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RESUMO 

 
O presente trabalho visa identificar e analisar as possíveis contribuições de atividades de 
Modelagem Matemática com Equações Diferenciais, nos aspectos referentes à 
aprendizagem e ao desenvolvimento da criticidade em alunos de Engenharia. Para tanto, 
a fundamentação teórica apoia-se em estudos sobre diversas concepções de Modelagem 
Matemática, destacadamente a abordagem defendida por Bassanezzi e Ferreira (1998) e 
concebida na perspectiva educacional por Biembengut (2016). A pesquisa foi realizada 
sob uma abordagem qualitativa e os dados analisados foram obtidos por meio de 
atividades propostas aos estudantes, questionários e observação das aulas de Equações 
Diferenciais, ministradas de forma remota em uma universidade federal do interior de 
Minas Gerais, durante uma crise mundial de saúde pública, a pandemia devido ao novo 
coronavírus. Os resultados possibilitam afirmar que as atividades de Modelagem 
Matemática conduzidas configuram ricas oportunidades de motivação por parte dos 
alunos participantes, permitindo uma exploração diferenciada das aplicações dos 
conteúdos matemáticos envolvidos e colaboraram para uma interpretação crítica da 
realidade, ainda que de forma incipiente. O produto educacional fruto deste trabalho é um 
material didático direcionado a professores de Equações Diferenciais que apresenta 
roteiros e considerações para o desenvolvimento de atividades de Modelagem 
Matemática envolvendo Equações Diferenciais Ordinárias de 1ª e de 2ª ordem.  
 
 
Palavras-chave: Modelagem Matemática. Equações Diferenciais. Ensino Remoto. 
Educação Matemática no Ensino Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The present work aims to identify and analyze the possible contributions of activities of 
Mathematical Modeling with Differential Equations, in aspects related to the learning and 
development of criticality in Engineering students. For this, the theoretical foundation is 
supported by studies on various conceptions of Mathematical Modeling, especially the 
approach defended by Bassanezzi and Ferreira (1998) and conceived in the educational 
perspective by Biembengut (2016). The research was carried out under a qualitative 
approach and the data analyzed were obtained through activities, questionnaires and 
observation of Differential Equations classes, given remotely at a federal university in the 
interior of Minas Gerais, during a worldwide public health crisis. The results make it 
possible to affirm that the Mathematical Modeling activities conducted constitute rich 
opportunities for motivation on the part of the participating students, allowing a 
differentiated exploration of the applications of the mathematical content involved and 
collaborated for a critical interpretation of reality, albeit in an incipient way. The 
educational product resulting from this work is a didactic material directed to teachers of 
Differential Equations that presents scripts and considerations for the development of 
Mathematical Modeling activities involving 1st and 2nd order Ordinary Differential 
Equations. 

 
 

Keywords: Mathematical Modeling. Differential Equations. Remote Teaching. 
Mathematics Education in Higher Education. 
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Capítulo 1 

 

DA TRAJETÓRIA DE PESQUISADOR EM MATEMÁTICA 

AO DESAFIO DE PESQUISAR EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

  

“Nesses 30 anos pela ‘modelagem’, creio que sei da direção, mas 

não dos atalhos que, no processo de ensino, a cada grupo de 

estudantes, requer-nos tomar.” 

Maria Salett Biembengut 

 

1.1. Uma breve trajetória docente 

 

Ao ingressar no magistério superior, após cursar o Mestrado e o Doutorado em 

Matemática na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), fui gradualmente 

voltando minha atenção ao ensino e à aprendizagem de Matemática. A preocupação com 

o ensino veio primeiro. Alguns encontros foram feitos para estimular que os professores 

da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI – Itabira), na qual sou Professor Adjunto 

desde 2010, utilizassem a metodologia PBL (Problem-Based Learning). O objetivo 

inicial era que o campus em Itabira da UNIFEI se tornasse um centro exemplar de ensino. 

Assim, havia a ideia de implementar metodologias de ensino inovadoras, com salas de 

aulas menores e adaptadas para a metodologia escolhida. Houve treinamentos para os 

professores e alguns desses tiveram a oportunidade de visitar universidades europeias em 

que se empregam sistematicamente o ensino ativo. Alguns treinamentos foram feitos por 

professores da Universidade de Delaware1. Houve a criação do grupo de pesquisa MAES 

– Metodologias Ativas para o Ensino Superior2 e alguns integrantes docentes desse grupo 

decidiram realizar os estudos de Doutorado nessa área.  

 Particularmente, eu tive a oportunidade de aplicar a metodologia PBL na 

disciplina de Cálculo III (Cálculo de Várias Variáveis), oferecida para os cursos de 

 
1 Veja por exemplo, https://unifei.edu.br/blog/programa-de-capacitacao-em-metodologias-ativas-de-
aprendizagem-avanca-no-campus-da-unifei-em-itabira/ e https://unifei.edu.br/blog/unifei-de-itabira-
realiza-novos-encontros-do-programa-de-capacitacao-em-metodologias-ativas-de-aprendizagem/, 
acesso em 30 de abril de 2019. 
2 https://maes.unifei.edu.br, acesso em 30 de abril de 2019. 
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Engenharia, no 2o semestre letivo de 2016, experiência relatada em artigo publicado 

(LOPES, 2018). 

 A partir dessa experiência de ensino, comecei a refletir sobre a aprendizagem dos 

alunos. Certa vez, numa aula de Equações Diferenciais, resolvendo uma Equação 

Diferencial Ordinária (EDO), um aluno indaga: Lá vem o professor novamente com essas 

funções difíceis. Para que tenho de saber funções hiperbólicas e quais são as aplicações 

práticas delas? 

 Esse fato, aparentemente isolado, toca a mim, de forma especial. O aluno em 

questão tinha sido o melhor da turma de Cálculo Diferencial Integral I do ano anterior. 

Ao invés de pensar num possível desânimo ou desestimulo do aluno, passei a buscar 

fontes bibliográficas que poderiam me auxiliar numa “boa resposta” àquele aluno. Tal 

leitura envolveu textos de cunho histórico, como os textos de Barnett (2004) e Sousa 

(2009), até textos como o de Miranda (2010), que mostram que um ensino de Matemática 

para engenheiros pode ser feito “sem formalidades”. 

 Assim, a partir do incentivo ao uso de metodologias ativas e da reflexão sobre a 

aprendizagem dos alunos, vislumbro meu despertar para a pesquisa na área de Educação 

Matemática. 

 No ano de 2018, cursei, de forma isolada, duas disciplinas do Mestrado em 

Educação Matemática na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP): Educação 

Matemática Crítica e Modelagem Matemática Crítica.  

 Assim, antes de introduzir o tema da pesquisa, irei abordar um pouco sobre a 

Educação Matemática Crítica e, em seguida, sobre a Modelagem Matemática. 

 

1.2. Um pouco sobre a Educação Matemática Crítica 

 

 A primeira disciplina, cursada no 1º semestre letivo de 2018, ajudou-me a ter um 

entendimento da Educação Matemática Crítica, começando com o estudo da Educação 

Crítica e as ideias de Paulo Freire, passando pelo trabalho de por Arthur Powell e 

trazendo, principalmente, as teorizações de Ole Skovsmose. 

 Destaco, a partir de agora, algumas das ideias centrais discutidas na disciplina, 

que contribuíram para minha trajetória de transição de pesquisador em Matemática para 

pesquisador em Educação Matemática.  

