

VII – Bibliografia 
Básica: 
• Thomas, George B. Cálculo, vol. 1, Pearson - Addison Wesley , São Paulo, 2002 ou posterior. 

Complementar: 
∗ Ávila, G. Cálculo I – Funções de uma variável. LTC, Rio de Janeiro, 1994 ou posterior. 

∗ Boulos P.; Abud, Z.I.. Cálculo Diferencial e Integral, Makron, São Paulo, 2000 ou posterior. 

∗ Stewart, James. Cálculo, vol. 1, Pioneira Thomson Learning, São Paulo, 2001 ou posterior. 

∗ Simmons, George F. Cálculo com Geometria Analítica, Editora McGraw-Hill do Brasil, São 

Paulo, 1987 

∗ Swokowski, Earl. W. Cálculo com Geometria Analítica, vol. 1, Makron Books do Brasil 

Editora Ltda, São Paulo, 1994 

Figura 7.  Plano de Disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I do ciclo básico 
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ANEXO 2 
 

Nos anexos 2 e 3, apresentamos a proposta de duas atividades que foram realizadas 

pelos mesmos sujeitos desta pesquisa, embora sua análise não tenha sido objeto desta 

pesquisa. 

 

ATIVIDADE 2: LEI DE TORRICELLI 

 

A atividade aqui indicada inicia-se com a apresentação de um problema e está 

subdividida em etapas que enfatizam as tarefas a serem realizadas pelo aluno (ou grupo), 

de acordo com a sequência didática de 15 passos sugerida em nossa pesquisa. 

Problema: Suponha que a água está saindo de um recipiente cilíndrico por um 

buraco circular de área 0A  em sua base, conforme indicam os dados da Figura 1. 

Determine a equação da altura h  da água remanescente em função do tempo t .  

 

 

Figura 1.  Esquema relacionado ao Problema 2 

 

Etapa 2.  Experimentação   

 

Texto e tarefa da Etapa 2 

 

Obtenção da função )(tFh =    

Considere um recipiente que contém água até uma altura h , conforme indicam os 

dados da Figura 2. Se a água começa a fluir por um furo circular situado em sua base, 

existe uma função )(tFh =  que relaciona a altura h  da água remanescente no recipiente 

em função do tempo t . 
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2.1: Fixe uma régua em uma garrafa com diâmetro constante, de modo que o 

número zero da graduação da régua coincida com um furo circular situado em sua base. 

Tape o furo e coloque água na garrafa até uma altura 0h  (altura inicial da água no 

instante 0=t ), ou seja, 0)0( hh = . Coloque a garrafa sobre uma tábua de modo que a 

água que sai pelo furo possa fluir para dentro de um balde, conforme indicam os dados da 

Figura 2. 

 

 
Figura 2.  Componentes para realizar o Experimento 2 

 

2.2: Uma pessoa tapa o furo com um dedo e faz a leitura do nível 0h  da água 

indicado na régua. Uma segunda pessoa com o relógio contará em voz alta os segundos 

(de dez em dez), a partir do momento em que a primeira retira o dedo do furo. Cada vez 

que ouvir o número dez a primeira pessoa tapará o furo e fará a leitura do nível da água. 

Uma terceira pessoa anotará em uma tabela os valores do tempo t (segundos) e da altura 

h (milímetros). 

 

Etapa 3.  Observação ⇒Registro 1 

 

Resolva/discuta as seguintes questões: 

3.1) A partir dos dados  da Tabela e com o auxílio do Excel, determine a função 

)(tFh = , esboce seu gráfico e calcule o valor de h para 1=t min. 

3.2) Que alterações podem ocorrer nos dados do gráfico da função )(tFh = se o 

furo na base da garrafa tiver diâmetro maior? Esboce um gráfico que indique as duas 

situações. 
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3.3) Que alteração ocorre nos dados do gráfico se o recipiente que contém a água 

for um paralelepípedo com o mesmo volume da garrafa?  

 

Etapa 6.  Abstração 

 

Discuta / Resolva as seguintes questões: 

6.1) Faça uma pesquisa sobre a Equação de Bernoulli que trata do escoamento de 

um líquido por um furo situado na base do recipiente e é  dada por  

zg
P

vzg
P

v S
S .).(.).( 02

2

1
0

2

2

1 ++=++
ρρ

 

onde SP  é a pressão exercida sobre a área SA  da superfície do líquido na altura 0z ; 0P  é 

a pressão sobre a área 0A  do orifício situado na altura z (base do recipiente); ρ  é a 

densidade do líquido e  g  é a aceleração da gravidade. 

