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RESUMO
O Cálculo Diferencial e Integral faz parte da matriz curricular de inúmeros cursos de
graduação. Uma das principais queixas dos estudantes é a falta do estabelecimento de
relações entre os conteúdos abordados e sua aplicação na área do curso escolhido.
Motivado pela inquietação de alguns alunos dos cursos vinculados à área de Metalurgia do
IFRS/Campus Caxias do Sul, propôs-se esta pesquisa sobre o uso de problemas
contextualizados para o ensino de Cálculo Diferencial e Integral a uma variável com
contexto na área de Metalurgia. Os principais objetivos foram propor e analisar a inserção
de problemas contextualizados como uma ferramenta de ensino e aprendizagem nas
disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, vinculadas à área de Metalurgia, além de tentar
responder uma pergunta muito frequente entre os estudantes: “Em que vou aplicar esse
conteúdo?”. Durante a pesquisa desenvolvida foram realizadas entrevistas com professores
da área de Metalurgia, que atuam no IFRS/Campus C
 axias do Sul, e foram aplicados
questionários a alunos da mesma Instituição, de cursos voltados a essa mesma área,
matriculados na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral II. Estes instrumentos de
pesquisa tiveram a finalidade de reconhecer, a partir das colocações dos participantes,
possíveis contextos metalúrgicos que se relacionam com os conceitos de Cálculo. A partir
dos dados coletados, fez-se uma análise em bibliografias de algumas disciplinas citadas e,
com isso, foram propostos três problemas de Cálculo Diferencial e Integral a uma variável,
contextualizados na área. Estes, por sua vez, foram aplicados com os mesmos alunos da
disciplina de Cálculo II, em uma aula do segundo semestre letivo do ano de 2018. Ao final
da atividade, foi proposto outro questionário aos alunos, o qual visava verificar se eles
estabeleceram as relações entre o Cálculo e a Metalurgia nos problemas trabalhados, bem
como se essa metodologia havia colaborado com seu aprendizado. Com base na análise
das respostas dos participantes da pesquisa, conclui-se que, embora seja uma metodologia
desafiadora, tanto para o professor quanto para os estudantes, a aplicação de problemas
contextualizados apresenta, na visão dos professores entrevistados e dos alunos, bons
resultados ao processo de ensino e aprendizagem de Cálculo, uma vez que possibilita
algumas visualizações práticas do conteúdo aos estudantes, na área específica de sua
formação, estimulando seu interesse quanto ao estudo do mesmo.
Palavras-chave: Cálculo Diferencial e Integral. Metalurgia. Problemas Contextualizados.

ABSTRACT
Differential and Integral Calculus is part of the curriculum of countless graduation courses.
One of the students’ most common complaint is the lack of relations stablished between the
topics studied and their application in the area of the chosen course. Due to the concern of
some students of the course related to metallurgical area of the IFRS/Campus Caxias do
Sul, this research is about the use of contextualized problems in the Metallurgy area to the
teaching of Differential and Integral Calculus on one variable. The main goals were to
suggest and analyze the insertion of contextualized Math problems as a learning and
teaching tool in the subjects of Differential and Integral Calculus, linked to Metallurgy,
besides trying to answer a question frequently asked by students: “Where will I apply this
topic?”. Interviews with professors of the Metallurgical area who work at IFRS/Campus
Caxias do Sul were made, and questionnaires were applied to students of the same
institution, enrolled in the Differential and Integral Calculus II. These research tools had the
objective of identifying, from the participants answers, possible metallurgical contexts that
are related to the concepts of Calculus. From the collected data, an analysis of the
bibliography of some of these subjects were made and, then, three Math problems of
Differential and Integral Calculus on one variable were suggested, contextualized in the area.
These were applied to the same students of Calculus II, in a class of the second semester of
the 2018 term: At the end of the activity, another questionnaire was put to the students. It’s
goal was to establish the relations between Calculus and Metallurgy within the presented
Math problems, as well as if this methodology had collaborated with their learning. Based on
the answers analysis, it was found that, even though it is a challenging methodology for both
students and professors, the application of contextualized Math problems presents, for both,
good results to the process of learning and teaching of Calculus, once it allows the practical
visualizations of the subjects to the students, in their specific graduation area, encouraging
their interest while studying it.
Keywords: Differential and Integral Calculus. Metallurgy. Contextualized Math Problems.
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1. INTRODUÇÃO
O ingresso no Ensino Superior é um período marcado por grandes mudanças,
expectativas, planos e dificuldades. Os alunos buscam autonomia, independência e uma
melhor condição social, mas o início de um curso de graduação apresenta também alguns
obstáculos. Dentre eles, conforme Almeida (2007, p. 206), “[...] os novos ritmos e novas
formas de aprender, um novo tipo de professores e métodos de ensino ou novas formas de
avaliação”. Ou seja agora o estudante precisa adaptar-se a essa nova metodologia de
ensino e aprender suas próprias formas de aprender e obter sucesso na vida acadêmica.
Disciplinas da área de Matemática estão presentes no currículo de vários cursos de
graduação: Engenharias, Administração, Ciências da Computação, Economia, dentre
outros; e, muitas delas, causam grande impacto nos índices de reprovação e evasão dos
mesmos, como relatam Domingos (2003), Ferruzzi (2003) e Filho et al. (2007) em seus
estudos. As disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral1, por exemplo, são vistas como um

dos grandes desafios na vida acadêmica de muitos estudantes das áreas de Ciências
Exatas e Engenharias. Os resultados nas disciplinas de Cálculo vêm sendo motivo de
preocupação e de muitas pesquisas na área da Educação Superior, conforme apontam Cury
e Bisognin (2006, p. 17):
A preocupação com o ensino de Cálculo vem se mostrando constante; em
quase todos os eventos relacionados com ensino de Matemática ou
Engenharia temos encontrado trabalhos relacionados com as dificuldades
demonstradas pelos alunos dessa disciplina [...].

Rezende (2003) e Wrobel et al. (2013) apontam que a metodologia a ser utilizada
pelo professor de Cálculo ao ministrar suas aulas também deve ser discutida, pois esse, o
tempo todo, é desafiado a compreender a realidade de seus alunos e criar meios de fazer
com que eles entendam o que está sendo explicado. Sobre isso, Rafael e Escher (2015, p.
09) afirmam que “para muitos [pesquisadores], a metodologia e o que deve ser trabalhado
na disciplina e de qual maneira, levando-se em consideração a turma que está sendo
trabalhada, [...], também podem influenciar no rendimento da mesma”.
A principal reclamação dos alunos sobre as aulas de Cálculo é, conforme Morelatti
(2002), o não entendimento da importância da disciplina em seu curso e, ainda, que tal fato
deve-se à falta de contextualização do conteúdo com a realidade dos alunos. Essa
reclamação dos estudantes se fez presente, por muitas vezes, durante o período em que fui
monitor das disciplinas de Cálculo no IFRS, Campus Caxias do Sul, especialmente pelos
alunos dos cursos de Engenharia. Eles diziam sentir falta de problemas aplicados à sua

1

A partir deste momento, para se referir às disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, adotaremos
apenas o termo “Cálculo”.
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área de atuação, desejando ver como o conteúdo poderia lhes ajudar a resolver
situações-problema que viriam a enfrentar futuramente como estudantes de Engenharia ou
como engenheiros.
É importante mencionar que existem problemas contextualizados nos livros de
Cálculo que tratam do conteúdo, mas o foco é apenas em algumas áreas, conforme pode-se
perceber em livros adotados como bibliografia básica em diversas instituições de Ensino
Superior, como os livros de Stewart (2013) e Anton et al. (2014). Nessas bibliografias, são
encontrados problemas que abordam, em sua maioria, a aplicação dos conteúdos na Física,
Biologia, Economia e Engenharias. Analisando os problemas da área das Engenharias,
percebe-se uma ênfase maior nas engenharias civil, de produção e elétrica, ou seja, nem
todas as engenharias recebem um enfoque específico nos livros de Cálculo em sua área de
atuação.
Diante desse cenário, objetivou-se com esta pesquisa, além de auxiliar os alunos em
suas indagações sobre a relação do Cálculo com o seu campo de trabalho, propor e analisar
a inserção de problemas contextualizados como uma ferramenta de ensino e aprendizagem
das disciplinas de Cálculo a uma variável aplicados à área de Metalurgia. Nesse sentido, a
pesquisa contou com os seguintes objetivos específicos:
●

Explorar as possibilidades de contextualização no processo de ensino e
aprendizagem de Cálculo;

●

Entrevistar professores da área de Metalurgia a fim de reconhecer algumas relações
entre o Cálculo e a Metalurgia;

●

Propor e aplicar problemas contextualizados na área de Metalurgia em uma turma de
Cálculo Diferencial e Integral II, com alunos de Engenharia Metalúrgica e Tecnologia
em Processos Metalúrgicos;

●

Elaborar e aplicar questionários com alunos de Engenharia Metalúrgica e Tecnologia
em Processos Metalúrgicos, em uma turma de Cálculo Diferencial e Integral II, sobre
a relação das disciplinas específicas de seu curso com o Cálculo;

●

Analisar os questionários para verificar os impactos sobre a aprendizagem dos
alunos proporcionados pelo uso de problemas contextualizados na área de
Metalurgia em aulas de Cálculo.
Diante do exposto, no segundo capítulo apresentam-se algumas concepções e

exemplos da contextualização como ferramenta de ensino, de acordo com a literatura
estudada. No capítulo seguinte, são apresentados a metodologia e os procedimentos
metodológicos utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa. No quarto capítulo, são
descritos e discutidos os resultados obtidos a partir da análise das entrevistas realizadas
12

com professores de Metalurgia e questionários aplicados com alunos também da área de
Metalurgia. Por fim, no quinto capítulo, apresentam-se as considerações e conclusões
acerca da pesquisa realizada, baseadas na literatura estudada e nos objetivos propostos.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO
Neste capítulo são expostas algumas concepções da contextualização como
estratégia de ensino, em particular no ensino de Cálculo em cursos da área das
Engenharias. Como possibilidade de contextualização no ensino de Cálculo, apresenta-se
uma abordagem pela utilização de problemas contextualizados. Neste sentido, apresenta-se
na sequência a análise de alguns problemas contextualizados utilizados em livros de
Cálculo, destacando em que contextos e áreas do conhecimento estão aplicados.
2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO
A contextualização vem sendo discutida como uma metodologia de ensino que pode
trazer bons resultados ao processo de ensino e aprendizagem, conforme apontam Santos e
Oliveira (2012). Com essa metodologia, segundo esses mesmos autores, o aluno consegue
relacionar o conteúdo ensinado a uma realidade que esteja ao alcance de sua compreensão
e, com isso, a aprendizagem da disciplina em questão torna-se mais significativa ao aluno.
Santos e Oliveira (2012) ainda evidenciam que a contextualização pode contribuir
para uma melhor aprendizagem dos alunos, porém cabe ao professor utilizá-la como
estratégia de ensino, sabendo o que é contextualizar e como utilizar esse método com
objetivos claramente definidos, de forma a obter bons resultados.
Segundo Paula et al. (2017, p. 84),
[...] contextualizar [na educação] consiste em apresentar o conteúdo por
meio de uma situação problematizadora, capaz de dar sentido aos
conhecimentos a serem aprendidos e que proporcione o resgate dos
conhecimentos prévios, criando, dessa forma, um contexto que dará
significado ao conteúdo, isto é, que os conduza à sua compreensão.