 Henry Giroux, um dos fundadores da Pedagogia Crítica nos Estados Unidos, 

buscou inspiração na Teoria Crítica iniciada pela Escola de Frankfurt. O objetivo da 
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pedagogia crítica é a modificação da sociedade e as vinculações com a vida costumeira 

(CIVIERO, 2016).  

 De acordo com Civiero (2016), a pedagogia Crítica não é um método a priori que, 

simplesmente, pode ser empregado independentemente da conjuntura. Ela é o efeito de 

resolutas lutas e invariavelmente está imbricada com a peculiaridade dos contextos 

exclusivos, estudantes, comunidades, capitais disponíveis e as distintas experiências e 

identidades dos estudantes. Assim, ilumina vínculos entre conhecimento, autoridade e 

poder. 

 Dessa forma, segundo Civiero (2016), a Pedagogia Crítica está em processo. Não 

é um método, mas deve ser concebida como um projeto político e moral que estipula a 

atuação na formação do mundo em que se vive. 

 Tal pedagogia se relaciona com o ceticismo. Ceticismo é um posicionamento 

crítico que questiona reiteradamente a ideia de que o conhecimento e a certeza são 

presumíveis, seja de um modo geral ou num campo particular: “O ceticismo metódico 

consiste em pôr em dúvida tudo que aparece como certo e verdadeiro à consciência 

natural, eliminando toda a inverdade e atingindo um conhecimento absolutamente 

seguro” (HESSEN, 2000, p. 32).  

 A Educação Matemática Crítica (EMC), segundo Borba (2001) se desenvolveu 

com alguns pesquisadores, tais como Marilyn Frankenstein e Arthur Powell, nos Estados 

Unidos, Paulus Gerdes e John Volmink, na África, Munir Fasheh, na Palestina, Ubiratan 

D’Ambrósio, no Brasil e Ole Skovsmose e Stieg Mellin Olsen, na Europa. 

 As elaborações da EMC, de acordo com Civiero (2016) são entrelaçamentos entre 

a Teoria Crítica, a Educação Crítica e a Educação Matemática. Suas incumbências se 

pronunciam em função de externar uma crítica à Educação Matemática, tendo como 

subsídio a Teoria Crítica e a Educação Crítica, para que não se torne um dispositivo de 

domesticação e alienação da humanidade nesta época tecnológica. 

 Investigando a origem do termo Educação Matemática Crítica, um prelúdio é 

iniciado com Marilyn Frankenstein e Arthur Powell, no início dos anos de 1980. Eles 

usaram pela primeira vez o termo “crítico” em junção com a Educação Matemática. Eles 

cunharam o termo criticalmathematics em uma única palavra, voltada especificamente 

ao contexto dos EUA. Após algumas reformulações, em 1983, Marilyn Frankenstein 

publicou o artigo Critical Mathematics Education: an application of Paulo Freire’s 

epistemology, no Journal of Education que foi traduzido para o português em 2005. A 

conceituação de “crítica” origina-se da pedagogia libertadora de Paulo Freire. Ela diz que 
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a alfabetização matemática é essencial na luta pela transformação social libertadora em 

nossa sociedade tecnológica avançada. As noções de conscientização e de transformação 

são primordiais para pensar a educação. Ainda segundo Frankenstein, a Educação 

Matemática reforça ideologias hegemônicas, pode desenvolver a compreensão crítica e 

levar à ação crítica. Ela convida os estudantes a analisar criticamente como a Matemática 

é usada para manipular e influenciar decisões e como eles podem interpretar informações 

e tomar decisões transformando sua realidade. 

 Ole Skovsmose se envolveu nos movimentos estudantis de 1968, que buscavam 

uma educação norteada por aspectos sociais. Ele teve contato com a Educação Crítica e 

Teoria Crítica ao estudar filosofia. Começou a pensar na EMC, influenciado também 

pelas ideias de Paulo Freire. Na segunda metade de 1970 e nos anos 1980, ele buscou 

uma concepção da Educação Matemática sob uma ótica crítica. Dez anos após 

Frankenstein cunhar o termo EMC, Skovsmose publica seu livro Towards a Philosophy 

of Critical Mathematics Education (1994). O livro é embasado na Teoria Crítica e 

expande as discussões iniciadas por Frankenstein, englobando questões filosóficas e 

perspectivas de literatura pós-estruturalista. A partir de 1980, ele se torna um dos 

principais responsáveis por desenvolver e difundir a EMC. 

 Skovsmose enfatizou o conceito do poder formatador da Matemática e, como um 

desdobramento dessa ideia, desenvolveu a noção de Matemática em ação. A Matemática 

formata a sociedade quando as abstrações são objetivadas. Ou seja, a parte abstrata e, para 

muitos, complicada da Matemática dá origem a objetos, ou itens, que são usados pela 

sociedade. Alguns exemplos são os dispositivos tecnológicos, tais como celular, 

computador, internet, entre diversos outros. São objetos que padronizam o cotidiano. A 

ideia do poder formatador da Matemática se desdobra na noção de Matemática em ação. 

Ao falar desse conceito, Skovsmose (2007) analisa como as ideias matemáticas estão 

presentes na realidade. Esse conceito significa uma diversidade de técnicas e tecnologias, 

que conjuntamente produzem espaços nos quais podem ser discutidos as estruturas de 

conhecimento e de poder. Para Skovsmose, a atividade matemática não se apresenta de 

uma forma isolada, ela “parece operar no meio de um processo político-social” (2007, p. 

141). Skovsmose (2008, p. 113) declara que “Matemática em ação é um espaço 

paradigmático para discutir estruturas de conhecimento e poder na sociedade atual”. Com 

isso, todo cidadão sofre e pratica a Matemática em ação. Ele destaca três características 

da matemática em ação: 
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1) Como uma alternativa tecnológica, é possível supor possíveis situações por meio 

da matemática. 

2) As possíveis situações podem ser analisadas matematicamente em alguns detalhes 

e de forma minuciosa, apesar de tais análises levarem a limitações para as 

suposições estabelecidas.  

3) A matemática faz parte da realidade ao fornecer fundamentos para variados 

fenômenos sociais. 

 

 O impacto acarretado pelo emprego da Matemática na sociedade também se 

reflete, por meio de uma linguagem de poder, nos meios de comunicação, nas escolas e 

universidades (SKOVSMOSE, 2001). Ou seja, nesses ambientes, a matemática é 

apresentada de uma maneira que é “inquestionável em um mundo muito instável”. Alguns 

exemplos são o uso de expressões como “os números fala por si mesmos” ou “os números 

expressam a verdade” (SKOVSMOSE, 2001, p. 129). Tais expressões são usadas não 

somente nos meios acadêmicos, mas também é comum vê-las na televisão e em jornais. 

Assim, a matemática posicionada dessa maneira gera uma visão que está numa posição 

elevada, superior a tudo e a todos, como algo perfeito, como que se regulamentasse a 

imperfeição humana. Um dos objetivos da EMC é lutar contra esse “mito” para a criação 

de uma pedagogia que vá de encontro à “opressão da sociedade”. (SKOVSMOSE, 2001, 

p. 129)  

 Seguramente, há muitos outros conceitos importantes da Educação Matemática 

Crítica. Entretanto, após essa breve introdução da EMC, iremos abordar um outro assunto, 

a Modelagem Matemática no contexto da sala de aula. Meu aprendizado de Modelagem 

Matemática se iniciou por meio de uma disciplina cursada na UFOP. 

