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RESUMO: Em várias áreas aplicadas na atuação da Engenharia Civil, o engenheiro enfrenta diversos problemas 

que necessita de conhecimento para resolver, o Cálculo Diferencial e Integral é de extrema importância, para a 

solução de incalculáveis problemas. Nas faculdades ainda é grande o índice de reprovação na disciplina, 

principalmente nos cursos de Engenharia, com isso, vem cada vez mais se tornando uma rotina nas faculdades, 

gerando uma situação insatisfatória, tanto para os alunos o quanto para os professores. É preciso encontrar um 

método eficaz de aprendizagem para amenizar esse tipo de situação, no entanto estudar essas particularidades e 

aplicações dos cálculos de derivadas e integrais o aluno necessita ter compreensão das formalidades do conteúdo 

no ensino, que são ensinados nos primeiros semestres da faculdade de engenharia. Sendo assim, por iniciativa dos 

alunos o presente projeto de pesquisa tem como proposta melhorar o desempenho na área de exatas principalmente 

na matemática, o fundamento objetivo é desenvolver e apresentar diversos materiais complementares para o estudo 

do Cálculo Diferencial e Integral nas engenharias, ressaltando seus conceitos e aplicações. 
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INTRODUÇÃO 

  

O Cálculo Diferencial e Integral é um conteúdo que faz parte em uma disciplina da grade 

curricular dos cursos de Engenharia. Na matemática para aprender um novo conteúdo para ter 

a lógica necessita de uma base anterior, logo na maioria das vezes os universitários chegam a 

faculdade com muita deficiência na base, provocando um baixo desempenho dos acadêmicos 

nos primeiros semestre da engenharia civil, portanto, não existe falha nos conhecimentos e sim 

o despreparo dos alunos em receber um novo conteúdo. Apontar os motivos de reprovação ou 

de problemas no ensino, não é uma tarefa fácil, pois são complexos, porém se todos os que 

compõe o ensino e aprendizagem como coordenadores, professores e alunos, poderiam 

amenizar o problema olhando para todos os ângulos. 

Vão trabalhando com disciplinas que devem ser bem exatas os conceitos e dominar os 

métodos para desenvolver pré-requisitos essenciais que deveriam ter sido adquiridos durante a 

vivência escolar do educando. 

 

Quais são as potencialidades teóricas do uso de uma metodologia ativa, no caso a 

Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), no ensino e aprendizagem de noções 

do Cálculo Diferencial e Integral, possibilitando uma abordagem transdisciplinar e a 

resolução de problemas reais ou realísticos? (SOUZA, 2016, p. 199). 
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Segundo Ribeiro (2008) uma metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas 

(Problem-based learning – PBL), propõe que podemos entender e auxiliar os acadêmicos no 

aprendizado dessa disciplina, aproximando se da teoria. Essa metodologia pode proporcionar 

novos meios de aprendizagem a partir dos estudos em grupos mediados por um tutor. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo da elaboração desse trabalho se resume em demonstrar os tópicos propostos 

para o ensino acadêmico, que possa ter como base de cálculo diferencial e integral na 

engenharia civil com uma solução para aplicação do curso com alguns métodos. 

 

METODOLOGIA 

 

A fim da realização da pesquisa obtemos informações suficientes para esta proposta de 

projeto, para estabelecer em uso uma técnica metodológica importante.  

Que é a Aprendizagem Baseada em Problemas, vem construindo no ensino básico e em 

diversos cursos superiores. É um método para que fique atualizado e eficaz, no qual onde se 

escolhe um contexto controverso, sendo que ali vai se trabalhando uma solução conclusa por 

meio da pesquisa. 

 O método PBL se atribuísse em uma adotável estratégia fácil de aprendizagem, onde 

que ele faz com que o acadêmico estude sozinho e depois leve para a sala de aula apenas de 

suas dúvidas ou dificuldades encontradas no decorrer dos estudos. Durante a aula, poderão 

discutir entre alunos os problemas encontrados, fazendo com que cada participação do aluno se 

torna essencial, incentivando o trabalho em conjunto, para que tenham a comunicação entre si. 

Essa estratégia formativa sobre os conceitos do conteúdo, fazendo com que através do 

qual os alunos são confrontados com a dificuldade dos problemas contextualizados, e com 

poucas estruturas tenham se empenhado em encontrar soluções imediatas. Essa metodologia se 

efetiva, preferencialmente, os alunos nos quais se possibilitam desenvolver o pensamento 

crítico e ter a construtivas soluções mais criativas e novos caminhos. 

O essencial do ensino passa a ser do acadêmico, que desempenha o papel de receptor 

passivo das informações, transmitindo o processo para o professor, trazendo com isso algumas 

vantagens de estimulo para os alunos como à leitura, o emprego do raciocínio lógico e a 

responsabilidade de cada dos estudantes, já que, com esse método, eles precisam ter vontade na 

disciplina para aprender por conta própria. Sendo assim, essa estratégia faz com que trabalhem 



 

 

em equipe, através de grupos de discussão, e possibilita maior acesso ao contexto cotidiano da 

área, resultando a serem uns bons profissionais mais motivados na engenharia civil. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pelo diagnostico realizado, nota-se uma preocupação com a formação dos futuros 

engenheiros, assim tendo como consequência, o ensino e aprendizagem do Cálculo. 

As análises pela pesquisa do método Aprendizagem Baseada em Problemas foram 

agrupadas por categorias, embora ajudaram, mas alguns casos ficaram uma lacuna. As seis 

categorias foram nomeadas: 

 

 a) Análise de dificuldades: referem as evidencia dos acadêmicos em alguns conceitos do 

Cálculo, ao interesse da disciplina no curso de Engenharia, pelos motivos da reprovação.  

b) Contextualização: fazem recomendações a utilização de exemplos da Engenharia no 

crescimento dos conteúdos. 

 c) Estratégia de aprendizagem: apresentam métodos de questionamento ao conteúdo.  

d) Nivelamento: criam situações para resgatar desprovimento no conteúdo do Ensino Médio. 

 e) Pesquisas – Teorias: apresentam pesquisas na área de Educação Matemática, discutem 

teorias de aprendizagem. 

 f) Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC: o uso da tecnologia em salas de aulas. 

Apresentado pelos discentes, foi evidente a enorme dificuldade encontrada em admitir 

a posição do seu próprio conhecimento. Com proposta de autossuficiência dos pontos no 

começo da aplicação do método PBL, muitas vezes, alterou-se em um grande obstáculo para o 

desenvolvimento das habilidades do acadêmico. Tendo a dificuldade de sair de sua postura de 

docente, e sugerir possibilidades de transmissor com a pratica assumir o papel de facilitador. A 

demonstração do método para os alunos teve a intenção de trazer incentivo para o aprendizado, 

principalmente no que se refere a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, não se tem evidencias de uma solução para todos os problemas que a disciplina 

aplica, mesmo com que os alunos tenham dificuldade que trazem consigo sobre os itens que 

contem matemática básica. 

Este projeto permitiu apurar a percepção de favorecer a proposta de ouvir o aluno, 

oferecendo a voz para que consiga expor suas dificuldades e obstáculos visíveis para o seu 

próprio processo de aprendizagem, pode ser favorável e auxiliar no aperfeiçoamento do ensino-

aprendizagem coletivo e individual. 



 

 

Pensar em um futuro onde sugere que outros cursos profissionais da sua disciplina 

também possam aderir ao formato do método PBL para aprendizagem. As propostas bem-

sucedidas devem de modo cada vez mais, para que alunos possam usufruir dos métodos 

alternativos. 
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