Ainda sobre a ideia da contextualização, Ferreira e Wielewski (2017, p. 02) afirmam
que contextualizar “[...] é a ação que dá a conhecer o contexto ao qual um determinado
objeto pertence, ou ainda, a ação que insere um determinado objeto em um contexto que se
queira fazer conhecido, de modo que esse objeto adquira um novo significado”. Segundo
esses mesmos autores, entendendo o ato de contextualizar como o processo de criação ou
de busca por situações reais, por meio do qual podem ser encontrados ou inseridos os
conteúdos de forma aplicada, a contextualização é concebida como uma estratégia de
grande potencial para o processo de ensino e aprendizagem, dando novos significados e
compreensões aos alunos, ao situar o conteúdo em um contexto conhecido ou vinculado à
sua vivência.
No ensino de Matemática, caracterizado por muitas dificuldades e desafios, os
professores são levados à busca por novas metodologias de ensino. Segundo Rocha
14

(2013), a contextualização no ensino de Matemática pode ser uma ferramenta bastante
eficaz, uma vez que relaciona os conceitos com o contexto dos alunos, gerando o interesse
e o conhecimento da importância de estudá-los. Para Dias e Leal (2017, p. 62),
contextualizar a Matemática é “[...] transformar a disciplina em [uma] ferramenta útil à
realidade vivida por cada aluno, buscando não apenas trabalhar conteúdos relacionados à
vida deste, mas empregá-los como exemplos, contanto que sejam adequados à situação”.
Encarada desta forma, a contextualização matemática vem como uma alternativa
para o ensino desta disciplina, possibilitando a diversificação e a troca de experiências e
vivências, além da consolidação de saberes que podem ser trazidos do dia a dia para a sala
de aula.
Nos cursos da área de Engenharias, a contextualização também recebe atenção
como uma boa ferramenta de ensino e aprendizagem. Conforme Barbosa e Moura (2014, p.
02), “[...] o ensino de Engenharia deve ter como objetivo propiciar uma aprendizagem
significativa, contextualizada [...], gerando habilidades em resolver problemas e conduzir
projetos nos diversos segmentos do setor produtivo”.
É fato que a área das Engenharias tem grande envolvimento com os conhecimentos
matemáticos e, sendo assim, a formação de engenheiros consolida-se por muitas disciplinas
relacionadas com a Matemática, como mostram os currículos dos cursos de Engenharias.
Essas disciplinas, por sua vez, como discutido no Capítulo 1, causam grande impacto nos
índices de reprovação e evasão nesses cursos.
Frente a essa realidade, em seus estudos sobre a relação entre a Matemática e a
atuação profissional do engenheiro, Miranda e Laudares (2007) evidenciam que a falta de
contextualização nas disciplinas matemáticas presentes no currículo dos cursos de
Engenharias é a causa da desmotivação de muitos graduandos, levando-os, muitas vezes, a
desistir do curso. Diante disso, esses mesmos autores apontam que a exploração das
relações existentes entre a Matemática e os campos específicos das Engenharias podem
auxiliar na formação dos futuros engenheiros.
As disciplinas de Cálculo, umas das disciplinas da área da Matemática presentes em
todos os cursos da área de Engenharias, conforme apontam as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os Cursos de Graduação em Engenharia (BRASIL, 2002), abordam
conceitos com grande aplicação nesse ramo da Ciência e, por consequência, no cotidiano.
Dessa forma, a contextualização também vem como uma proposta de metodologia para o
ensino das mesmas. Freschi e Pigatto (2009, p. 914) relatam que
A sociedade atual está cada vez mais exigente quanto ao profissional
tecnólogo ou engenheiro, buscando nesses profissionais soluções práticas
e imediatas para os problemas de suas respectivas áreas. Desta forma, é
de extrema importância que os alunos, ao cursarem a disciplina de Cálculo,
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aprendam não só a resolver expressões ou equações, mas que
compreendam a sua finalidade aplicada à realidade, resolvendo problemas
que são de interesse social.

Nesse sentido, proporcionando essa relação de aplicação entre os conceitos das
disciplinas de Cálculo com o campo de atuação de engenheiros e tecnólogos, contribui-se
para o desenvolvimento de algumas das habilidades e competências previstas pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Engenharia (BRASIL,
2002), tais como a aplicação de conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e
instrumentais à Engenharia e a identificação, formulação e resolução de problemas de
Engenharia.
2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO POR MEIO DE PROBLEMAS
Evidenciados alguns benefícios da contextualização no processo de ensino e
aprendizagem, em particular das disciplinas de Cálculo em cursos superiores, torna-se
importante fazer uma análise de algumas bibliografias dessas disciplinas, buscando
entender como os conteúdos são apresentados. Sendo assim, nesta seção analisam-se
alguns problemas do livro “Cálculo”, volume 1, de Stewart (2013) e do livro “Cálculo”, volume
1, de Anton et al. (2014). Essas bibliografias, além de trabalharem com a contextualização
em toda a obra, contêm capítulos voltados especificamente à apresentação da
contextualização do Cálculo, em particular dos conceitos de derivada e integral. Além disso,
fazem parte da bibliografia básica dos cursos superiores focos desta pesquisa.
Um dos problemas contextualizados bastante presentes nos exercícios das
bibliografias de Cálculo é o de crescimento populacional. No Quadro 1, apresenta-se um
problema que ilustra essa contextualização, abordando a obtenção de pontos de inflexão,
com aplicação na Biologia. Para sua resolução, os alunos precisam ter em mente os
conceitos de derivada, bem como de crescimento e decrescimento de funções. Esse
exercício trabalha também a capacidade de interpretação e de análise gráfica pelos alunos.
Quadro 1 – Problema contextualizado na área de Biologia.

Suponha que a disseminação de um vírus de gripe em um campus universitário seja
modelado pela função
y (t) =

1000
1 + 999 e−0,9t

onde y (t) é o número de estudantes infectados no instante t (dado em dias, começando
em t = 0 ). Use um recurso gráfico para estimar o dia em que o vírus está sendo
disseminado mais rapidamente.
Fonte: Anton et al. (2014, p. 243).
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No Quadro 2, apresenta-se um problema que aborda uma interpretação do Teorema
do Valor Médio utilizando o conceito de velocidade média, aplicação esta vinculada à Física
(movimento retilíneo). Com esse problema, os alunos conseguem visualizar como os
conceitos de Cálculo aparecem em seu cotidiano.
Quadro 2 – Problema contextualizado na área de Física.

Um motorista está dirigindo em uma estrada reta com o limite de velocidade de 80 km/h.
Às 08 horas e 05 minutos da manhã, um controlador cronometra a velocidade do carro
como sendo de 75 km/h e, 5 minutos depois, um segundo controlador, 10 km adiante na
estrada, cronometra a velocidade do carro como sendo de 80 km/h. Explique por que o
motorista poderia receber uma multa por excesso de velocidade.
Fonte: Anton et al. (2014, p. 306).

O problema apresentado no Quadro 3 é mais um exemplo de aplicação na Física,
envolvendo o conceito de movimento retilíneo. Para sua resolução, os alunos precisam ter
em mente que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Além disso, o
problema também possibilita a obtenção do resultado a partir da análise gráfica.
Quadro 3 – Problema contextualizado na área de Física.

Sejam sA = 15t 2 + 10t + 20 e sB = 5t 2 + 40t , t ≥ 0 , as funções posição dos carros A e B
movendo-se ao longo de faixas paralelas retas de uma estrada.
(a) Quão adiantado está o carro A em relação ao carro B quando t = 0 ?
(b) Em que instantes os dois carros estão alinhados?
(c) Em que instantes os carros têm a mesma velocidade e qual é o carro que está na
frente nesse momento?
Fonte: Anton et al. (2014, p. 296).

No Quadro 4 tem-se um problema de otimização contextualizado na área de
Economia, o qual solicita que o aluno encontre a lei da função que modela o problema e
utilize conceitos de Cálculo para encontrar o ponto máximo da função receita.
Quadro 4 – Problema contextualizado na área de Economia.

Uma loja tem vendido 200 aparelhos reprodutores de Blu-ray por semana a $350 cada.
Uma pesquisa de mercado indicou que para cada $10 de desconto oferecido aos
compradores, o número de unidades vendidas aumenta 20 por semana. Encontre a
função demanda e a função receita. Qual o desconto que a loja deveria oferecer para
maximizar sua receita?
Fonte: Stewart (2013, p. 299).
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Um exemplo de contextualização na Engenharia Elétrica é apresentado no Quadro 5,
no qual um problema de otimização é abordado utilizando o conceito de potência de
resistores.
Quadro 5 – Problema contextualizado na área de Engenharia Elétrica.

Se um resistor de R ohms estiver ligado a uma pilha de E volts com resistência interna
de r ohms, então a potência (em watts) no resistor externo é
P =

E2R
(R + r)2

Se E e r forem fixados, mas R variar, qual é o valor mínimo da potência?
Fonte: Stewart (2013, p. 301).

O Quadro 6 traz um problema contextualizado na área de Engenharia Civil,
abordando a aplicação da integral para calcular a força hidrostática. Com ele, os alunos
conseguem perceber como o Cálculo pode ajudar um engenheiro civil a exercer seu
trabalho, nesse caso na análise de forças sobre uma barragem.
Quadro 6 – Problema contextualizado na área de Engenharia Civil.

Uma barragem está inclinada a um ângulo de 30º da vertical e tem o formato de um
trapézio isósceles de 100 pés de largura no topo e 50 pés no fundo e um lado inclinado de
70 pés. Calcule a força hidrostática na barragem quando ela estiver cheia de água.
Fonte: Stewart (2013, p. 509).

O problema do Quadro 7 aborda o Cálculo como instrumento para medir
comprimento de arcos, nesse caso dos cabos que sustentam uma ponte; atividade essa,
bastante presente no trabalho de um engenheiro civil.
Quadro 7 – Problema contextualizado na área de Engenharia Civil.

O vão central da ponte Golden Gate (na Califórnia, Estados Unidos) mede 4.200 pés e
está suspenso por cabos que sobem 500 pés acima da rodovia em torres de ambos os
lados. Aproximadamente, qual é o comprimento da parte do cabo que liga as duas torres
dos dois lados?
Fonte: Anton et al. (2014, p. 442).

Por fim, no Quadro 8, apresenta-se um problema contextualizado na Engenharia
Metalúrgica, abordando o tema da expansão linear de uma barra de metal devido à variação
de temperatura, o qual é objeto de estudo e de trabalho de um engenheiro metalúrgico.
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Quadro 8 – Problema contextualizado na área de Metalurgia.

Se a temperatura T de uma barra de metal medindo L de comprimento variar por uma
quantidade ΔT , então o comprimento irá variar por uma quantidade ΔL = αL ΔT , onde α
é denominado coeficiente de expansão linear. Para variações moderadas na temperatura,
α pode ser considerado constante.
(a) Suponha que a barra tem 40 cm de comprimento a 20°C e, quando a temperatura
passa a ser 30°C, o comprimento encontrado é de 40,006 cm. Encontre α.
(b) Se um poste de alumínio tem um comprimento de 180 cm a 15°C, qual será seu
comprimento se a temperatura for elevada para 40°C? [Tome α = 2,3 × 10 −5 /°C.]
Fonte: Anton et al. (2014, p. 219).

Pela análise realizada nos problemas contextualizados presentes nesses livros de
Cálculo evidenciou-se um pequeno número de problemas na área de Metalurgia,
fortalecendo o desejo de propor problemas nessa área, de modo a contribuir com o ensino
das disciplinas de Cálculo em cursos superiores voltados à Metalurgia.
No capítulo seguinte apresenta-se a metodologia adotada nesta pesquisa a fim de
operacionalizar essa contribuição.
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3. METODOLOGIA
A pesquisa científica pode ser vista, conforme Botelho e Cruz (2013, p. 39), como
“[...] toda atividade realizada para se descobrir a resposta de alguma indagação que temos a
respeito de um assunto”. Ao buscar essa resposta em uma pesquisa, torna-se essencial
escolher qual abordagem será utilizada no decorrer do estudo. Uma das possíveis
abordagens é a metodologia de pesquisa qualitativa que, segundo Botelho e Cruz (2013, p.
54),
[...] é basicamente aquela que busca entender um fenômeno específico em
profundidade. Ao invés de estatísticas, regras e outras generalizações, ela
trabalha com descrições, comparações, interpretações e atribuição de
significados, possibilitando investigar [...] atitudes e opiniões de indivíduos
ou grupos.

Lüdke e André (2012) afirmam que na pesquisa qualitativa as informações são
coletadas no contato direto do pesquisador com o objeto de estudo. Nesse sentido, este
trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, pois buscou entender como a
contextualização na área de Metalurgia pode contribuir com o ensino e a aprendizagem de
Cálculo, a partir das concepções e opiniões de um determinado grupo de professores e
alunos sobre o tema.
Um dos instrumentos de coleta de dados utilizados foi a entrevista aplicada com um
grupo de professores da área de Metalurgia. Conforme Marconi e Lakatos (2003, p. 195), “a
entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas [o pesquisador]
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de
natureza profissional”. A entrevista apresenta algumas vantagens no processo de pesquisa,
dentre elas, segundo Gil (2002), a possibilidade de auxílio nas dificuldades dos
entrevistados em responder alguma pergunta, assim como a análise de sua postura durante
toda a conversa. Dessa forma, a entrevista torna-se um instrumento flexível e eficaz na
obtenção dos dados desejados.
Dentre as classificações da entrevista, neste trabalho foi utilizada a entrevista
semiestruturada que, segundo Botelho e Cruz (2013, p. 74),
[...] dá mais flexibilidade ao entrevistador, uma vez que ele não precisa se
manter fiel ao roteiro, possibilitando assim, que o entrevistado tenha mais
espontaneidade nas suas respostas podendo inclusive colaborar e
influenciar o conteúdo da pesquisa.