 A disciplina de Modelagem Matemática Crítica, cursada no 2º semestre letivo de 

2018, focalizou nas tendências de Modelagem Matemática, desde a visão da Matemática 

Aplicada até concepções críticas dentro da Educação Matemática. Foram realizadas, em 

sala, algumas atividades de Modelagem, após as quais eram realizadas discussões críticas 

tanto quanto ao modelo adotado, quanto às soluções encontradas e suas implicações, 

sempre concluindo com possíveis aplicações no ensino de Matemática nos diversos 

níveis. 

 

1.3. Um pouco sobre a Modelagem Matemática na sala de aula 
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 O ser humano procura compreender o meio em que vive. Logo, é natural que ele 

crie teorias para compreender a natureza, no empenho de avançar seus saberes. Assim, 

em alguns contextos, ele faz uso de símbolos para uma melhor compreensão. Tal 

simbologia e codificação estão relacionadas com representações orais, visuais e gráficas 

(BASSANEZI, 2002). Os fatos orientam o ser humano que os processam, efetuando em 

táticas de ação que, por sua vez, propiciam conhecimento que é agregado à realidade, 

sendo esta, também alterada (D’AMBROSIO, 2001). 

 A partir do século XX, principiou-se a formalização das ciências factuais, 

originando a Matemática Aplicada. O papel da Matemática nas ciências contemporâneas 

é obter a parte fundamental da situação-problema e formalizar num quadro abstrato 

(BASSANEZI, 2002).  

 Um exemplo de um campo em que a Matemática Aplicada se faz presente é nas 

Ciências Biológicas. Modelos são criados e auxiliam no desenvolvimento das ciências 

biológicas, como por exemplo, modelos de epidemiologias, modelos de processos 

cerebrais e neurológicos, controle de pragas, dentre outros (JAVARONI, 2007). 

 Diante de tantas possibilidades de modelos, antes de prosseguirmos discutindo a 

respeito de modelagem, é natural começarmos com o entendimento dessa palavra. 

 Destaco, a partir de agora, algumas das ideias centrais discutidas que contribuíram 

para minha trajetória de pesquisador em Matemática para o desafio de pesquisar em 

Educação Matemática, começando pelas ideias de “modelo” e de “modelagem”.  

 Cunha (1989) diz que a palavra “modelo” é originária do latim modulus que 

possuía um conceito relativo a uma medida diminuta. No âmbito contemporâneo, modelo 

se revela com distintos significados. 

 Para conceber um modelo, segundo Machado (1991), é necessário um conjunto 

de fórmulas (F) e de uma linguagem formal. Assim, um modelo: 

 

[...] é uma particular determinação de um conjunto de objetos e a 
atribuição de significados, neste conjunto, às variáveis e às relações 
que comparecem nas fórmulas de F de modo que todas elas se 
tornem proposições verdadeiras a respeito dos objetos 
considerados (MACHADO, 1991, p. 72). 

 

 Machado (1991) discute o procedimento de como o modelo é concebido. Ele 

apresenta críticas essencialmente à ideia de existência de uma neutralidade do modelador 

diante dos fatos que está modelando e sustenta que a conexão entre a realidade e 
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formalidade da teoria é superficial. Por outro lado, os modelos são considerados 

comumente retratando de modo seguro os acontecimentos a que eles se concernem, 

trazendo, consequentemente, um controle da produção do conhecimento. 

  Para Biembengut e Hein (2007), o modelo é desenvolvido por meio do uso de 

conhecimentos matemáticos e a expectativa dos alunos é a aplicação de conteúdos 

matemáticos em situações reais. Na perspectiva de Biembengut e Hein (2007, p. 12), o 

modelo é compreendido como “um conjunto de símbolos e relações matemáticas que 

procura traduzir, de alguma forma, um fenômeno em questão ou problema de situação 

real”. Eles salientam que o modelo pode representar a realidade da situação que se 

pesquisa, mesmo que de maneira simplificada, pelas aproximações feitas. 

 Por outro lado, Barbosa (2008, p. 48), apresenta o modelo matemático como 

sendo toda “representação matemática da situação, por escrito”. Segundo ele, tal maneira 

de definir modelo matemático é abrangente e inclui fórmulas, tabelas, equações, gráficos 

e “qualquer outro tipo de registro matemático escrito que se refira à situação-problema, 

como as operações matemáticas básicas”, com o intuito de obter e compreender as 

diversas maneiras em que um aluno vê uma situação. 

 Similarmente, Bassanezi (2002, p. 20) concebe modelo como “um conjunto de 

símbolos e relações matemáticas que representam de alguma forma o objeto estudado”. 

Segundo ele, o processo de obtenção e validação do modelo é dinâmico, tendo a 

finalidade de previsão de tendência. De acordo com Bassanezi (2002), para modelo é a 

representação de um sistema, um “modelo objeto”: 

 
Modelo Objeto é a representação de um objeto ou fato concreto; suas 
características predominantes são a estabilidade e a homogeneidade das 
variáveis. Tal representação pode ser pictórica (um desenho, um 
esquema de compartimento, um mapa, etc.), conceitual (fórmula 
matemática), ou simbólica. A representação por estes modelos é sempre 
parcial deixando escapar variações individuais e pormenores do 
fenômeno ou do objeto modelado. Um modelo epidemiológico (sistema 
de equações diferenciais) que considera o grupo de infectados como 
sendo homogêneo onde todos os seus elementos têm as mesmas 
propriedades é um exemplo de um modelo objeto. Um desenho para 
representar um alvéolo usado pelas abelhas é também um modelo deste 
tipo (BASSANEZI, 2002, p. 19). 

  

Assim, a partir desta concepção, conceberemos modelo nessa pesquisa da seguinte forma: 

 
Um modelo matemático de um fenômeno ou de uma situação é um 
conjunto de símbolos e relações matemáticas que o representam. Assim, 
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Modelagem Matemática pode ser definida como o processo dinâmico 
utilizado para a elaboração e validação de modelos matemáticos e, tem 
como um dos seus objetivos principais a possibilidade de previsão de 
tendências acerca do objeto estudado (JAVARONI, 2007, p. 26). 

 

 A relevância de um modelo matemático, então, reside na viabilidade de exprimir 

em símbolos e relações (equações) matemáticas, os atributos do objeto investigado e vice-

versa, ou seja, a situação em questão é descrita pelo modelo, produzindo informações 

sobre o objeto. 

 Ao investigar um problema, espera-se elaborar um modelo dentro de teorias 

matemáticas já desenvolvidas e fundamentadas. Entretanto, em algumas situações, é 

necessário construir uma nova teoria matemática para o modelo, como foi o caso da 

Teoria dos Jogos, elaborada para o ramo da Economia (BASSANEZI, 2002, p. 26). 

 Um exemplo singular é o desenvolvimento das Equações Diferenciais (ED). De 

acordo com Javaroni (2007, p. 28) “a solução do problema mais complicado exigiu 

técnicas especializadas; assim surgiu o assunto de Equações Diferenciais”. 

 O processo que leva a obtenção de um modelo é a modelagem matemática. A 

modelagem chega a resultados após a formulação, resolução e elaboração de expressões. 