6.2) Quais hipóteses devem ser feitas com base nesta equação para concluir que a 

velocidade de saída do líquido seja dada por: hgv ..2=  ? 

6.3) Considerando-se que um diferencial de volume dV deslocado na superfície do 

líquido, ou seja, dhAdV S .=  é igual a um diferencial de volume dV de líquido que sai pelo 

furo, ou seja, dtvAdV ..0=  e  sendo hgv ..2= , deduza a Lei de Torricelli dada por 

hk
dt

dh
.=  e dê o significado da constante k . 

 
Etapa 7.  Observação ⇒Registro 2: 

 

Discuta / Resolva as seguintes questões: 

7.1) Com as medidas do diâmetro da garrafa e diâmetro do furo e de acordo com a 

Lei de Torricelli, escreva a equação diferencial (modelo) do experimento realizado na 

Etapa 2. 

7.2) Suponha que um tanque tem a forma de um cubo de aresta, medindo 1 metro e 

a água está saindo por um buraco circular de área 0A  em sua base.  
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Figura 3.  Esquema do exemplo 7.2 

Quando a água vaza pelo buraco, o atrito e a 

contração da corrente de água reduzem o 

volume que está vazando, por segundo, de 

acordo com a equação ghAcdV 2. 0= , onde 

c (0<c<1) é uma constante empírica. 

Determine uma equação diferencial com a 

taxa de variação da altura h (m) em relação do 

tempo t (s), para o tanque cúbico da Figura 3, 

considerando o raio do buraco igual a 1 cm e 

g=10  
2sm . 

 

7.3) Um tanque tem o formato de um cone 

circular reto, conforme indica a Figura 4, e a água 

vaza por um buraco circular na base. Utilize a Lei 

de Torricelli e escreva uma equação diferencial 

(modelo) com a taxa de variação da altura h em 

relação ao tempo t. O raio do buraco é de 1 cm, 

considere g=10 
2sm  e o fator atrito/contração 

introduzido no exercício 7.2 é c=0,4. Sugestão: 

Escreva a área da superfície SA  como uma 

função de h, ou seja, )(hAAS = . 

 

Etapa 10.  Resolução 

 

Resolva as seguintes questões: 

10.1) Dê a solução )(tfh =  da equação diferencial do exemplo 7.1 e em seguida, 

determine a altura h  para min1=t .  

10.2) Resolva a equação diferencial do exemplo 7.2 

10.3) Resolva a equação diferencial do exemplo 7.3 

 

 

Figura 4.  Esquema do exemplo 7.3 
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Etapa 11.  Observação ⇒Registro 3: 

 

Resolva/discuta as seguintes questões 

11.1) Com base nas medidas do diâmetro da garrafa e da constante k, calcule o 

diâmetro do furo. 

11.2) Um reservatório tem a forma de um cilindro circular reto com raio de 2 m e 

altura de 10 m e está na vertical sobre uma das bases. Suponha que o reservatório está 

cheio de água e a água começa a vazar por um buraco de raio igual a 2 cm em sua base 

inferior. Determine a equação da altura h da água em um instante t. Ignore o efeito 

atrito/contração da água no buraco. 

11.3) Suponha que um fluxo de água com vazão constante 

é dirigido para o recipiente da Figura 5. Qual dos gráficos 

abaixo é o que melhor representa a profundidade h da água em 

relação ao tempo t? Justifique.  

 

 

 

Figura 6.  Gráficos referentes à questão 11.3 

 

Etapa 14.  Validação 

 

Exercício: resolva/discuta as seguintes questões: 

14.5) Os gráficos das questões 3.1 e 10.1 são iguais? 

14.6) Selecione alguns pontos e faça uma comparação dos resultados encontrados 

nos dois gráficos. 

14.7) A solução teórica é razoável do ponto de vista físico-químico? 

14.8) Aceite ou rejeite sua resposta, tendo como critério a defesa da(s) hipótese(s) 

do modelo, a seleção da(s) variáveis e o raciocínio matemático.  