Além da entrevista, foram utilizados dois questionários aplicados com alunos de
cursos superiores da área de Metalurgia. O questionário, conforme define Gerhardt e
Silveira (2009, p . 69),
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[...] é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série
ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo
informante [...]. A linguagem utilizada no questionário deve ser simples e
direta, para que quem vá responder compreenda com clareza o que está
sendo perguntado.

Segundo essas mesmas autoras, a partir de sua estrutura e com o objetivo de
conhecer opiniões, expectativas, situações vivenciadas etc., o uso do questionário oferece
algumas vantagens, tais como um maior número de pessoas atingidas simultaneamente,
economia de tempo e viagens, maior liberdade nas respostas (em virtude do anonimato),
bem como a obtenção de respostas mais rápidas e precisas.
Gerhardt e Silveira (2009) apontam, ainda, que as perguntas do questionário podem
ser abertas, fechadas ou mistas. As perguntas abertas são aquelas nas quais o participante
tem liberdade em suas respostas, podendo manifestar opiniões ou preferências pessoais. Já
as perguntas fechadas são perguntas nas quais as possíveis respostas já estão
especificadas, cabendo ao participante apenas escolher entre elas. Por fim, as perguntas
mistas (fechadas e abertas) são aquelas em que, dentro de uma lista de respostas
predeterminadas, há um item aberto, por exemplo, “outros”. Nos questionários utilizados
nesta pesquisa foram empregadas perguntas abertas, fechadas e mistas.
A análise dos dados coletados foi realizada considerando os objetivos desta
pesquisa, baseando-se no referencial teórico apresentado.
3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa iniciou com a busca, em livros de Cálculo Diferencial e Integral, por
problemas contextualizados. Nessa busca, percebeu-se que não existem muitos problemas
aplicados na área de Metalurgia, surgindo, assim, a curiosidade em visualizar como o
Cálculo está presente nessa área.
Foram realizadas entrevistas com cinco professores do IFRS/Campus Caxias do Sul,
que trabalham com disciplinas voltadas à Metalurgia em cursos de graduação dessa área,
seguindo um roteiro de questões (Apêndice A). Os professores entrevistados assinaram um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). Durante a entrevista, eles foram
questionados em quais disciplinas usam/aplicam os conceitos de Cálculo e, em caso
afirmativo, como ocorre essa aplicação. Além disso, foram indagados se identificam nos
seus alunos o estabelecimento de uma relação entre o Cálculo e as disciplinas específicas
do curso.
Para facilitar a análise dos dados coletados com as entrevistas, os professores
participantes foram identificados conforme o Quadro 9. Nesse quadro, apresentam-se,
também, a formação inicial (graduação) e o tempo de atuação (em anos) desses
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professores, enquanto professores de disciplinas de Metalurgia. Ainda, deste grupo, três
possuem doutorado na área de Ciência e Tecnologia dos Materiais, um está cursando o
doutorado nessa mesma área e o outro possui mestrado, também em Ciência e Tecnologia
dos Materiais.
Quadro 9 – Identificação, formação inicial e tempo de atuação dos professores entrevistados.

Professor

Formação Inicial
(Graduação)

Tempo de Atuação como
docente na área de
Metalurgia

P1

Engenharia Metalúrgica

9 anos

P2

Engenharia Metalúrgica

10 anos

P3

Engenharia Metalúrgica

2,5 anos

P4

Engenharia de Materiais

8 anos

P5

Engenharia Metalúrgica

6 anos

Fonte: Dados da pesquisa.

As respostas dos professores foram transcritas integralmente, desprezando-se,
apenas, os vícios de linguagem, para posterior análise. Após essa transcrição das
entrevistas e análise dos dados coletados, foram consultadas algumas bibliografias das
disciplinas citadas pelos entrevistados, visando familiarizar-se com as mesmas para propor
problemas de Cálculo contextualizados na área de Metalurgia.
Concomitantemente a essa etapa, foi aplicado um questionário (Apêndice C) com
alunos de uma turma de Cálculo Diferencial e Integral II do IFRS/Campus Caxias do Sul, a
qual foi escolhida levando-se em consideração o maior número de alunos de cursos
voltados à área de Metalurgia. Vale ressaltar que foi escolhida uma turma de Cálculo II pelo
fato de que os alunos já haviam estudado os conceitos de derivadas e integrais, necessários
para a atividade proposta nesta pesquisa. A turma selecionada possuía 17 alunos do Curso
de Engenharia Metalúrgica, 9 do curso de Tecnologia em Processos Metalúrgicos e 5 do
curso de Licenciatura em Matemática. O referido questionário buscava conhecer a
visão/opinião dos alunos sobre o Cálculo em seu curso, a forma como é trabalhado e suas
maiores dificuldades em relação ao entendimento do conteúdo. Os alunos participantes
assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice D).
Com base nos dados obtidos na entrevista realizada com os professores e nas
respostas do Questionário 1 aplicado com os alunos, foram consultadas as bibliografias,
indicadas nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) dos cursos da área de Metalurgia,
das disciplinas citadas nestes instrumentos de pesquisa, as quais, segundo os participantes,
têm relações com os conceitos de Cálculo. A partir de algumas dessas bibliografias, foram
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elaborados/adaptados três problemas contextualizados, conforme apresentado no Apêndice
E.
Os problemas propostos foram aplicados com os alunos da turma selecionada, em
um segundo encontro. Ainda nesse encontro, foi proposto também outro questionário
(Apêndice F) para os alunos participantes da atividade, de modo a verificar se eles
estabeleceram as relações entre o Cálculo e a Metalurgia nos problemas trabalhados, bem
como se essa metodologia pode colaborar com sua aprendizagem. Por fim, as respostas
dos alunos foram analisadas à luz do referencial teórico estudado.
Ao todo, 31 alunos participaram da atividade. Dessa forma, para facilitar a análise
dos dados coletados, esses alunos foram identificados conforme o Quadro 10. Nesse
quadro constam também o curso de cada aluno, bem como de quais etapas da atividade
cada um participou.
Quadro 10 – Identificação, curso e participação dos alunos nos questionários e na resolução dos
problemas.
Aluno

Curso2

Questionário I

Resolução dos Problemas

Questionário II

A1

TPM

X

X

X

A2

TPM

X

X

X

A3

EM

X

X

X

A4

EM

X

X

X

A5

EM

X

X

X

A6

EM

X

X

X

A7

EM

X

X

X

A8

EM

X

X

X

A9

EM

X

X

X

A10

TPM

X

X

X

A11

EM

X

X

X

A12

EM

X

X

X

A13

EM

X

X

X

A14

EM

X

X

X

Fonte: Dados da pesquisa.
2

Os cursos foram identificados por siglas, as quais representam os seguintes cursos: TPM –
Tecnologia em Processos Metalúrgicos; EM – Engenharia Metalúrgica; LM – Licenciatura em
Matemática.
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Quadro 10 – Identificação, curso e participação dos alunos nos questionários e na resolução dos
problemas (continuação).
Aluno

Curso3

Questionário I

Resolução dos Problemas

Questionário II

A15

EM

X

X

X

A16

EM

X

X

X

A17

TPM

X

X

A18

TPM

X

X

A19

EM

X

X

A20

TPM

X

X

A21

EM

X

X

A22

TPM

X

X

A23

EM

X

X

A24

EM

X

X

A25

TPM

X

A26

TPM

X

A27

LM

X

A28

LM

X

X

X

A29

LM

X

X

X

A30

LM

X

X

X

A31

LM

X

X

X

Fonte: Dados da pesquisa.

Na Figura 1 apresenta-se um fluxograma esquematizando os procedimentos
metodológicos descritos para a realização desta pesquisa.

3

Os cursos foram identificados por siglas, as quais representam os seguintes cursos: TPM –
Tecnologia em Processos Metalúrgicos; EM – Engenharia Metalúrgica; LM – Licenciatura em
Matemática.
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Figura 1 – Fluxograma dos procedimentos metodológicos da pesquisa.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O resultado das análises da entrevista realizada com os professores e dos
questionários aplicados com os alunos são apresentados no Capítulo 4, no qual cada
questão é comentada e são elencadas as respostas mais relevantes. Nesse mesmo
capítulo, são apresentados também os problemas trabalhados com a turma.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste capítulo são apresentados os dados obtidos e as análises/reflexões realizadas
durante esta pesquisa. O capítulo encontra-se dividido em quatro seções: a primeira
tratando das reflexões acerca das respostas dadas pelos professores da área de Metalurgia
nas entrevistas; a segunda, discorrendo sobre a análise das respostas obtidas com o
primeiro questionário aplicado com os alunos; a terceira, apresentando e discutindo os
problemas elaborados e aplicados com a turma de Cálculo Diferencial e Integral II escolhida;
e, por fim, a quarta, discorrendo sobre as respostas dos alunos ao segundo questionário,
após a aplicação dos problemas contextualizados propostos nesta pesquisa.
4.1 VISÃO DOS PROFESSORES DE METALURGIA SOBRE A CONTEXTUALIZAÇÃO DO
CÁLCULO
Com o intuito de entender como o Cálculo está presente na área de Metalurgia e de
propor problemas que trabalhem a relação entre Cálculo e Metalurgia, foram realizadas
entrevistas (Apêndice A) com cinco dos seis professores que ministram disciplinas de
Metalurgia no IFRS/Campus Caxias do Sul.
Questionados se cursaram disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral durante sua
formação e, em caso afirmativo, se conseguiram estabelecer relações destas com a área
específica de sua formação, todos os professores responderam que sim, cursaram
disciplinas de Cálculo. No entanto, no que se refere às relações entre Cálculo e Metalurgia,
todos esclareceram que nas disciplinas de Cálculo, especificamente, não conseguiram
estabelecer muitas relações. Alguns relataram, ainda, que os exemplos de aplicação eram,
geralmente, relacionados a outras áreas do conhecimento, sem ligação direta com a
Metalurgia. Nesse sentido, destacam-se as falas dos professores P4 e P5:
P4: Poucos exemplos eram dados na área de Metalurgia, praticamente
raros. Vi alguma coisa na área de Termodinâmica e Transferência de Calor.
Agora, para a área da Mecânica, Mecânica Estrutural, era sempre mais
enfatizado.
P5: Me lembro que na época, durante as aulas, não eram utilizados como
ferramentas muitos exemplos da nossa área, porque como a gente fazia [as
disciplinas] com todas as engenharias, a gente acabava, muitas vezes,
fazendo com a turma de Engenharia Química, que era a que seria mais
próxima da nossa área.

Ainda sobre as relações do Cálculo com a Metalurgia, alguns dos professores
disseram que só conseguiram visualizá-las mais adiante no curso, quando precisavam do
Cálculo para definir conceitos ou resolver algum problema de disciplinas específicas de
Metalurgia, como percebemos nas falas dos professores P3 e P5:
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P3: [...] tinha algumas relações quando avançava nas disciplinas, ou seja, ia
para outras disciplinas [de Metalurgia], que aí utilizava o Cálculo e via que
tinha que saber os conceitos.
P5: Eu fui perceber mesmo a aplicação mais adiante, quando eu comecei a
“entrar” nas disciplinas mais específicas, onde eu vi que tem uma forte
relação entre aqueles conceitos que a gente vê em Matemática,
principalmente a parte de derivadas e integrais, que se aplicam no
entendimento de muitos fenômenos físicos e químicos, que a gente estuda
dentro dos nossos processos.

Assim, percebe-se, nas falas desses professores, a falta de contextualização com a
área específica de sua formação nas disciplinas de Cálculo. Essa falta de contextualização é
confirmada, também, por Morelatti (2002, p. 02), o qual, ao falar sobre o processo de
ensinar e aprender Cálculo, relata que
Os alunos, após a aula, resolvem mecanicamente uma série de exercícios
que enfatizam as técnicas de resolução em vez de conceitos e estratégias
de resolução. Estes alunos não são envolvidos afetivamente com a
disciplina e muitas vezes questionam a importância desta dentro do curso
por não entenderem seus objetivos. Isto ocorre, na maioria das vezes, pelo
fato do conteúdo desta disciplina ser trabalhado de forma
descontextualizada, sem relação com situações reais.