Tais resultados não servem apenas para o problema em questão, mas também podem ser 

utilizados para outras aplicações. A Modelagem no ensino pode ser uma ferramenta útil 

para gerar interesse no aluno, principalmente diante de tópicos que ele ainda não conhece 

(BIEMBENGUT, HEIN, 2007). 

 Nessa sondagem inicial, percebemos que o modelo pode ser construído de 

distintas maneiras e modos, podendo considerar uma variedade de linguagens 

matemáticas. Constatamos conjuntamente, uma preocupação quanto ao uso dos símbolos 

matemáticos ou que aplicam conceitos matemáticos. 

 Após essa breve discussão a respeito de modelagem, na próxima seção, 

apresentarei algumas particularidades envolvidas na pesquisa desta dissertação.  

 

1.4. Equações Diferenciais 

 

A pesquisa, desenvolvida no Mestrado Profissional em Educação Matemática da 

UFOP, que aqui apresento, está relacionada à utilização de atividades de Modelagem 

Matemática no ensino de Equações Diferenciais em cursos de Engenharia. 
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Nas seções anteriores apresentei, mesmo que brevemente, alguns dos aspectos 

teóricos. A seguir, irei apresentar a parte de Equações Diferenciais. 

Já tive oportunidade de lecionar diversas vezes a disciplina de Equações 

Diferenciais I na UNIFEI, Campus de Itabira – MG. Essa disciplina estuda as Equações 

Diferenciais Ordinárias (EDO) de um ponto de vista similar ao Cálculo Diferencial e 

Integral, ou seja, a disciplina consiste de uma introdução ao tema, contendo uma parte 

teórica seguida de exemplos numéricos e algumas aplicações. O conteúdo abrange:  

 

• Equações de primeira ordem 

• Equações de ordem superior 

• Soluções em séries de potência 

• Sistemas de equações 

• Transformada de Laplace 

 

Em relação ao conteúdo programático, algumas observações merecem destaque. 

A carga horária semestral da disciplina é de 64 horas. Isso é o equivalente a dois dias de 

aula, com cerca de 2 horas em cada um. 

 Com esse conteúdo, o tempo fica diminuto para um professor apresentar bem a 

parte teórica, mostrar exemplos e aplicações e, ainda, realizar outras atividades.  

Para realizar a atividade de Modelagem, que faria parte da pesquisa, fiz um ajuste 

no tempo dispendido em cada tópico, ou seja, dei uma ênfase para os dois primeiros, em 

detrimento dos demais (mas não deixando de abordar as partes principais). 

Como eram minhas aulas de EDO, principalmente, antes do meu interesse pela 

Educação Matemática? 

As aulas da disciplina Equações Diferenciais I eram expositivas, muitas vezes 

dialogadas (principalmente, quando apresentava exemplos e aplicações). Após a parte 

teórica, havia alguns exemplos, com o objetivo de não ser tão “abstrato” para os alunos. 

Em seguida, deixava alguns exercícios para os alunos, corrigindo-os na mesma aula ou 

na seguinte. Assim, era uma aula típica. Em uma aula por mês, antes de uma avaliação, 

havia uma aula para sanar as dúvidas dos alunos. Tal aula, geralmente, durava pouco, 

pois os alunos traziam poucas dúvidas. A taxa de aprovação era similar às de turmas de 

Cálculo, ou seja, não era muito elevada (algo em torno de 60% a 70%). 
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Vou apresentar, a seguir, algumas definições relacionadas às Equações 

Diferenciais, fundamentando-me, principalmente, em Zill e Cullen (2008). 

Uma equação contendo derivadas de uma função de uma variável dependente (ou 

mais de uma), em relação a uma variável independente (ou mais de uma) é denominada 

uma Equação Diferencial.  

Uma equação diferencial pode ser classificada de acordo com o tipo. Uma 

Equação Diferencial Ordinária (EDO) é uma equação que contém apenas derivadas 

ordinárias de uma (ou mais de uma) variável dependente com relação a uma variável 

independente. Um exemplo de uma EDO é a equação de concentração de álcool no 

organismo (BURGHES; BORRIE, 1981, p. 38): 

 
!"
!#

= %" 

 

Nessa equação, a variável y é a variação da concentração do álcool, k é uma 

constante que representa o teor alcóolico de uma bebida e o parâmetro t representa o 

tempo. 

Uma EDO tem uma ordem, ou seja, a ordem de uma Equação Diferencial é a 

ordem da derivada mais alta na equação. Por exemplo, a equação apresentada 

anteriormente, que representa a absorção de álcool pelo organismo é de ordem 1. Um 

exemplo de equação de ordem 2 é a que descreve o comportamento de compra de um 

consumidor (BURGHES; BORRIE, 1981, p. 108): 

 

!!&
!#!

+ (
!&
!#

+ )& = 0 
 

Nessa equação, B representa o nível de compra de uma determinada marca (ou 

seja, a quantidade de itens comprados em determinado período de tempo) e os parâmetros 

a e b estão relacionados com a motivação à marca e o nível de comunicação dela (como 

publicidade). 

Os métodos de resolução de uma Equação Diferencial são diversos. Cada método 

está relacionado com um tipo (ou uma classe) de equação. Um método usual para resolver 

a equação:  
!"
!#

= %" 
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é denominado separação de variáveis. Esse método geralmente é o primeiro a ser 

apresentado em um curso de básico EDO (ZILL; CULLEN, 2008, p. 44). Como o próprio 

nome diz, para resolver essa equação basta separar as variáveis, isto é, de um lado da 

igualdade deixar os termos em y e, do outro, os termos em t, considerando dy/dt como 

uma fração. Dessa forma obtemos: 
!"
"
= %	!#. 

 

Em seguida, depois de integrar se obtém (supondo que a constante de integração 

seja nula – o que na prática para a equação que estamos tratando representa que, de início, 

a pessoa não ingeriu bebida alcóolica): 

 

"(#) = /"# . 
 

Por outro lado, para resolver a equação de ordem 2 apresentada anteriormente, 

usamos um outro método. Esse método é para equações homogêneas lineares com 

coeficientes constantes. Observe que a equação:  

 

!!&
!#!

+ (
!&
!#

+ )& = 0 
 

traz, no lado direito da igualdade, 0. Por isso é denominada homogênea. Os termos 

envolvendo B e suas derivadas são acompanhados dos números 1, a e b. Assim, como 

esses termos são acompanhados por números e não funções da parte dependente (no caso, 

B) ou independente (no caso, t) essa equação é dita de coeficientes constantes. Por fim, 

a equação também é linear. 

 O método de resolução de uma Equação Diferencial Ordinária linear homogênea 

de coeficientes constantes é simples (ZILL; CULLEN, 2008). Para isso, supõe-se que a 

solução seja da forma &(#) = /$#. Desse ponto de partida, substituímos B e as derivadas 

&′e &′′ na equação inicial e chegamos na seguinte equação auxiliar: 

 

1! + (1 + ) = 0 

 



23 

 

Assim, temos uma equação algébrica quadrática. Como a equação quadrática possui três 

possibilidades de solução dependendo das raízes (podem ser duas reais iguais, duas reais 

diferentes ou duas complexas), a Equação Diferencial em questão terá também três tipos 

possíveis de solução: 

 

• Para duas raízes reais diferentes (1% ≠ 1!): 

 

&(#) = 3%/$!# + 3!/$"# 

 

Os parâmetros c1 e c2 são constantes de integração que podem obtidas das condições 

iniciais do problema. Os valores m1 e m2 são as raízes da equação auxiliar. 