Figura 5.  Recipiente da questão 11.3 
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Etapa 15.  Alteração/Institucionalização 

 

Apresentação dos grupos 

Nesta última etapa, cada grupo fez uma apresentação oral na forma de um 

seminário no qual foram destacados alguns passos: 

∗ Introdução: tema, definição da origem do problema e da hipótese;  

∗ Desenvolvimento: explicação das fases da investigação (modelagem): 

experimentação, abstração, resolução e validação; 

∗ Conclusão: explicação e justificativa da conclusão a que o grupo chegou. 

 

 



 

 

204 

ANEXO 3 

 

ATIVIDADE 3: LEI DO RESFRIAMENTO DE NEWTON 

 

A questão motivadora deste experimento está designada por Problema e sua 

solução depende da Lei do Resfriamento de Newton. Trata-se de uma lei empírica segundo 

a qual a temperatura de um corpo varia proporcionalmente à diferença entre a temperatura 

do corpo e a temperatura ambiente. Se )(tT  representa a temperatura de um corpo no 

instante t , mT  a temperatura (constante) do meio ambiente que o rodeia e 
dt

dT
 a taxa de 

variação da temperatura do corpo em relação ao tempo, a Lei de Newton do Resfriamento 

estabelece que: 

)( mTTk
dt

dT
−= , onde k  é uma constante. 

 

Problema: Um objeto é aquecido até atingir a temperatura de 90ºC e é colocado 

em uma sala com temperatura ambiente de 25ºC no instante 0=t . Sabendo-se que a 

temperatura do objeto diminui de 50ºC para 40ºC em 10 minutos, calcule a temperatura 

do objeto após 20 minutos. 

 

Etapa 2. Experimentação 

 
Texto e tarefa da Etapa 2 

 

Obtenção da função )(tFT =    

 

Sabemos que a temperatura T de um objeto colocado em um ambiente com 

temperatura constante mT , varia, de acordo com o tempo t , ou seja, existe uma função 

)(tFT =  

2.1: Monte o equipamento indicado nos dados da Figura 1 e verifique no 

termômetro a temperatura ambiente mT . Aqueça um litro de água até a temperatura de 

90ºC e dispare o cronômetro. 
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Figura 1.  Esquema do experimento da etapa 2 

 

2.2: Anote nos dados da Tabela 1 a temperatura )(º CT da água a cada 5 minutos 

até que se iguale (ou esteja muito próxima) da temperatura ambiente mT . 

2.3: Repita o experimento com um ventilador colocado ao lado do recipiente que 

contém a água aquecida e anote os novos dados na Tabela 2. 

 

 

Etapa 3. Observação ⇒Registro 1 

 

Resolva/discuta as seguintes questões: 

3.1) Com os dados obtidos na Tabela 1, determine a função )(1 tFT =  e, em 

seguida, calcule o valor de T  para 20=t min. 

3.2) Com os dados obtidos na Tabela 2, determine a função )(2 tFT = e represente 

em um mesmo sistema de eixos as duas funções )(1 tFT =  e )(2 tFT = . Os gráficos 

pertencem a uma mesma família de curvas? Justifique. 

3.3) Que alterações podem ocorrer nos dados do Gráfico de )(1 tFT = se a 

temperatura do objeto for menor que a temperatura ambiente? Esboce um gráfico que 

indique as duas situações. 

 

Etapa 6.  Abstração 

 

Discuta / Resolva as seguintes questões: 

6.1) Faça uma pesquisa sobre a Lei do Resfriamento de Newton e relate as 

motivações, dificuldades, hipóteses e simplificações por ele adotadas ao enunciar esta lei. 
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6.2) Uma xícara de café é 

colocada num ambiente com temperatura 

constante e esfria de acordo com a Lei do 

Resfriamento de Newton. O gráfico da 

temperatura do café em função do tempo é 

dado na Figura 2. Estime o valor das 

constantes mT , 0T  e k e t(min) escreva a 

Lei do Resfriamento de Newton (modelo 

matemático) para este caso. 

 

6.3) Suponha que num ambiente 

artificialmente controlado a temperatura 

mT  é periódica, com período de π2  

horas, conforme indica o gráfico da 

Figura 3. Escreva o modelo matemático 

para um corpo dentro deste ambiente, de 

acordo com a Lei do Resfriamento de 

Newton. Identifique o tipo de equação 

diferencial obtida neste caso. 