Na pergunta seguinte, os professores foram convidados a refletirem sobre sua
atuação docente e questionados se usam/aplicam conceitos de Cálculo nas disciplinas que
ministram, e, em caso afirmativo, de que forma ocorre essa aplicação. Todos eles
responderam que usam conceitos de Cálculo em suas aulas. Algumas das disciplinas
citadas foram Solidificação, Fundição, Processos de Conformação, Soldagem, Metalurgia
Física, Metalurgia Mecânica, Ensaios Mecânicos e Termodinâmica Metalúrgica. Nesse
sentido, destacam-se as falas dos professores P2, P4 e P5:
P2: Eu aplico na área de soldagem, na área de transferência de calor,
quando tem que calcular taxa de resfriamento e envolve transferência de
calor por condução [...].
P4: Eu abordo na disciplina de Metalurgia Mecânica, que é uma disciplina
que busca entender quais são os esforços atuantes, quais são os esforços
mecânicos que estão ali envolvidos, se tem um esforço de tração ou de
compressão, e o que isso gera nos cálculos, quem deriva de quem; isso
existe sim, e a gente acaba gerando gráficos a partir desses cálculos.
P5: A mais evidente que eu tenho, é a Termodinâmica-metalúrgica [...]. A
gente usa conceitos de físico-química para calcular cp, Δh , Δs , entalpia,
entropia, energia livre, e todos esses cálculos de entalpia, entropia, energia
livre variam em função do cp, que varia com a temperatura. Então, tudo isso
varia em função da temperatura, e, para entender como essa variação
ocorre, a gente usa o Cálculo Integral.

É importante destacar que, segundo os PPCs dos cursos da área de Metalurgia, as
disciplinas citadas estão distribuídas em semestres posteriores aos semestres em que estão
presentes as disciplinas de Cálculo a uma variável, com exceção da disciplina de Metalurgia
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Física, a qual, no curso de Tecnologia em Processos Metalúrgicos, é proposta no mesmo
semestre da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral II.
Sobre como ocorre essa aplicação do Cálculo na Metalurgia, destaca-se outra parte
da fala do professor P5, na qual cita um exemplo de como se apresenta essa aplicação em
suas aulas:
P5: [...] ontem mesmo, na aula, eu estava fazendo um exercício em que a
gente fazia o cálculo da oxidação do óxido de chumbo a partir do líquido.
Então, a gente começava na temperatura ambiente, considerava o calor da
reação à temperatura ambiente, fazia a integral da variação do cp da
temperatura ambiente até a temperatura de fusão, mais o Δh da fusão,
mais a integral da temperatura de fusão até a temperatura na qual a gente
iria obter o óxido. Então, essa é uma aplicação muito clássica que a gente
tem do Cálculo nas disciplinas que eu trabalho.

Ainda nessa questão, foram apontadas lacunas presentes no ensino e na
aprendizagem de Matemática. Nas falas dos professores P3 e P4 essas lacunas aparecem
como um dos motivos de não aplicarem alguns conceitos de Cálculo em suas aulas, de
forma mais aprofundada:
P3: Em Ensaios Mecânicos pode ser utilizado, mas em virtude, inclusive, de
uma certa lacuna no conhecimento, por não ter pré-requisito, acabo não
utilizando tanto. Poderia ser mais utilizado até como instrumento, mostrando
[demonstração].
P4: [...] nessa mesma disciplina [Metalurgia Mecânica], eu tenho
dificuldades, muitas vezes, de poder abordar alguma coisa em três
dimensões, porque os alunos não têm muito conhecimento de Álgebra
Linear. Então, devido a essa lacuna, muitas vezes eu não abordo exemplos
em três dimensões, acabo só abordando em duas dimensões essas
análises.
Essas lacunas no ensino de Matemática são, também, tema de muitos trabalhos e

motivo de preocupação com relação ao ensino de Cálculo, conforme ilustram as pesquisas
de Gomes et al. (2005) e Quartieri et al. (2012), as quais trazem como possíveis soluções
para esse problema o experimento pedagógico denominado “Cálculo Zero” e a disciplina de
“Fundamentos de Matemática”, respectivamente, visando qualificar o trabalho e minimizar
as dificuldades dos alunos nas disciplinas de Matemática dos cursos da área de
Engenharias.
Na sequência, os professores foram questionados se, nas disciplinas que estão
ministrando, identificam o estabelecimento de uma relação entre essas disciplinas e o
Cálculo, por parte dos alunos, e, em caso afirmativo, se os alunos apresentam dificuldades
em visualizar tal relação. Todos responderam que seus alunos têm muita dificuldade em
estabelecer/visualizar as relações entre as duas áreas e que somente com seu auxílio,
comentando/apontando as mesmas, os alunos conseguem percebê-las, conforme ilustram
as falas a seguir:
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P1: Sim, eu inclusive aponto para eles, faço aquele comentário: “Às vezes
vocês estão lá no Cálculo e não sabem onde vão utilizar, aqui tem uma
utilização de algumas ferramentas do Cálculo”. Tento chamar a atenção dos
alunos. E sim, eles mostram dificuldade. Eu tento dar uma explicada básica
em algum conceito que vai ser útil naquela aula pelo menos, para eles
conseguirem fazer essa relação.
P4: Eles não olham de cara, não fazem a ligação do limite, de uma coisa
instantânea, o porquê que ela é instantânea, que não é só a equação dada,
que é uma condição de contorno de tais limites [...]. Então, é comum essa
dificuldade.

Os professores P3 e P5 enfatizaram, ainda, que um dos motivos que dificultam esse
estabelecimento de relações é que alguns alunos não acompanham a sequência curricular
prevista para o curso, deixando disciplinas específicas do curso ou disciplinas de Cálculo
para “depois” e, por isso, não estabelecem as relações entre as duas áreas, por não terem o
conhecimento de uma delas.
Questionados se usam situações-problema que envolvem conceitos de Cálculo em
suas aulas e, em caso afirmativo, se têm dificuldades para encontrá-las e/ou elaborá-las,
todos os professores responderam que usam esses problemas e que não têm dificuldades
em encontrá-los, pois acabam usando, geralmente, os exemplos que os livros das
disciplinas apresentam.

Nessa mesma pergunta, o professor P3 retoma a questão das

lacunas na aprendizagem matemática dos alunos como desafio nesse trabalho com
problemas, falando:
P3: [...] tenho bastante dificuldades, principalmente, porque tem que reduzir,
não dá para aprofundar muito os cálculos, tem que fazer sempre etapa por
etapa, mesmo coisas simples. Uma derivada que era simples tem que fazer
todos os passos, ou mesmo uma integral. Até mesmo uma equação linear,
que tenha que isolar uma variável, tem que fazer todas as etapas porque os
alunos têm uma certa dificuldade, até pela formação, ficam algumas
lacunas, como comentei.
Ainda nessa pergunta, destaca-se, também, a fala do professor P5, o qual menciona

que consegue, inclusive, trazer exemplos práticos da indústria metalúrgica, em virtude de
suas experiências na área:
P5: Exemplos industriais, às vezes, de cursos que eu fiz. Como eu trabalhei
na área siderúrgica, consigo trazer alguns exemplos reais, para eles
fazerem as relações. Por exemplo, “o que está acontecendo quando a gente
têm o aço líquido na panela e vai fazer o refino dele para produzir um aço
inox, aí vai adicionar o cromo, o que ele vai fazer? Como que ele vai mexer
na entalpia? Vamos calcular! Ele vai liberar [calor]? Vai absorver? Se ele vai
liberar calor, a partir dessa reação, a gente sabe têm uma fonte de energia
química”. Então, eu tento ir fazendo essas relações com eles.

A experiência profissional do professor tem grande importância para sua atuação
docente e para a aprendizagem de seus alunos, como apontam Werle et al. (2014, p. 07),
ao relatarem que “[...] a experiência profissional prévia à carreira universitária, contribui para
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o exercício da docência, ao passo que, permite ao docente a possibilidade de exemplificar a
prática nos conteúdos trabalhados em sala de aula”, bem como que “[...] as experiências
pessoais e profissionais [...] respaldam a postura assumida por estes sujeitos [docentes] em
sala de aula, embasando e agregando qualidade à sua atuação”.
A pergunta seguinte questionava os professores se já orientaram algum trabalho cujo
tema envolvia diretamente conceitos de Cálculo e, se sim, como foi a experiência. Todos
responderam que não passaram pela experiência ainda. Nessa mesma pergunta, o
professor P5 destaca que um aluno já o sinalizou que quer fazer seu Trabalho de Conclusão
de Curso na área de Termodinâmica e, então, acredita que surgirá uma oportunidade de
agregar conhecimentos de Cálculo no referido trabalho, devido à grande relação com a
área.
Foi questionado, também, aos professores se, considerando suas vivências com a
Metalurgia e o Cálculo, consideram pertinente a abordagem de problemas contextualizados
na área de Metalurgia em disciplinas de Cálculo nos cursos voltados a essa área. Todos
disseram considerar essa abordagem pertinente e importante no processo de aprendizagem
dos alunos, instigando-os a estudarem e se interessarem pelas disciplinas. Desse ponto de
vista, destacam-se as falas dos professores P2 e P3:
P2: Altamente pertinente. Até para dar um sentido no que eles estão
calculando, porque no meio daqueles cálculos todos, eles querem saber
onde vão utilizar aquilo. Então, um exemplo que a gente possa mostrar
onde a Matemática vai ser aplicada na área da engenharia é de extrema
importância, até para motivar os alunos.
P3: Sim, porque se não fica um conteúdo dissociado com o currículo, sendo
que ele está na base e é um instrumento, muitas vezes, para auxiliar em
outros processos, ele tem importância e utilizar problemas contextualizados
faz o aluno enxergar a importância daquela disciplina. Então, se, durante o
processo de aprendizagem, o aluno vê um problema e identifica que vai
visualizar no curso, ou que ele tem uma noção do curso, faz a relação, a
aprendizagem fica mais significativa.

Dessa forma, percebe-se que a visão dos professores sobre o trabalho com
problemas contextualizados está em concordância com a discussão proposta neste
trabalho, no Capítulo 2, sobre a ferramenta de contextualização, uma vez que eles justificam
a eficiência desse tipo de problema pelo fato de proporcionarem aos alunos visualizações
práticas dos conteúdos e, com isso, estimular seu interesse pelo estudo dos mesmos.
Por fim, abriu-se um espaço para que os professores fizessem comentários que
considerassem relevantes para a pesquisa, que ainda não tivessem sido questionados ou
que gostariam de ressaltar. Os professores reforçaram a importância de contextualizar o
Cálculo, bem como as outras disciplinas de Matemática dos cursos da área de Metalurgia
considerados, com as disciplinas específicas dos mesmos, para a aprendizagem dos alunos
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tornar-se mais significativa. Além disso, eles parabenizaram a iniciativa do pesquisador em
propor problemas que relacionam as duas áreas e se colocaram à disposição para auxiliá-lo,
caso surgisse a necessidade, durante a pesquisa.
4.2 VISÃO DOS ALUNOS SOBRE O CÁLCULO EM SEU CURSO
O Questionário I (Apêndice C) foi aplicado com uma turma de Cálculo Diferencial e
Integral II, composta por alunos dos cursos de Engenharia Metalúrgica, Licenciatura em
Matemática e Tecnologia em Processos Metalúrgicos do IFRS/Campus Caxias do Sul.
Conforme já apresentado no Quadro 10, 24 alunos responderam esse questionário. Convém
ressaltar que, na análise das respostas das Questões 5 e 6, desse questionário, não foram
consideradas as dos alunos do curso de Licenciatura em Matemática, visto que essas
questões foram elaboradas, especificamente, para os alunos dos cursos da área de
Metalurgia, conforme os objetivos desta pesquisa.
Quando questionados se já haviam cursado a disciplina de Cálculo Diferencial e
Integral II anteriormente, três (12,5%) alunos (A1, A2 e A26) responderam que sim,
conforme mostra o gráfico da Figura 2.
Figura 2 – Respostas dos alunos à Questão 1: “Você já cursou a disciplina de Cálculo Diferencial e
Integral II anteriormente?”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Aos alunos que responderam já terem cursado a disciplina anteriormente,
questionou-se sobre o que consideravam como motivos para sua reprovação (Questão 2).
Os alunos A2 e A26 responderam que já haviam cursado a disciplina em outra instituição de
ensino e foram aprovados, mas não conseguiram seu aproveitamento no curso atual. O
aluno A1 apontou que estava passando por dificuldades pessoais e, por falta de
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concentração, acabou desistindo da disciplina. Nessas respostas não foi constatada a
indicação de reprovação por dificuldades na disciplina.
Quando questionados sobre sua experiência com a disciplina de Cálculo Diferencial
e Integral I, 45,8% dos alunos responderam que a experiência foi difícil e tiveram muitas
dificuldades, 41,7% disseram que a experiência foi boa, gostaram bastante da disciplina e
não tiveram muitas dificuldades e 12,5% caracterizaram a experiência com a disciplina como
ótima, conforme apresentado no gráfico da Figura 3.
Figura 3 – Respostas dos alunos à Questão 3: “Como foi sua experiência com o Cálculo Diferencial e
Integral I?”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Na Figura 4, são apresentadas duas respostas de alunos que consideraram a
experiência difícil.
Figura 4 – Respostas dos alunos A3 e A26, respectivamente, à Questão 3: “Como foi sua experiência
com o Cálculo Diferencial e Integral I?”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Nota-se uma concordância nas respostas dos alunos com as falas de alguns dos
professores participantes das entrevistas, ao mencionarem as dificuldades em relação à
Matemática básica como um desafio em sua atuação docente. Essas dificuldades, como já
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mencionado, são um problema muito comum em cursos de Cálculo. Lopes (1999, p. 125),
ao se referir sobre o tema, aponta que
O conhecimento matemático é em camadas que se superpõem. Você
começa a aprender Matemática no primeiro ano da escola. Se você não
sabe dividir, não vai saber o que é uma taxa, se você não sabe o que é uma
taxa não vai saber o que é uma derivada e assim por diante. Esta é talvez
uma das principais razões por que existem tantas reprovações em Cálculo
em nossas universidades. Em muitos casos, os estudantes universitários
não sabem os conceitos matemáticos anteriores que são necessários para
fazer os cursos de Cálculo.
Ainda nesse sentido, Moraes e Valente (2016, p. 29), ao analisarem as dificuldades