 

• Para duas raízes reais iguais (1% = 1!) 

 

&(#) = 3%/$!# + 3!4/$!# 

 

Os parâmetros c1 e c2 são constantes de integração que podem obtidas das condições 

iniciais do problema. O valor m1 é a única raiz da equação auxiliar.  

 

• Para duas raízes complexas (1 = 5 ± 78) 

 

&(#) = 3%/$!# + 3!/$"# 

 

Os parâmetros c1 e c2 são constantes de integração que podem obtidas das condições 

iniciais do problema. Os números 1% = 5 − 78 e 1% = 5 + 78 são as raízes da equação 

auxiliar. Uma opção para que a solução não fique complexa (com o “i”), ou seja, para 

que a solução seja real (sem o “i”), pode-se usar a fórmula de Euler: /&' = cos = +

7 sin =	. Nesse caso, a solução da equação será: 

 

&(#) = 3%/(# cos 8# + 3!/(# sin 8#. 

 

Após essa breve explicação de alguns tipos de equações diferenciais, sublinhamos 

alguns fatores importantes e necessários para um bom entendimento das teorias 
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envolvidas na disciplina Equações Diferenciais. Uma compreensão do Cálculo 

Diferencial e Integral, usualmente, é identificado como uma condição indispensável para 

o prosseguimento do estudo de ED, ou seja, é um pré-requisito. Miranda e Laudares 

(2007) confirmam essa afirmação e recomendam o uso das ED como uma ferramenta 

oportuna que contribui para continuidade à assimilação dos conceitos do Cálculo, 

reforçando a compreensão dos conceitos de derivada e integral, podendo contribuir em 

atividades de resolução de problemas e iniciação à modelagem. (MIRANDA & 

LAUDARES, 2007, p. 1). 

Bassanezi e Ferreira Júnior (1988), Boyce e DiPrima (2010), Edwards e Penney 

(1995) prescrevem ainda mais um requisito para o estudo das ED: a Álgebra Linear. Para 

eles, no estudo de sistemas de ED, alguns conceitos de Álgebra Linear serão usados. 

Voltando às características desta pesquisa, é importante pontuar alguns fatores. 

Devido a situação de quarentena por causa da pandemia do coronavírus durante o ano de 

20203, as aulas foram ministradas de forma remota, por meio da plataforma Google Meet4. 

Essa ferramenta tecnológica, da empresa Google, possibilitou o encontro virtual com os 

alunos. Por meio dela, foi possível fazer videoconferência e apresentar slides. Durante as 

aulas, os alunos interagiram principalmente por meio de mensagens escritas na opção 

chat. Alguns outros ativaram o microfone para poderem se expressar oralmente. 

 A apresentação do conteúdo teve uma ponderação diferente quanto ao tempo. O 

conteúdo que seria utilizado pelos alunos nas atividades de Modelagem (equações de 

primeira ordem, de ordem superior e o início da parte de sistemas) foi apresentado e 

discutido com mais cuidado, em um intervalo maior de tempo. Os demais tópicos foram 

abordados em seus pontos principais, evitando dar muitos detalhes dos diversos tipos de 

equações e suas possíveis soluções. 

 Segundo recomendação da universidade, os procedimentos didáticos-pedagógicos 

deveriam ser ajustados, a fim de adequarmos à nova realidade do ensino remoto. Assim, 

para cada semana, os alunos eram direcionados para uma referência de leitura. Esse 

material de leitura incluiu os tradicionais livros utilizados de Equações Diferenciais e uma 

 
3 Para mais informações a respeito da pandemia que afetou as atividades escolares e acadêmicas durante o 
ano de 2020, veja por exemplo: https://unifei.edu.br/atualizacoes-sobre-o-coronavirus/ ou 
https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/ate-quando-vai-a-quarentena-o-que-dizem-as-grandes-
universidades-do-mundo/ (acessados em 16/12/2020) 
 
4 O Google Meet (ou simplesmente Meet) é uma ferramenta da empresa Google que permite a criação de 
uma vídeo-chamada com várias pessoas. Possui uma interface leve e rápida, bastando compartilhar um link 
com os outros participantes para que eles tenham acesso. 
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apostila produzida pelo professor-pesquisador. Em paralelo, havia também uma 

recomendação de alguns vídeos. O conteúdo do vídeo eram vídeo-aulas da disciplina, da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Essa escolha foi feita devido à 

qualidade do material produzido e por estar amplamente disponível na plataforma de 

vídeos YouTube. 

Nesses encontros minha postura como professor mudou. Dediquei a maior parte 

do tempo à apresentação de exemplos e ao esclarecimento de dúvidas dos estudantes, sem 

grandes preocupações com pormenores teóricos do conteúdo. 

Finalizamos aqui esta seção na qual mostramos alguns aspectos introdutórios da 

teoria das Equações Diferenciais e após uma breve explanação de como foi a condução 

da disciplina diante do novo cenário. A seguir, estabelecemos a seguinte questão passível 

de investigação que será a mola propulsora de nossa pesquisa. 

 

1.4.1. Questão de Investigação 

 

Quais são as possíveis contribuições de atividades de Modelagem Matemática 

ao ensino remoto de Equações Diferenciais para alunos de Engenharia? 

 

Tal questão de investigação se enquadra no tema de pesquisa Modelagem 

Matemática no Ensino Superior, desenvolvida no Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da UFOP – Linha de Pesquisa 2: Processos de Ensino e de Aprendizagem de 

Matemática. 

 

1.4.2. Expectativas 

 

Em nossa pesquisa, faz sentido destacar que os estudantes estão acostumados a 

reproduzirem as formas de resoluções de uma EDO, sem questionar a aplicabilidade do 

modelo, menos ainda a adequação das soluções dentro de um contexto real. Essa situação 

é compreensível, pois, bem possivelmente, eles foram ensinados desse modo por vários 

anos. Assim, a realização de atividades de Modelagem Matemática poderá tanto 

ressignificar a aprendizagem matemática dos estudantes, bem como contribuir para sua 

criticidade no contexto das aplicações das EDO. 
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1.4.3. Objetivo Geral 
 

ü Identificar e analisar as possíveis contribuições de atividades de Modelagem 

Matemática com Equações Diferenciais, nos aspectos referentes à aprendizagem 

e ao desenvolvimento da criticidade em alunos de Engenharia. 

 

1.4.4. Objetivos Específicos 
 

ü Investigar a Modelagem Matemática no ensino remoto de Equações Diferenciais, 

em busca de uma análise das ações, diálogos, discussões e relações estabelecidas 

ao longo do desenvolvimento das atividades;  

 

ü Elaborar, desenvolver e avaliar atividades de Modelagem Matemática abordando 

resoluções e aplicações de EDO, desenvolvidas no ensino remoto com alunos de 

Engenharia;  

 

ü Apresentar um conjunto de Atividades de Modelagem Matemática, sob a forma 

de Produto Educacional do Mestrado Profissional em Educação Matemática, que 

possa contribuir para a prática docente de professores de Equações Diferenciais.  