 

Etapa 7.  Observação ⇒Registro 2: 

 

Discuta / Resolva as seguintes questões: 

 

7.1) Um objeto é retirado de um 

forno e sua temperatura T(ºC) diminui 

com o tempo T(h), conforme indica o 

gráfico da Figura 4. Sabendo-se que a 

equação da função )(tfT =  é dada por 

tekkT 2

21 .
−

+=  onde 1k  e 2k  são 

constantes, determine o valor de 1k  e 2k  e 

calcule a temperatura para t=25 

 

Figura 2.  Gráfico da questão 6.2 

Figura 3.  Gráfico da questão 6.3 

Figura 4.  Gráfico da questão 7.1 
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7.2) Os dados da Tabela abaixo mostram a variação da temperatura T(ºC) de um 

objeto em relação ao tempo t(min) e foi obtida de acordo com a equação tkekkT 3.21 += . 

Determine o valor das constantes 1k , 2k  e 3k  e esboce o gráfico da função. 

 

t (min) 0 5 10 20 30 50 ∞  

T (ºC) 20 35,2 44,3 52,6 55 59,7 60 
 

 

Etapa 10.  Resolução 

 

Resolva as seguintes questões: 

10.1) Com os dados obtidos na parte experimental da etapa 2, determine o modelo 

matemático conforme a Lei do Resfriamento de Newton, ache a solução )(1 tfT =  da 

equação diferencial e calcule a temperatura T para t=20 min.  

10.2) Quando um bolo é tirado do forno sua temperatura é de 75ºC. Cinco minutos 

mais tarde, sua temperatura é de 40 ºC. Quanto tempo levará (aproximadamente) para o 

bolo resfriar até a temperatura ambiente de 20ºC? 

10.3) Um objeto é aquecido até atingir a temperatura de 90ºC e é colocado em uma 

sala com temperatura ambiente de 25ºC no instante 0=t . Sabendo-se que a temperatura 

do objeto diminui de 50ºC para 40ºC em 10 minutos, calcule a temperatura do objeto após 

20 minutos. 

 

Etapa 11. Observação ⇒Registro 3: 

 

Resolva/discuta as seguintes questões 

11.1) Um objeto é removido de uma estufa onde a temperatura é de 70ºC e levado 

para um local onde a temperatura ambiente é de 10ºC. Após 0,5 minuto sua temperatura é 

de 50ºC. 

a) Qual será sua temperatura em 1 minuto? 

b) Quanto tempo levará para atingir 15ºC 
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11.2) Uma barra de metal com temperatura de 20ºC é colocada em um recipiente 

com água fervendo. 

a) Quanto tempo levará para a barra atingir 90 ºC se sua temperatura aumentar 

2ºC em 1 segundo? 

b) Quanto tempo levará para a barra atingir 98ºC? 

11.3) No instante t=0 um objeto com temperatura 0T  é colocado em uma sala com 

temperatura ambiente mT  constante. Aplique a Lei do Resfriamento de Newton e mostre 

que a temperatura )(tT no instante  t é dada por tk
mm eTTTtT .

0
).()(

−
−+=  

 

Etapa 14. Validação 

 

Exercício: resolva/discuta as seguintes questões: 

14.1) Os gráficos das duas soluções são iguais? 

14.2) Selecione alguns pontos e faça uma comparação dos resultados encontrados 

nos dois gráficos. 

14.3) A solução teórica é razoável do ponto de vista físico-químico? 

14.4) Aceite ou rejeite sua resposta, tendo como critério a defesa da(s) hipótese(s) 

do modelo, a  seleção da(s) variáveis e o raciocínio matemático.  

 

Etapa 15.  Alteração/Institucionalização 

 

Apresentação dos grupos 

Nesta última etapa, cada grupo fez uma apresentação oral na forma de um 

seminário no qual foram destacados alguns passos: 

∗ Introdução: tema, definição da origem do problema e da hipótese;  

∗ Desenvolvimento: explicação das fases da investigação (modelagem): 

experimentação, abstração, resolução e validação; 

∗ Conclusão: explicação e justificativa da conclusão a que o grupo chegou. 
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