apresentadas por alunos ingressantes em cursos da área de Engenharias, reforçam que
[...] o aluno recém ingresso na Universidade passou pelo ensino
fundamental e médio sem ter desenvolvido de modo satisfatório essas
habilidades [matemáticas] de extrema importância para um curso de
Engenharia. [...] A educação básica está deixando uma lacuna nessa área
do aprendizado do estudante, área essa que o aluno precisa dominar para
conseguir progredir nas disciplinas de Cálculo.

Sobre a mesma questão ainda, na Figura 5 são apresentadas uma resposta de um
aluno que considerou a experiência com a disciplina boa e duas de alunos que a
consideram ótima, respectivamente.
Figura 5 – Respostas dos alunos A5, A15 e A29, respectivamente, à Questão 3: “Como foi sua
experiência com o Cálculo Diferencial e Integral I?”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Na questão seguinte, foi indagado aos alunos sobre suas maiores dificuldades com
relação aos conteúdos da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I. Nessa questão,
percebeu-se que algumas dificuldades são comuns a muitos dos alunos e isso pode ser
analisado pelo gráfico da Figura 6, o qual mostra as dificuldades que foram citadas. Convém
ressaltar que alguns alunos relataram, em sua resposta, mais de uma dificuldade.
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Figura 6 – Respostas dos alunos à Questão 4: “Quais foram suas maiores dificuldades com relação
ao conteúdo?”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Percebe-se que a dificuldade mais citada está relacionada com o estudo das
integrais e dos métodos de integração. Essa dificuldade vai ao encontro da ideia defendida
por Stewart (2013), que ao comparar o processo de derivação com o de integração, relata
que integrar uma função é um processo mais complexo que o de derivação; segundo ele,
nem sempre é muito claro qual técnica de integração deve ser utilizada, o que dificulta o
trabalho na resolução de integrais. A respeito dos métodos de integração, ao comentar
sobre o método de integração por substituição, esse mesmo autor destaca que: “O desafio
principal no uso da Regra da Substituição é descobrir uma substituição apropriada [...].
Achar a substituição correta tem algo de artístico. É normal errar na escolha da substituição;
se sua primeira tentativa não funcionar, tente outra substituição” (STEWART, 2013, p. 370).
Na sequência, entre as dificuldades mais citadas, aparecem também as dificuldades
em Matemática básica, as quais são muito comuns, como já discutido anteriormente, bem
como a assimilação de regras e fórmulas. Essa dificuldade com regras e fórmulas aparece
nos trabalhos de Cury e Cassol (2004) e Mariani (2005), que, analisando erros em Cálculo
Diferencial e Integral, evidenciaram que muitos dos erros dos alunos estão associados a
falsas generalizações e usos inadequados das regras de derivação e integração. Portanto,
percebe-se uma consonância das dificuldades citadas pelos alunos com aquelas
evidenciadas em outras pesquisas realizadas no âmbito do ensino e aprendizagem de
Cálculo.
Além disso, outra resposta citada por alguns alunos foi a falta de visualizações de
aplicações dos conteúdos como um obstáculo na sua aprendizagem. Na Figura 7,
evidenciam-se algumas das respostas que citam essa dificuldade.
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Figura 7 – Respostas dos alunos A4, A9 e A27, respectivamente, à Questão 4: “Quais foram suas
maiores dificuldades com relação ao conteúdo?”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Essas respostas vêm ao encontro da discussão desenvolvida nesta pesquisa,
relatando a falta, a importância e o desejo dos alunos pela abordagem de aplicações dos
conteúdos, nesse caso, de Cálculo, de forma a contribuir com sua aprendizagem,
fazendo-os visualizar e dar significado aos mesmos.
A pergunta seguinte questionava em quais disciplinas específicas de seu curso os
alunos conseguiam encontrar relações com os conceitos de Cálculo e de que forma ocorre
essa relação. As disciplinas citadas pelos alunos são apresentadas no gráfico da Figura 8.
Figura 8 – Respostas dos alunos à Questão 5: “Em quais das disciplinas específicas de seu curso
você encontra relações com conceitos de Cálculo?”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Destaca-se que 8 alunos não responderam essa questão. Todos os alunos que
citaram disciplinas relataram que observam as relações por meio de fórmulas que aparecem
nas explicações e exercícios dos conteúdos, as quais possuem integrais e/ou derivadas em
sua estrutura, bem como em análises de gráficos e diagramas. Nenhum deles relatou uma
relação mais aprofundada entre Metalurgia e Cálculo.
Atendendo aos objetivos desta pesquisa, classificaram-se essas disciplinas como
específicas, ou não, da área de Metalurgia. Essa classificação foi realizada com base nos
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Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) dos cursos de Engenharia Metalúrgica (CAXIAS DO
SUL, 2017a) e Tecnologia em Processos Metalúrgicos (CAXIAS DO SUL, 2017b), nos quais
estão matriculados os alunos. A divisão das disciplinas presente nos PPCs segue as
orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia
(BRASIL, 2002). Assim, as disciplinas citadas foram classificadas como apresentado no
Quadro 11.
Quadro 11 – Classificação das disciplinas citadas na Questão 5 como específicas, ou não, da área de
Metalurgia.

Conteúdo básico

Conteúdo
profissionalizante

Conteúdo profissionalizante
específico

- Física

- Termodinâmica

- Ensaios Mecânicos

- Físico-Química

- Análise Instrumental

- Tratamentos Térmicos

- Equações Diferenciais

- Algoritmos e Programação

- Solidificação

- Metalurgia Física
- Metalurgia Mecânica
Fonte: Projetos Pedagógicos de Curso dos cursos de Engenharia Metalúrgica (CAXIAS DO SUL,
2017a) e Tecnologia em Processos Metalúrgicos (CAXIAS DO SUL, 2017b) do IFRS/Campus Caxias
do Sul.

Assim, percebe-se que, em sua maioria, as disciplinas citadas pelos alunos não são
consideradas como componentes específicos de sua área de formação. Vale ressaltar que a
disciplina de Ciência dos Materiais, citada por um aluno, não aparece como uma disciplina
da matriz curricular nos PPCs dos cursos analisados; no entanto, o conteúdo referente a ela
aparece disseminado em outras disciplinas, como Metalurgia Mecânica, Ensaios Mecânicos
e Tratamentos Térmicos e Metalografia.
Por fim, questionou-se aos alunos se conheciam algum exemplo prático na sua
futura área de atuação que envolvesse noções de Cálculo. Dentre os 19 alunos, cujas
respostas foram consideradas, 14 responderam não conhecer exemplos. Já entre as
respostas dos outros 5 alunos, foram citados a análise de gráficos, modelamentos em
softwares 3D, cálculo de volumes, cálculo de resistência mecânica de materiais e
arranjamento de átomos (solidificação), mas não detalharam de que forma ocorre o
envolvimento do Cálculo.
4.3 ELABORAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE PROBLEMAS CONTEXTUALIZADOS
De posse da análise dos dados obtidos nas entrevistas com os professores e no
Questionário I com os alunos, foram consultadas as seguintes bibliografias: Tecnologia da
Fundição, de Ferreira (2010); Soldagem: Processos e Metalurgia, de Wainer et al. (1992);
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Resistência dos Materiais, de Nash e Potter (2014); Ensaios Mecânicos de Materiais
Metálicos: fundamentos teóricos e práticos, de Souza (1982); Propriedades Mecânicas dos
Ferros Fundidos, de Guesser (2009); Mecânica dos Materiais, de Gere (2009);
Fundamentos da Usinagem dos Metais, de Ferraresi (1970); e Fundamentos da
Conformação Mecânica dos Metais, de Helman e Cetlin (2013). Essas bibliografias, em sua
maioria, foram escolhidas por comporem a bibliografia indicada nos PPCs dos cursos, para
as disciplinas citadas pelos professores e/ou alunos, durante a coleta de dados; além de
possuírem exemplares disponíveis na biblioteca do IFRS/Campus Caxias do Sul. A partir
dessa consulta, foram elaborados os problemas apresentados no Apêndice E, elaboração
essa que era um dos objetivos desta pesquisa.
É importante ressaltar que, analisando essas bibliografias, percebeu-se que existem
muitas aplicações do Cálculo nos estudos dos fenômenos metalúrgicos trabalhados. Porém,
a maioria dessas aplicações envolve equações diferenciais, derivadas parciais, integrais
múltiplas, enfim, trabalham com funções de duas ou mais variáveis, impossibilitando sua
aplicação em disciplinas de Cálculo a uma variável. Além disso, entre as poucas aplicações
possíveis de serem trabalhadas em Cálculo Diferencial e Integral I, muitas delas são
tratadas superficialmente, não fornecendo condições de escrever um problema sobre a
mesma. A exemplo dessas situações, na Figura 9, apresenta-se um fragmento da
bibliografia de Wainer et al. (1992), sobre a energia térmica total gerada durante o processo
de soldagem por resistência.
Figura 9 – Energia térmica total gerada durante o processo de soldagem por resistência.