 

1.5. Metodologia de Pesquisa 

 

Antes de efetivar a parte empírica da pesquisa, foi realizada uma Pesquisa 

Teórico-bibliográfica analisando livros, artigos publicados em congressos e em revistas 

da área de Educação Matemática, teses e dissertações do banco de dados da CAPES, 

relacionados à Educação Matemática no Ensino Superior, com foco na Modelagem 

Matemática e no Ensino de Equações Diferenciais.  

Tal Pesquisa Teórico-bibliográfica compreendeu os estudos teóricos realizados 

nas diversas disciplinas cursadas no Mestrado Profissional em Educação Matemática da 

UFOP e os levantamentos bibliográficos feitos que constituirão os capítulos de revisão 

de literatura da presente dissertação.  

A metodologia previu a realização de uma Pesquisa de Campo com alunos de 

Engenharia da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Campus de Itabira – MG, 

matriculados na disciplina Equações Diferenciais I a partir da elaboração, 
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desenvolvimento e avaliação de atividades de Modelagem Matemática desenvolvidas de 

forma remota. 

A Pesquisa de Campo foi realizada no 1º semestre de 2020, de acordo com as 

seguintes tarefas que executamos: 

 

ü Elaboração, desenvolvimento e avaliação de atividades de Modelagem 

Matemática relacionadas à resolução e aplicações de EDO no ensino remoto com 

os alunos de Engenharia; 

 

ü Observação, descrição e análise qualitativa dos dados obtidos das atividades de 

Modelagem Matemática desenvolvidas ao longo de todo o processo, a partir da 

construção de um diário de campo e da aplicação de um Questionário de 

Avaliação das Atividades de Modelagem Matemática 

 

1.6. Estrutura da Dissertação 

 

Após este Capítulo 1, no qual apresentamos um pouco da nossa trajetória docente 

e as principais motivações de nossa pesquisa, partimos para o Capítulo 2, no qual 

apresentamos uma revisão teórico-bibliográfica a partir de alguns trabalhos relacionados 

à Educação Matemática no Ensino Superior, buscando destacar o Ensino de Equações 

Diferenciais, apontando para uma discussão que não precisa ser concebida 

dicotomicamente: aplicação x contextualização, tanto no contexto da Matemática 

Aplicada como no contexto da Educação Matemática. 

Continuando nosso referencial teórico-bibliográfico, no Capítulo 3, discutimos a 

Modelagem Matemática em suas diversas concepções, buscando enquadrar nossa 

pesquisa na perspectiva educacional de Modelagem Matemática. 

No Capítulo 4, apresentamos nossa pesquisa em seu contexto, bem como um 

detalhamento da metodologia e dos instrumentos de pesquisa que, anteriormente, foram 

descritos brevemente. 

Já no Capítulo 5, descrevemos e analisamos os dados obtidos a partir dos 

instrumentos de pesquisa utilizados. 

Nas Considerações Finais, buscamos apresentar um conjunto de respostas à 

questão de investigação que norteou a presente pesquisa e algumas recomendações a 

professores de Equações Diferenciais. 
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Capítulo 2 

 

DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO ENSINO SUPERIOR 

 AO ENSINO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

 

“O projeto educativo, pela sua natureza, refere-se a certos valores 

suscetíveis de dar conta de preparar a pessoa à inserção no meio 

sociocultural desejado, privilegiando suas ações de empreender.” 

 

Maria Salett Biembengut  

 

2.1. A construção do campo de pesquisas 

 

 A Educação Matemática no Ensino Superior estabeleceu-se como campo de 

pesquisas há pouco tempo, tanto no cenário internacional como no nacional. 

Internacionalmente, esse campo de pesquisas emergiu na década de 1980, durante o 

encontro anual do International Group for the Psychology of the Mathematical Education 

(PME) no qual surgiu o “movimento” Advanced Mathematical Thinking, conhecido no 

Brasil como Pensamento Matemático Avançado (PMA). 

 Uma ampla revisão sobre esse tema foi feita no final da década de 1990, 

organizado pela Comissão Internacional de Instrução em Matemática (SILVA, 2011, p. 

394; ALMEIDA; IGLIORI, 2013). As conclusões desse projeto foram publicadas por 

Derek Holton no livro The Teaching and Learning of Mathematics at University Level 

(HOLTON, 2001). No início da obra, foram apresentadas quatro razões para efetivação 

do estudo: 

 

ü Crescimento do número de estudantes nas Instituições de Ensino Superior (IES); 

 

ü Decréscimo de estudantes matriculados em cursos superiores de Matemática, 

levando os Departamentos de Matemática a darem atenção às demandas 

educacionais de ensino e aprendizagem; 
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ü Alguns matemáticos se interessam pela Educação Matemática, levando à 

necessidade de um diálogo entre profissionais de cada área; 

 

ü Formação de um fórum para debate de ideias educacionais e pedagógicas, entre 

matemáticos e educadores matemáticos. Uma contribuição nessa direção tem sido 

os eventos International Conference on the Teaching Mathematics (at 

undergraduate level) (ICTM), realizados desde 1988 (SILVA, 2011, p. 396; 

ALMEIDA; IGLIORI, 2013). 

  

 No contexto nacional, segundo Pinto (2002, p. 224), o primeiro encontro de 

pesquisadores do campo de pesquisas do ensino de Matemática no nível superior ocorreu 

no I Seminário Internacional de Pesquisas em Educação Matemática (SIPEM), em 2000, 

organizado pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM). Nesse evento, 

foi criado o Grupo de Trabalho 04 – Educação Matemática no Ensino Superior. 

 Algumas questões descrevem as predileções e intenções dos pesquisadores desse 

campo: “Qual é o papel da Matemática no Ensino Superior? Como o aluno se relaciona 

com a Matemática formal? Como abordar tal Matemática? Que estratégias o aluno utiliza 

para aprender Matemática?” (FROTA; NASSER, 2009, p. 7). 

 As pesquisas concernentes aos processos de ensino e aprendizagem no Ensino 

Superior se caracterizam por: 

 
[...] investigação de fenômenos relacionados à formação do pensamento 
avançado; investigar fatores que dificultam a aquisição de conceitos da 
Matemática avançada; expandir a faixa etária das teorias da 
aprendizagem para a aquisição de conceitos complexos da Matemática; 
investigar abordagens de ensino que favoreçam apreensão dos conceitos, 
entre outros temas (IGLIORI, 2009, p. 12). 
 

 A forma como a aprendizagem é concebida no Ensino Superior difere daquela do 

Ensino Básico. De acordo com Igliori (2009), há uma distinção na maneira de considerar 

a aprendizagem no Ensino Superior em relação ao Ensino Básico, seja no modo como as 

temáticas curriculares são tratadas ou na conduta dos estudantes. Amiúde, a matéria é 

encarada como “objeto de ensino”, ao contrário de “objeto de aprendizagem”, os quais 

precisam ser compartilhados entre professores e estudantes. Assim, os estudantes do 

Ensino Superior granjeiam maior encargo pelo sucesso (ou insucesso) de sua 

aprendizagem (ALMEIDA; IGLIORI, 2013). 
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 Os constituintes do Advanced Mathematical Thinking Group, na década de 1980, 

respaldaram-se em teorias consagradas da Psicologia da Educação, como as de Jean 

Piaget e Lev Vigostky, numa investida de estendê-las para questões referentes ao ensino 

e aprendizagem de sujeitos adultos (ALMEIDA; IGLIORI, 2013). Entretanto, existe a 

influência de outros referenciais teóricos, conforme descrito por Pinto (2002): 

 
Atualmente, abordagens diversas têm coexistido, articulando uma ou 
mais áreas, ou trabalhando primordialmente sob outros pontos de vista 
que não o da Psicologia, como por exemplo, a Sociologia ou o da 
Filosofia da Educação. Assim, à luz de um reconhecimento da dimensão 
social e cultural do processo de aprendizagem, relativizam-se análises 
cognitivas clássicas (PINTO, 2002, p. 236). 