Fonte: Wainer et al. (1992, p. 217).
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O autor apresenta uma fórmula para o cálculo da energia térmica total gerada, a qual
possui uma integral em sua estrutura, e indica que a corrente varia com o tempo, porém ao
longo do capítulo não fornece dados, tabelas ou gráficos que possibilitem determinar a curva
que fornece a corrente em função do tempo. Convém ressaltar que foram realizadas
pesquisas no “Google Acadêmico”4 usando expressões como “ Curva da corrente em função
do tempo”, “Energia Térmica total gerada no processo de Soldagem por Resistência” e
“Total Thermal Energy generated in the Resistance Welding process”; porém não foi
possível encontrar dados que fornecessem a informação desejada.
Outro ponto que ressalta-se aqui e que chamou atenção durante a consulta às
bibliografias, é que os dados numéricos, em sua maioria, são fornecidos por meio de tabelas
e gráficos, não sendo muito trabalhado o cálculo que gera tais dados, uma vez que eles são
obtidos, geralmente, por meio de experimentos.
Como já mencionado, mesmo com as dificuldades relatadas, foram elaborados três
problemas, os quais são apresentados no Apêndice E. Dois dos problemas relacionam o
Cálculo com ensaios mecânicos de materiais, um deles com o “Ensaio de Tração” e o outro
com o “Ensaio de Torção”; e, o terceiro, relaciona o Cálculo com o processo de soldagem a
gás. Os problemas na área de ensaios mecânicos foram elaborados com base nas
bibliografias “Resistência dos Materiais”, de Nash e Potter (2014), “Ensaios Mecânicos de
Materiais Metálicos: fundamentos teóricos e práticos”, de Souza (1982) e “Mecânica dos
Materiais”, de Gere (2009). Já o problema na área de soldagem foi elaborado a partir da
bibliografia “Soldagem: Processos e Metalurgia”, de Wainer et al. (1992).
No Problema 1 (Apêndice E), é comentado, brevemente, sobre o ensaio de tração de
um material e alguns dados que podem ser obtidos com o ensaio. A partir disso, é solicitado,
nos itens a, b, c e d, que sejam calculados alguns desses dados. O item a não envolve
diretamente o Cálculo, bastando que seja lembrado o conceito de proporcionalidade e de
função linear e, assim, identifique-se até onde a função linear, dada na questão, é definida,
para efetuar os devidos cálculos.
Já no item b, é essencial saber o método para o cálculo de pontos de máximo e
mínimo de funções, o qual envolve a primeira derivada da função a ser analisada, para
encontrar seus pontos críticos, os quais são os possíveis “candidatos” a ponto de máximo
ou mínimo. Nos itens c e d, é descrito como devem ser calculados o módulo de resiliência e
o módulo de tenacidade de um material, cálculos esses que envolvem integrais. Assim,
basta escrever essas integrais com as funções e intervalos de integração adequados, para
encontrar esses valores. Ainda nesse problema, no item e, é solicitado que seja mostrado o
4

Disponível em: <https://scholar.google.com.br/>. Acesso em: 22 set. 2018.
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porquê da unidade de medida do módulo de resiliência e do módulo de tenacidade (MJ/m³) ,
conhecidos o conceito de deformação e a equivalência entre as unidades Pa e N/m².

No Problema 2, é comentado, brevemente, sobre o ensaio de torção de um material
e é mostrada uma situação no qual o princípio deste ensaio é aplicado. A partir dessa
situação, solicita-se que seja encontrado o torque máximo que pode ser exercido,
conhecendo a fórmula que fornece o valor do torque, a qual envolve uma integral. Sendo
assim, para o cálculo da mesma, é necessário identificar os dados no problema e aplicá-los
corretamente na fórmula.
Por fim, no Problema 3, é contextualizado o processo de soldagem a gás, explicando
seu princípio e alguns conceitos e dados importantes de serem conhecidos. Assim como no
item b do Problema 1, para encontrar a informação solicitada nesse problema, os alunos
precisam utilizar o método para o cálculo de pontos de máximo e mínimo de funções,
considerando a curva dada.
É importante mencionar também que, visando retratar dados próximos dos
apresentados nas bibliografias e/ou materiais consultados, as curvas apresentadas nos
problemas foram obtidas a partir da ferramenta de Ajuste Polinomial de Curvas do software
Visual Cálculo Numérico5 (VCN), utilizando esses dados fornecidos nos materiais (por meio
de gráficos e tabelas) e analisando o coeficiente de determinação para as mesmas. Além
disso, foram priorizadas as curvas de graus 2 e 3 para facilitar os cálculos que os alunos
teriam que realizar.
4.4 APLICAÇÃO DE PROBLEMAS CONTEXTUALIZADOS
A aplicação dos problemas contextualizados criados foi realizada no dia 2 de outubro
de 2018, tendo a presença da professora regente da disciplina na sala de aula e o
pesquisador como ministrante da mesma, bem como dois períodos de aula disponibilizados.
Como pode ser visto no Quadro 10, 28 alunos participaram da atividade. Inicialmente, foi
entregue uma cópia dos problemas a cada aluno e a atividade foi explicada, esclarecendo
seus objetivos, dentre eles o de mostrar algumas relações entre os conteúdos estudados,
até então, nas disciplinas de Cálculo com a área de Metalurgia. Além disso, foi possibilitado
aos alunos que pudessem discutir em grupos os problemas propostos.
Nesse primeiro momento, todos os alunos foram bem receptivos com a atividade,
demonstrando interesse em entender o contexto de cada problema e responder o que
estava sendo solicitado. No decorrer da mesma, os alunos mostraram muitas dificuldades,
essencialmente em lembrar de conceitos estudados anteriormente, como o conceito de

5

Disponível em: <http://www.matematica.pucminas.br/lcn/vcn1.htm>. Acesso em: 20 set. 2018.
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função linear, intervalos de domínio de funções, método para encontrar máximos e mínimos
de funções, dentre outros. Dessa forma, se fez necessário o auxílio do pesquisador,
lembrando aos alunos tais conceitos, para que eles conseguissem dar seguimento à
atividade. Como os alunos estavam trabalhando em grupos, esse auxílio foi fornecido, em
cada grupo, quando solicitado.
Além disso, é importante destacar que, ao longo da atividade, um aluno
manifestou-se resistente em realizá-la. Após ler os problemas, ele disse que não conseguia
relacioná-los com sua prática profissional. Para o aluno, as disciplinas de Matemática
presentes em seu curso (Tecnologia em Processos Metalúrgicos) não atendem às
necessidades que o tecnólogo em processos metalúrgicos encontrará na sua atuação
profissional, uma vez que, em sua opinião, esta se concentra na análise de dados gerados
por softwares e não no cálculo manual dos mesmos. Além disso, ele relata que nas
disciplinas específicas do curso, os dados a serem considerados não são calculados, mas
sim obtidos por meio de tabelas e gráficos. Esse relato se fez presente na resolução do
Problema 1, pois muitos alunos analisaram a tabela apresentada e não a função que
modelava o problema.
Ao final de dois períodos de aula, os alunos, em sua maioria, conseguiram responder
os itens a, b e c do Problema 1. Somente alguns dos alunos do curso de Licenciatura em
Matemática conseguiram ir mais adiante, resolvendo os outros problemas também. Como o
tempo disponibilizado para a aplicação da atividade foi de dois períodos de aula, a mesma
foi finalizada.
Foi utilizado um tempo a mais, após os dois períodos de aula, no qual o pesquisador
comentou o Problema 1 com a turma e resolveu os itens que os alunos tiveram maior
dificuldade. Um desses itens foi o item b, pois os alunos não lembravam como calcular
pontos de máximo de uma função e estavam olhando apenas para a tabela; o outro foi o
item e, em que eles não conseguiam entender o conceito de deformação dado e como
começar a análise da unidade de medida. Os outros dois problemas foram discutidos
rapidamente com a turma, destacando os conceitos da área de Metalurgia trabalhados nos
mesmos e como as ferramentas de Cálculo poderiam ser utilizadas na resolução. Após
essas discussões, foi distribuído o Questionário II (Apêndice F) para que os alunos
respondessem algumas questões sobre a atividade realizada.
4.5 VISÃO DOS ALUNOS SOBRE A ATIVIDADE APLICADA
O Questionário II (Apêndice F) foi proposto aos alunos após a aplicação e discussão
da atividade envolvendo os problemas contextualizados. Conforme mostra o Quadro 10, 27
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alunos responderam esse questionário. A seguir, apresentam-se e discutem-se algumas das
respostas apresentadas pelos alunos. Nas Questões 1, 3 e 4, as respostas dos alunos do
curso de Licenciatura em Matemática não foram consideradas, pelo mesmo motivo indicado
na análise de algumas questões do Questionário I.
A primeira pergunta questionava se os alunos já haviam estudado os conceitos
trabalhados nos problemas durante sua formação acadêmica. As respostas obtidas são
apresentadas no gráfico da Figura 10.
Figura 10 – Respostas dos alunos à Questão 1: “Você já estudou, durante sua formação, os
conceitos abordados nos problemas sobre Tração, Torção e Soldagem?”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Percebe-se que a maioria dos alunos já tinha algum conhecimento sobre os
assuntos de Metalurgia trabalhados nos problemas. Nessa mesma questão, era solicitado
aos alunos que assinalaram “Sim” em quais disciplinas esses assuntos foram abordados. As
disciplinas citadas foram: Física, Metalurgia Mecânica, Ensaios Mecânicos, Resistência dos
Materiais, Ciência dos Materiais, Processos de Conformação e Soldagem. Além disso, 3
alunos relataram que estudaram tais conceitos em cursos técnicos que realizaram antes do
ingresso no curso.
Com base na distribuição das disciplinas, descrita nos PPCs dos cursos, pode-se
concluir que alguns alunos não estão seguindo o fluxo das disciplinas determinado nos
mesmos, pois muitas dessas disciplinas citadas encontram-se em semestres posteriores ao
segundo semestre, no qual está presente a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral II.
Esse fato vai ao encontro das falas dos professores P3 e P5, nas entrevistas, que relatam a
falta de conhecimentos prévios dos alunos que não seguem a ordem prevista para as
disciplinas dos cursos, como um obstáculo na sua atuação docente.
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Na segunda questão, os alunos foram questionados sobre suas maiores dificuldades
na resolução dos problemas. O gráfico da Figura 11 apresenta as respostas dadas pelos
alunos.
Figura 11 – Respostas dos alunos à Questão 2: “Quais foram suas maiores dificuldades na resolução
dos problemas propostos na atividade?”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Percebe-se, então, que a maioria dos alunos obteve maior dificuldade na
interpretação dos problemas. Essa dificuldade é bastante comum no trabalho com
problemas contextualizados em sala de aula, como apontam Vaz e Gomes (2014, p. 557),
ao comparar a postura dos estudantes frente a problemas não contextualizados e a
problemas contextualizados:
Percebemos em sala de aula que quando a resolução de exercícios é de
forma padronizada, utilizando regras, o estudante até chega ao resultado
correto, porém se contextualizar um problema e pedir sua solução, a
resposta quase sempre é: “não sei o que é para fazer”.

Na pergunta seguinte, os alunos foram questionados se, com os problemas
propostos na atividade, conseguiram estabelecer ligações entre o Cálculo e a Metalurgia. As
respostas obtidas são apresentadas no gráfico da Figura 12.
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Figura 12 – Respostas dos alunos à Questão 3: “Com os problemas propostos na atividade, você
conseguiu estabelecer ligações entre o Cálculo e a Metalurgia?”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Ainda na mesma questão, os alunos foram indagados sobre o porquê do
estabelecimento, ou não, das relações entre as duas áreas. Na Figura 13 são apresentadas
três respostas de alunos que conseguiram estabelecer relações, as quais foram escolhidas
por ilustrarem as ideias descritas pela maioria desses alunos.
Figura 13 – Respostas dos alunos A2, A4 e A23, respectivamente, à Questão 3: “Com os problemas
propostos na atividade, você conseguiu estabelecer ligações entre o Cálculo e a Metalurgia? Por
quê?”.

Fonte: Dados da pesquisa.
Na primeira resposta apresentada, o aluno cita que conseguiu visualizar de onde

vêm os dados que, geralmente, são trabalhados por meio de tabelas e gráficos gerados por
softwares nas disciplinas específicas do curso. Esse fato foi verificado durante a análise das
bibliografias de algumas dessas disciplinas, para propor os problemas. Além disso, as três
respostas relatam uma visualização prática dos conteúdos de Cálculo por meio de uma
aproximação entre as disciplinas do núcleo de formação básica, nesse caso o Cálculo, com
as do núcleo de formação profissionalizante específica (Metalurgia), a qual é um dos
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objetivos da proposta desta pesquisa e, também, uma das exigências das Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia.
A seguir, na Figura 14, apresentam-se duas respostas de alunos que não
conseguiram relacionar as duas áreas.
Figura 14 – Respostas dos alunos A1 e A12, respectivamente, à Questão 3: “Com os problemas
propostos na atividade, você conseguiu estabelecer ligações entre o Cálculo e a Metalurgia? Por
quê?”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Com relação à primeira resposta apresentada, percebe-se que o aluno reforça sua
dificuldade na interpretação dos problemas, a qual, como já discutido anteriormente na
Questão 2, é recorrente no trabalho com problemas contextualizados. Na segunda resposta,
o aluno demonstra acreditar ser mais válida a análise de informações geradas por softwares
para uma situação-problema, do que a solução algébrica da mesma. Infere-se que essa
visão do aluno tenha relação com a metodologia abordada nas bibliografias das disciplinas
de Metalurgia analisadas, que, como já citado, priorizam a apresentação de dados por meio
de gráficos e tabelas, e não a forma como esses são calculados.
Questionou-se aos alunos se consideravam que problemas como os propostos na
atividade auxiliam na aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral em seu curso. O
gráfico da Figura 15 apresenta as respostas obtidas.
Figura 15 – Respostas dos alunos à Questão 4: “Você considera que problemas como os abordados
na atividade auxiliam na aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral em seu curso?”.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Ainda nessa questão, foi perguntado aos alunos por que consideravam que os
problemas auxiliavam, ou não, na aprendizagem de Cálculo. Responderam a esse
questionamento 17 alunos, dos quais 16 acreditam que os problemas auxiliam na
aprendizagem. As respostas apresentadas na Figura 16 ilustram a ideia colocada por todos
eles, os quais defendem que a aplicação prática do conteúdo gera um interesse maior e, por
consequência, favorece a aprendizagem.
Figura 16 – Respostas dos alunos A8 e A24, respectivamente, à Questão 4: “Você considera que
problemas como os abordados na atividade auxiliam na aprendizagem de Cálculo Diferencial e
Integral em seu curso? Por quê?”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Essas respostas validam as hipóteses previstas com a proposta do trabalho com os
problemas contextualizados nesta pesquisa, pois relatam o estabelecimento das relações
entre Cálculo e Metalurgia, além de qualificarem a visualização prática dos conteúdos como
benéfica e favorável no entendimento e fixação dos mesmos.
A consideração dada pelo aluno que acredita que os problemas não auxiliam na
aprendizagem de Cálculo é apresentada na Figura 17.
Figura 17 – Resposta do aluno A12 à Questão 4: “Você considera que problemas como os abordados
na atividade auxiliam na aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral em seu curso? Por quê?”.