 

 Ao mesmo tempo em que houve uma tentativa de integrar teorias de outras áreas 

do conhecimento, despontavam elementos teóricos inerentes a esse nível de ensino, 

formando um corpo teórico exclusivo. Alguns pesquisadores se destacaram na Educação 

Matemática no Ensino Superior, como David Tall, que atua na área do Pensamento 

Matemático Avançado, buscando compreender as dificuldades na aprendizagem de 

conceitos de disciplinas do Ensino Superior (REZENDE, 2004, p. 23). 

 

2.2. Alguns documentos norteadores 

 

 Alguns documentos norteiam a organização curricular dos cursos na Educação 

Superior. Primeiramente, trataremos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB. Em seguida, voltaremos nosso olhar para as Diretrizes Curriculares Nacionais – 

DCN e depois, para o Projeto Pedagógico de Curso – PPC. Faremos aqui, uma explanação 

muito breve desses documentos, sem qualquer pretensão de esgotar o assunto. 

 A LDB, Lei No 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), em seu 

Capítulo IV, trata da Educação Superior. É garantida uma maior maleabilidade na 

estruturação curricular dos cursos, podendo revisar os costumes que existem nos cursos 

e que se evidencia inconsistente com os rumos hodiernos de considerar a graduação como 

uma fase inicial da formação continuada, bem como a heterogeneidade seja da formação 

prévia ou dos anseios e das predileções dos alunos (BRASIL, 1996). 

 Podemos destacar alguns propósitos da Educação Superior, assentado no Artigo 

43: encorajar a criatividade cultural e o aprimoramento do intelecto científico e do 

raciocínio reflexivo; diplomar nas diversas áreas do saber, habilitando para a 
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incorporação em campos profissionais e para a atuação no progresso da sociedade 

brasileira; contribuir para a formação contínua; e incitar a pesquisa científica, tencionando 

o progresso da ciência e da tecnologia e à geração e disseminação da cultura. 

 Assim, procura-se a compreensão do ser humano e do ambiente em que se 

encontra; incentivar o entendimento das questões do mundo atual, em especial os 

vernáculos e regionais; dar à comunidade serviços de profissionais qualificados, 

constituindo uma correlação, entre outros (MASOLA, ALLEVATO, 2016). 

 Em concordância com a LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997), por meio de diretrizes gerais para os currículos dos cursos de graduação, preparam 

um profissional de caráter geral, humanista, com atitude crítica e reflexiva, habilitando a 

compreender e gerar novas tecnologias, e a operar de forma proativa, identificando e 

resolvendo problemas. 

 Essas diretrizes determinam o know-how, as competências a serem alcançadas 

pelos alunos durante sua formação no curso, que são nitidamente pormenorizadas numa 

coleção de práticas previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) das Instituições 

de Educação Superior, assegurando o perfil pretendido pelo calouro. 

 A preparação e efetivação de um PPC deve levar em consideração a vida real do 

aluno, com base no contexto em que se insere. Dessa forma, a preparação e efetivação do 

PPC não foca apenas no perfil profissional a ser formado, mas também no calouro, para 

auxiliá-lo a conseguir aptidões e habilidades esperadas (MASOLA, ALLEVATO, 2016). 

 Pesquisas são feitas com o fim de aperfeiçoar a qualidade do ensino. Algumas 

dessas pesquisas refletem sobre a elaboração do projeto pedagógico, que tem sido: 

 
[...] entendido como a própria organização do trabalho pedagógico da 
escola como um todo. A escola é o lugar de concepção, realização e 
avaliação de seu projeto educativo, uma vez que necessita organizar seu 
trabalho pedagógico com base em seus alunos (VEIGA, 1995, p. 11-12). 

 

 A elaboração de um projeto pedagógico deve abranger, pelo menos, os seguintes 

elementos essenciais: o propósito da escola, a disposição organizacional, o currículo, o 

tempo, procedimentos de deliberações, convívio de trabalho e avaliação. 

 Nesse contexto, insere-se o ensino de Matemática para profissionais das mais 

diversas áreas e que, por isso, mereceu e continua merecendo estar no foco das discussões 

por parte de pesquisadores da Educação Matemática no Ensino Superior que, então, 

desenvolvem pesquisas sobre o papel da Matemática na formação de profissionais, 
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especialmente, na área de ciências exatas e na formação de professores que ensinam 

matemática.  

 

2.3. Um pouco sobre o Ensino Superior de Matemática e o Ensino de Cálculo  

 

 Uma das razões para as discussões a respeito do Ensino Superior no Brasil tem 

sido o “baixo rendimento” dos alunos em diversas áreas, no que se atrela aos altos índices 

de reprovação e evasão, especialmente, nos cursos das Ciências Exatas. Dessa forma, 

professores e pesquisadores buscam maneiras de contribuir para a modificação dessa 

situação. Segundo Polydoro (2000), essa situação preocupa tanto as universidades 

públicas quanto o MEC, desde 1972. 

 Uma das áreas em que há pior rendimento no Ensino Superior, não só no Brasil 

como em todo o mundo, é a Matemática. Por isso, essa disciplina tem passado por 

reformulações na maneira em que é concebida e trabalhada por professores e alunos.  

 Segundo Cury (2009), tem havido um aumento das pesquisas no Ensino Superior 

nos últimos anos, uma vez que uma pesquisa de Fiorentini apontou que, até o ano de 

1991, dentre os trabalhos brasileiros de Educação Matemática, apenas 19% das 

dissertações e teses focavam no Ensino Superior. 

 Obviamente, de lá para cá, temos presenciado um crescimento considerável nas 

pesquisas sobre o Ensino Superior de Matemática e, certamente, um dos responsáveis por 

tal crescimento é o número significativo de pesquisas realizadas tendo como lócus o 

ensino de Cálculo Diferencial e Integral. Há que se considerar que, para um efetivo 

entendimento do Cálculo é imprescindível o significado, o sentido dos conceitos 

aprendidos. Dessa forma, um passo importante é contextualizar, incorporando o 

aprendizado a novas vivências (RAFAEL; ESCHER, 2015). 

 Assim, diversas pesquisas voltaram sua atenção para o ensino de Cálculo. 

Segundo Machado (2008), algumas razões para o rendimento “deficiente” na 

aprendizagem de Cálculo são de caráter cognitivo, ou seja, os alunos não possuem uma 

estrutura cognitiva necessária para compreender os conceitos do Cálculo. Na didática, 

segundo essa perspectiva, o desafio é encontrar a metodologia mais adequada. No âmbito 

epistemológico, os obstáculos estão nas lacunas anteriores ao ensino de Cálculo. 