Fonte: Dados da pesquisa.

A resposta apresentada retoma as dificuldades inerentes do trabalho com problemas
contextualizados, já discutidas na Questão 2; além da crítica feita por esse mesmo aluno na
Questão 3, ao foco dado ao cálculo dos dados solicitados nos problemas, e não na pura
análise dos mesmos. Com isso, o aluno reforça sua visão a respeito da prática de atuação
de um engenheiro metalúrgico.
Na Questão 5, foi possibilitado aos alunos que manifestassem sugestões de
melhorias aos problemas apresentados, caso julgassem necessário. Seis alunos fizeram
considerações, dos quais 3 disseram que consideram importante e interessante a aplicação
de mais problemas como esses nas aulas de Cálculo. As contribuições dos outros 3 alunos
são apresentadas na Figura 18.
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Figura 18 – Respostas dos alunos A10, A12 e A16, respectivamente, à Questão 5: “Baseado(a) nas
suas facilidades e/ou dificuldades, você tem alguma sugestão de melhoria para os problemas
apresentados?”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Percebe-se, nas duas primeiras respostas apresentadas, que os alunos reforçam
sua desaprovação com os problemas trabalhados, tendo em vista suas opiniões acerca da
atuação profissional para a qual estão sendo preparados, além de solicitarem atividades que
priorizem a interpretação de dados fornecidos por softwares voltados à área de Metalurgia.
Cabe discutir aqui a importância de disciplinas de Matemática nos cursos superiores
na área de Engenharias. As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em
Engenharia (BRASIL, 2002), em seu artigo 4º (quarto), definem o conjunto de competências
e habilidades que os estudantes desses cursos devem adquirir durante sua formação e,
dentre elas, está a aplicação de conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e
instrumentais à Engenharia. Esse mesmo documento, em seu artigo 5º (quinto), define que
todo o curso de Engenharia, independente de sua modalidade, deve possuir em seu
currículo um núcleo de conteúdos básicos, o qual deve contemplar cerca de 30% da carga
horária mínima do curso, versando sobre diversos tópicos, dentre eles a Matemática.
Além disso, Miranda e Laudares (2011), em seu estudo sobre a Matemática na
atuação profissional do engenheiro, relatam que, segundo engenheiros entrevistados, já
formados e atuantes na área, a Matemática é uma de suas ferramentas de trabalho. Alguns
conceitos de Cálculo, como derivada e integral, são citados também nas falas desses
engenheiros, os quais evidenciam que os mesmos fazem parte de sua dia a dia. Nesse
sentido, entende-se que as disciplinas de Matemática, como o Cálculo, são fundamentais na
formação de estudantes de engenharia, bem como na sua atuação profissional enquanto
engenheiro.
Na terceira resposta apresentada na Figura 18, o aluno sugere problemas que
relacionem as operações matemáticas com a área da Física, o que foge dos objetivos deste
trabalho, mas que se mostra como uma possibilidade aos professores de Cálculo.
Por fim, na Questão 6, foi deixado um espaço para que os alunos fizessem
comentários sobre assuntos que não foram abordados nas questões anteriores. Apenas 2
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alunos deixaram comentários, os quais relataram que tiveram dificuldades em relembrar
conteúdos já estudados, e sugeriram que seja realizada uma revisão antes da aplicação da
atividade, para otimizar o tempo e possibilitar aos alunos as condições para o
desenvolvimento dos cálculos. As respostas desses alunos são apresentadas na Figura 19.
Figura 19 – Respostas dos alunos A12 e A18, respectivamente, à Questão 6: “Este espaço está
disponível para comentários sobre assuntos que não tenham sido solicitados nas questões
anteriores.”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Tendo em vista que os problemas propostos trabalham com conceitos de derivada,
pontos de máximo de funções e integrais, entende-se que eles podem ser divididos em duas
atividades, e estas, por sua vez, aplicadas em dois momentos vinculados ao estudo de cada
conceito envolvido.
Em contrapartida, com base em Alves (2011, p. 58), que diz que “O aprendido é
aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho”, pode-se inferir que os
alunos, em sua maioria, não obtiveram uma aprendizagem efetiva dos conceitos trabalhados
nos problemas, uma vez que não identificaram como o Cálculo poderia auxiliá-los na
resolução dos problemas propostos.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa buscou, em linhas gerais, propor e analisar a inserção de problemas
contextualizados como uma ferramenta de ensino e aprendizagem nas disciplinas de
Cálculo Diferencial e Integral a uma variável aplicados à área de Metalurgia; e, com isso,
tentar responder à pergunta “Em que vou aplicar esse conteúdo?”, muito frequente por parte
dos alunos.
Inicialmente, percebeu-se que existem muitas aplicações do Cálculo na área de
Metalurgia, porém, em sua maioria, envolvendo o Cálculo a duas ou mais variáveis,
dificultando o trabalho com aplicações nas disciplinas de Cálculo a uma variável. Além
disso, as bibliografias das disciplinas específicas da área não fornecem muitas informações
para a elaboração de problemas, uma vez que priorizam a análise de dados em gráficos e
tabelas, trabalhando bem superficialmente a modelagem dos mesmos.
Embora tenham-se encontrado essas dificuldades, foi possível elaborar alguns
problemas e aplicá-los com alunos de cursos superiores da área de Metalurgia do
IFRS/Campus Caxias do Sul. Essa aplicação, juntamente com a análise dos dados obtidos
nas entrevistas com os professores dessa mesma área e com os questionários respondidos
pelos alunos, permitiu algumas reflexões sobre o trabalho com problemas contextualizados
em sala de aula.
Este trabalho mostrou-se como uma ferramenta possível no processo de ensino e
aprendizagem de Cálculo, pois como apontam Vaz e Gomes (2014, p. 562),
Tratar os conteúdos de ensino de forma contextualizada significa aproveitar
ao máximo as relações existentes entre esses conteúdos e o contexto
pessoal ou social do aluno, de modo a dar significado ao que está sendo
aprendido. Implica levar em conta que todo conhecimento envolve uma
relação ativa entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Assim, a
contextualização pode desenvolver no aluno a capacidade de relacionar o
apreendido com o observado e a teoria com suas consequências e
aplicações práticas.

Em contrapartida, essa ferramenta também traz alguns desafios à prática docente e
à aprendizagem dos alunos. Ao pensar em trabalhar com problemas contextualizados, o
professor tem uma série de desafios a enfrentar: encontrar problemas que se adequem ao
conteúdo e ao público com quem está trabalhando, e, muitas vezes, esses problemas
precisam ser adaptados ou, até mesmo, elaborados, o que exige bastante tempo e trabalho;
bem como a resistência por parte dos alunos com essa metodologia de ensino e
aprendizagem.
Além disso, como evidenciado nas falas dos professores e nas respostas dos alunos
participantes desta pesquisa, outro ponto a ser considerado são as lacunas na
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aprendizagem matemática dos estudantes, dentre elas as dificuldades de interpretação de
problemas, as quais também apareceram como um obstáculo neste trabalho, com a
proposta de problemas contextualizados.
A respeito dessas dificuldades, Masola e Allevato (2015, p. 121), relatam que
pesquisas sobre a natureza das dificuldades matemáticas apresentadas pelos estudantes
no Ensino Superior confirmam que as mesmas estão relacionadas, especialmente
[...] à resolução de problemas, à ausência de generalização de ideias,
abstração e argumentação; à realização mecânica de tarefas, sem reflexão
dos significados; à falta de autonomia, com total dependência do professor;
[...] e deficiências de leitura, escrita e representação matemáticas.

Esta pesquisa, além das reflexões acerca da proposta com os problemas
contextualizados, instigou uma reflexão sobre minha formação acadêmica, enquanto
licenciando em Matemática, uma vez que, durante o curso, poucos momentos foram
destinados à análise de aplicações dos conteúdos estudados. Isso aparece como uma
deficiência nesse processo de formação, tendo em vista a possibilidade do licenciando
tornar-se, no futuro, um professor universitário de cursos com um viés nas aplicações dos
conceitos matemáticos. Nesse sentido, esta pesquisa contribuiu com minha formação
docente, permitindo-me conhecer algumas relações, nesse caso, de conceitos de Cálculo na
área de Metalurgia, bem como a contextualização como uma ferramenta para o trabalho
com as aplicações da Matemática.
Diante do exposto, conclui-se que, embora seja uma metodologia desafiadora, tanto
para o professor quanto para os estudantes, a aplicação de problemas contextualizados
apresenta bons resultados ao processo de ensino e aprendizagem de Cálculo, uma vez que
possibilita algumas visualizações práticas do conteúdo aos estudantes, na área específica
de sua formação, estimulando seu interesse quanto ao estudo do mesmo, bem como
contribuindo com sua aprendizagem.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES QUE TRABALHAM COM DISCIPLINAS
DA ÁREA DE METALURGIA
1. Qual é sua formação acadêmica?
2. Há quanto tempo atua como professor de disciplinas da área de Metalurgia?
3. Você cursou disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral durante sua formação? Se sim,
conseguiu estabelecer relações destas com a área específica da sua formação? Comente
sobre tais relações.
4. Enquanto professor, em quais disciplinas, conteúdos, você usa/aplica conceitos de
Cálculo? De que forma ocorre essa aplicação?
5. Você identifica nos seus alunos o estabelecimento de uma relação entre o Cálculo e a
disciplina específica do curso que está ministrando? Eles apresentam dificuldades em
visualizar tal relação?
6. Você costuma usar situações-problemas que envolvam conceitos de Cálculo em suas
aulas? Se sim, tem dificuldades para encontrá-las e/ou elaborá-las?
7. Você já orientou algum trabalho cujo tema envolvia diretamente conceitos de Cálculo? Se
sim, como foi a experiência?
8. Considerando suas vivências com a Metalurgia e o Cálculo, você considera pertinente a
abordagem de problemas contextualizados na área de Metalurgia em disciplinas de Cálculo
nos cursos voltados a essa área? Comente.
9. Você gostaria de comentar algo mais sobre as disciplinas de Cálculo em cursos da área
de Metalurgia?
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA
ENTREVISTA

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA ENTREVISTA
Eu, ___________________________________________, R.G. _____________,
declaro, por meio deste termo, que concordei em participar de entrevista, com áudio
gravado, referente à pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido pelo
pesquisador Eduardo de Almeida Boeira, sob orientação das professoras Dra. Greice da
Silva Lorenzzetti Andreis e Dra. Kelen Berra de Mello, as quais poderei contatar pelos
e-mails:

greice.andreis@caxias.ifrs.edu.br

e

kelen.mello@caxias.ifrs.edu.br,

respectivamente.
Afirmo que aceitei participar da entrevista por minha própria vontade, sem receber
qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar
para o sucesso da pesquisa.
Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas
gerais, são propor e analisar a inserção de problemas contextualizados na área de
Metalurgia com a finalidade de contribuir com o ensino das disciplinas de Cálculo Diferencial
e Integral a uma variável. Fui também informado(a) de que os usos das informações por
mim oferecidas serão somente em situações acadêmicas (artigos científicos, palestras,
seminários etc.), sendo minha identidade preservada e meus dados pessoais identificados
genericamente.
Minha colaboração far-se-á por meio de entrevista semiestruturada. O acesso e/ou
análise dos dados coletados far-se-ão apenas pelo pesquisador e/ou suas orientadoras. Não
serão atribuídos nota ou conceito às respostas dadas. A minha participação iniciará apenas
a partir da entrega deste documento por mim assinado. Estou ciente que, caso tenha
dúvidas ou me sinta prejudicado(a), poderei contatar o pesquisador Eduardo de Almeida
Boeira pelo e-mail: eduardo.boeira@caxias.ifrs.edu.br.
Atesto o recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Autorização.
Caxias do Sul, _____ de 

de 2018.

Assinatura do entrevistado: _______________________________________________
Assinatura do pesquisador: _______________________________________________
Assinaturas das orientadoras:
____________________________________ ____________________________________
Dra. Greice da Silva Lorenzzetti Andreis
Dra. Kelen Berra de Mello
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO I

Nome:___________________________

Curso:

EM

EP

TPM

LM

QUESTIONÁRIO I
1. Você já cursou a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral II anteriormente?
( ) Sim.

( ) Não.

2. Se sua resposta à pergunta anterior foi sim, o que você considera como motivos para sua
reprovação?
( ) Dificuldades em Matemática básica.

( ) Pouco tempo para estudo.

( ) Conteúdo muito complexo.

( ) Outro(s). Qual(is)? ______________

__________________________________________________________________________
3. Como foi sua experiência com Cálculo Diferencial e Integral I?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Quais foram suas maiores dificuldades com relação ao conteúdo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Em quais das disciplinas específicas de seu curso você encontra relações com conceitos
de Cálculo? De que forma ocorre essa relação? Use a tabela abaixo para registrar.
Disciplinas

Descrição

6. Você conhece algum exemplo prático da sua futura área de atuação que envolva noções
de Cálculo? Se sim, comente esse envolvimento.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA
APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS

TERMO DE CONSENTIMENTO
Eu, _______________________________________, R.G. ___________________,
declaro, por meio deste termo, que concordei em responder questionários referentes à
pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido pelo pesquisador Eduardo de
Almeida Boeira, sob orientação das professoras Dra. Greice da Silva Lorenzzetti Andreis e
Dra.

Kelen

Berra

de

Mello,

as

quais

poderei

contatar

pelos

e-mails:

greice.andreis@caxias.ifrs.edu.br e kelen.mello@caxias.ifrs.edu.br, respectivamente.
Afirmo que aceitei responder os questionários por minha própria vontade, sem
receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de
colaborar para o sucesso da pesquisa.
Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas
gerais, são propor e analisar a inserção de problemas contextualizados na área de
Metalurgia com a finalidade de contribuir com o ensino e a aprendizagem das disciplinas de
Cálculo Diferencial e Integral a uma variável. Fui também informado(a) de que os usos das
informações por mim oferecidas serão somente em situações acadêmicas (artigos
científicos, palestras, seminários etc.), sendo minha identidade preservada e meus dados
pessoais identificados genericamente.
Minha colaboração far-se-á por meio de questionários. O acesso e/ou análise dos
dados coletados far-se-ão apenas pelo pesquisador e/ou suas orientadoras. Não serão
atribuídos nota ou conceito às respostas dadas. A minha participação iniciará apenas a
partir da entrega deste documento por mim assinado. Estou ciente que, caso tenha dúvidas
ou me sinta prejudicado(a), poderei contatar o pesquisador Eduardo de Almeida Boeira pelo
e-mail: eduardo.boeira@caxias.ifrs.edu.br.
Caxias do Sul, _____ de 

de 2018.

Assinatura do participante: __________________________________________
Assinatura do pesquisador: __________________________________________
Assinaturas das orientadoras:
____________________________________ ____________________________________
Dra. Greice da Silva Lorenzzetti Andreis
Dra. Kelen Berra de Mello
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APÊNDICE E – PROBLEMAS CONTEXTUALIZADOS

Nome:___________________________

Curso:

EM

EP

TPM

LM

PROBLEMAS DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL CONTEXTUALIZADOS NA
ÁREA DE METALURGIA
A determinação das propriedades mecânicas de um material metálico é realizada por
meio de vários ensaios. Geralmente, esses ensaios são destrutivos, pois promovem a
ruptura ou a inutilização do material.
Questão 1) Um desses ensaios é o ensaio de tração. A aplicação de uma força em um
corpo sólido promove uma deformação do material na direção do esforço e o ensaio de
tração consiste em submeter um material a um esforço que tende a esticá-lo ou alongá-lo. A
variação da deformação em função da tensão aplicada permite o traçado da curva
tensão-deformação, a qual pode ser obtida diretamente pela máquina ou por pontos obtidos
com o ensaio. A seguir, é apresentado um dos possíveis comportamentos de uma curva de
tensão (T) x deformação( ε ).

- Fase elástica: fase onde não ocorrem deformações
permanentes.
- Fase plástica: fase onde ocorrem deformações
permanentes.
- Ponto A: representa o limite elástico.
- Ponto A’: limite de proporcionalidade do material.
- Escoamento: aumento relativamente grande na
deformação com uma pequena variação na tensão.
- Ponto B: limite de resistência à tração.
Fonte: Dalcin (2007, p. 16).

- Ponto C: limite de ruptura.

Diante dessas informações, considere que um corpo de prova de alumínio com
formato cilíndrico tendo 12,8 mm de diâmetro e comprimento inicial de 50,8 mm é submetido
a um ensaio de tração. Os resultados do ensaio de tração (que permitem a construção da
curva tensão x deformação) são apresentados na tabela a seguir:
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Tensão (MPa)

Deformação (m)

0,0

0,000

57,0

0,001

117,3

0,002

179,5

0,003

236,2

0,004

267,3

0,005

298,4

0,010

321,0

0,020

348,2

0,040

359,0

0,060

367,6

0,080

369,1

0,100

358,3

0,120

348,2

0,135

331,1

0,150

282,9

0,165

Fonte: Padilha et al. (2017, p. 03).

Uma curva tensão(T) x deformação( ε ) que aproxima esses dados é definida por:

Considere essa curva para responder os itens a seguir:
a) Sabendo que o limite de proporcionalidade é o valor da máxima tensão que pode
ser imposta a um material durante um teste de tração, tal que a tensão é uma função
linear da deformação, determine o limite de proporcionalidade do material dado.
b) Sabendo que o limite de resistência é o ponto máximo da curva T x ε e representa
o valor da maior tensão que o material pode resistir (se essa tensão for aplicada e
mantida, o resultado será a fratura). Encontre o limite de resistência do material dado.
c) Sabe-se que a resiliência é a capacidade de um material absorver energia quando ele é
deformado elasticamente e, depois, com a remoção da carga, permitir a recuperação
dessa energia. O módulo de resiliência é dado por U r =

εp

∫ T. dε , onde
0

εp é o valor de
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deformação que gera o limite de proporcionalidade. Assim, determine o módulo de
resiliência do material dado. A unidade de medida do módulo de resiliência será MJ/m³.
d) Sabe-se que a tenacidade é a capacidade de um material absorver energia na fase
εf

plástica. O módulo de tenacidade é dado por U T =

∫ T. dε ,

0

onde εf é o limite de

ruptura do material. Assim, determine o módulo de tenacidade do material dado. A
unidade de medida do módulo de tenacidade será MJ/m³.
e) Lembrando que 1 Pa ≡ 1 N/m² e sabendo que a deformação é obtida pela razão
entre a variação do comprimento e comprimento inicial, mostre que a unidade de
medida do módulo de resiliência e do módulo de tenacidade é MJ/m³.
Questão 2) Outro ensaio de materiais é o ensaio de torção. A torção se refere ao giro de
uma barra retilínea quando carregada por tensões de cisalhamento (tensões de
deformações) que tendem a produzir a rotação sobre o eixo longitudinal da barra.
Considerando que a barra não tenha tensões residuais, as tensões de cisalhamento, na
zona de deformações elásticas, têm intensidade zero no eixo da barra e aumentam
linearmente com o raio, sendo máximas na superfície da mesma. Essas tensões têm uma
resultante na forma de um momento, denominado momento de torção, ou torque ( T ), o qual
é dado por:
R

T =∫
0

τ máx
.
R

2π . r³ dr ,

onde:
- τ máx é a tensão de cisalhamento máxima;
- R é o valor do raio da barra;
- r é a distância radial medida a partir do centro do corpo de prova.
Com essas informações, considere a seguinte situação: O eixo de aço de uma chave
soquete tem um diâmetro de 0,5 in. (polegadas) e um comprimento de 18 in., conforme a
figura a seguir.

Fonte: Gere (2009, p. 184).
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Se a tensão de cisalhamento admissível for de 9000 psi (libras-força por polegada ao
quadrado), qual é o valor do torque ( T ) exercido com a chave, quando aplicada essa
máxima tensão? A unidade do torque será lb-in.
Questão 3) Denomina-se soldagem ao processo de união entre duas partes metálicas,
usando uma fonte de calor, com ou sem aplicação de pressão. A solda é o resultado desse
processo. Um dos processos de soldagem é a soldagem oxigás (soldagem a gás), no qual a
coalescência (união) dos metais é obtida pelo aquecimento destes até a fusão, com a
chama de um gás combustível e oxigênio. Dentre os gases combustíveis mais utilizados na
soldagem, o acetileno é o mais empregado, principalmente, por proporcionar um bom
rendimento e elevadas temperaturas.
O equipamento para a soldagem oxiacetilênica (o gás combustível é o acetileno)
compreende basicamente cilindros de oxigênio e acetileno, reguladores de pressão,
mangueiras, maçarico, acendedor de chama, ferramentas e equipamentos diversos de
segurança (óculos, luvas, válvulas contra retorno de gases etc.). A chama para soldar é
ajustada ou regulada por meio do maçarico. O maçarico é um instrumento para misturar e
controlar a vazão da mistura (gás combustível e oxigênio) na saída do bico. Com ele,
consegue-se obter a chama com regulagem e intensidade de combustão ideais para a
operação de soldagem.
As chamas possuem duas partes: dardo e penacho. Na primeira ocorre a combustão
primária, onde somente o oxigênio participa da reação; e no penacho, ocorre a combustão
secundária, onde a reação ocorre com a participação do ar atmosférico. As características
da chama dependem da relação entre o combustível e o comburente (oxigênio). Define-se a
regulagem da chama ( a ), ou relação de consumo, pela razão entre os volumes do
comburente e do combustível na zona de combustão primária:
a = regulagem da chama =

volume do comburente (oxigênio)
volume do combustível (gás)

Com o conceito de regulagem da chama, pode-se definir 3 tipos de chama: neutra
( 1, 0 < a < 1, 1 ), carburante ( a < 1, 0 ) e oxidante ( a > 1, 1 ).
Diante do exposto, sabendo que a temperatura máxima ( T ) da chama é função de
sua regulagem, e que a curva T (a) a seguir fornece boas aproximações das temperaturas
máximas da chama para o acetileno em função da regulagem, encontre a regulagem para a
qual a temperatura máxima da chama atinge seu valor máximo e determine esse valor.
T (a) = 135, 72a³ − 831, 84a² + 1575, 55a + 2143, 02
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO II

Nome:___________________________

Curso:

EM

EP

TPM

LM

QUESTIONÁRIO II
1. Você já estudou, durante sua formação, os conceitos abordados nos problemas sobre
tração, torção e soldagem?
( ) Sim.

( ) Não.

Se sim, em quais disciplinas? __________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Quais foram suas maiores dificuldades na resolução dos problemas propostos na
atividade?
( ) Interpretar os problemas.

( ) Interpretar as soluções.

( ) Realizar os cálculos.

( ) Outra(s). Qual(is)? __________________________

__________________________________________________________________________
3. Com os problemas propostos na atividade, você conseguiu estabelecer ligações entre o
Cálculo e a Metalurgia?
( ) Sim.

( ) Não.

Por quê? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Você considera que problemas como os abordados na atividade auxiliam na
aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral em seu curso?
( ) Sim.

( ) Não.

Por quê? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Baseado(a) na suas facilidades e/ou dificuldades, você tem alguma sugestão de melhoria
para os problemas apresentados?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Este espaço está disponível para comentários sobre assuntos que não tenham sido
solicitados nas questões anteriores.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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