 Portanto, o problema não reside apenas em simplesmente ser reprovado na 

disciplina. Assim como Machado (2008), Tall (2002), no livro Advanced Mathematical 

Thinking, argumenta que a compreensão da Matemática pelo aluno progride conforme a 
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abordagem cognitiva leva em conta o progresso da concepção do pensamento e a estrutura 

do que aprende. Um aluno se torna maduro se passar por essa trajetória cognitiva. Assim, 

é importante uma abordagem que leva em consideração o aperfeiçoamento dessa estrutura 

e os meios de reflexão (RAFAEL; ESCHER, 2015).  

 Ainda em harmonia com Tall (2002), diversos alunos que adentram no Ensino 

Superior ainda não possuem a maestria requerida para lidar com certos conteúdos. 

Existem ainda outros problemas oriundos da dimensão de características essenciais para 

lidar com: 

 
 [...] mais conceitos, menos tempo, necessidade de mais reflexão, mais 
abstração, menos problemas significativos, mais ênfase em 
demonstrações, maior necessidade de aprendizagem versátil, maior 
necessidade de controle pessoal sobre a aprendizagem. A confusão 
causada pelas novas definições coincide com a necessidade de mais 
pensamento dedutivo abstrato. A junção dessas mudanças quantitativas 
gera uma mudança qualitativa que caracteriza a transição para o 
pensamento matemático avançado (ROBERT; 
SCHWARZENBERGER, 1991, p. 133). 

 

 Conceberemos aqui as Equações Diferenciais como um tema / conteúdo 

integrante do Cálculo Diferencial e Integral, ainda que em algumas estruturas curriculares 

as EDO componham a ementa de disciplinas de Cálculo (em geral, Cálculo II, III ou IV) 

e, em outros casos, existam disciplinas específicas de EDO ou, simplesmente, Equações 

Diferenciais.  

 Nessa perspectiva, quando necessário, recorreremos a resultados de pesquisas 

realizadas sobre o Ensino de Cálculo, buscando sempre fazer uma conexão / adaptação 

ao Ensino de Equações Diferenciais.  

 

2.4. Sobre o Ensino de Equações Diferenciais  

 

 Ao buscar textos de referência para o ensino de ED, a nível nacional, encontramos 

algumas teses, dissertações e artigos. Iremos abordar aqui alguns desses textos, 

enfatizando os que consideramos mais relevantes. 

 Alguns dos textos encontrados trouxeram um panorama de como está o ensino de 

ED no país. Oliveira e Igliori (2013) fizeram uma avaliação das pesquisas na área de 

Educação Matemática, por meio de um levantamento bibliográfico, no período de 2000 

a 2011, a respeito de pesquisas que tratam do ensino e aprendizagem de Equações 
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Diferenciais. Foram realizadas consultas ao banco de teses da CAPES, a sítios de 

programas de Pós-Graduação (sendo três franceses), a três revistas cientificas nacionais 

e a três anais de eventos da área. O propósito desse levantamento foi examinar o que as 

pesquisas na área de Educação Matemática apontam sobre problemas na aprendizagem 

de Equações Diferenciais (ED) e o que propõem como um caminho para o ensino 

aspirando atenuar tais dificuldades. 

 Em decorrência do trabalho supracitado, foi constatado que o ensino das ED 

enfatiza as resoluções analíticas e as manipulações algébricas envolvidas, discorrendo, 

por conseguinte, sobre as dificuldades dos alunos em conteúdos anteriores, sejam da 

Matemática Básica, sejam de conceitos do Cálculo Diferencial Integral. Em virtude dessa 

perspectiva de ensino, o entendimento fica prejudicado, dificultando em consequência a 

aplicação em situações-problema contextualizadas. Também foi relatada a dificuldade de 

os alunos pensarem no modo gráfico da solução de uma ED (OLIVEIRA; IGLIORI, 

2013). A fim de atenuar essas dificuldades, a maior parte dos trabalhos analisados propôs 

um enfoque qualitativo das ED, de um modo contextualizado, por meio de situações-

problema. Foi constatado que pode trazer grandes contribuições à aprendizagem, o uso 

de situações problema que estão associadas à futura área de atuação dos alunos, tornando-

os mais motivados. Assim, um cenário ideal seria proporcionar um enfoque balanceado 

entre o tratamento analítico, gráfico e numérico, com o uso de recursos computacionais 

que auxiliem no processo (sem tirar a atenção para sintaxe do software usado). Também 

foi recomendada a inserção de mais perguntas conceituais e qualitativas a fim de 

contribuir com a aprendizagem dos conceitos (OLIVEIRA; IGLIORI, 2013).  

 Por fim, destacamos que alguns dos textos encontrados eram de pesquisas que 

abordaram as ED por meio de situações-problema associadas a diferentes metodologias 

e, algumas, com o uso de ferramentas computacionais. Dentre essas pesquisas 

destacaremos algumas delas. A escolha dessas pesquisas foi a similaridade com nosso 

percurso teórico e metodológico. Todas utilizam a modelagem matemática com equações 

diferenciais. Dessa forma, apontaremos algumas similaridades e diferenças com a nossa 

pesquisa.  

 

 2.4.1. A Pesquisa de Roberto Fecchio 
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O que apresentamos a seguir é uma visão geral de uma pesquisa que tem 

características diferentes da nossa. Entretanto, acreditamos que uma pesquisa com um 

viés diferente pode trazer entendimentos, ideias e sugestões úteis. 

A Tese de Doutorado de Fecchio (2011) teve como objetivo investigar o uso da 

Modelagem Matemática aliada à Interdisciplinaridade e à Teoria das Situações Didáticas, 

como instrumento favorável à aprendizagem para alunos de Engenharia.  

 A questão central investigada foi: Atividades interdisciplinares que utilizam a 

Modelagem Matemática propiciam a aprendizagem de equações diferenciais?  

 Como referencial teórico para as situações didáticas, o autor citou Brousseau 

(2008), que estipula uma relação entre o estudante, o professor e o ambiente em que a 

aprendizagem ocorre. Dessa forma, as atividades dos estudantes tiveram uma 

proximidade com o trabalho de um pesquisador, pois formularam hipóteses, construíram 

modelos, conceitos e coletivizaram os resultados. As etapas foram seguidas de acordo 

com os seguintes princípios: a escolha de um problema é feita de uma maneira que o 

estudante consiga agir e refletir, evoluindo por iniciativa própria; uma atividade é 

planejada e subdividida em etapas, em conformidade com a ação, formulação, validação 

e institucionalização, segundo Brousseau (2008); o papel do professor é ser um mediador 

e proporcionar um ambiente para o estudante atuar e conceber conhecimentos. 

O autor também seguiu as etapas de Modelagem delineadas por Bassanezi (1988): 

experimentação, abstração, resolução, validação, modificação e aplicação. Como 

argumentos favoráveis para o uso da Modelagem nos processos de ensino e 

aprendizagem, destacou-se a contribuição para o caráter formativo, a competência crítica, 

a utilidade em outras áreas, a facilitação da aprendizagem e a configuração de uma 

alternativa epistemológica, devido à diversidade sociocultural. 

Apesar de vários pontos positivos terem sido apontados, também foram 

destacadas algumas dificuldades na aplicação dessa metodologia, como dificuldades 

institucionais para os professores, por se sentirem despreparados e para os estudantes, 

pela possibilidade de provocar apatias ao longo das diversas etapas do processo. 

Quanto à teoria da Interdisciplinaridade, Fecchio (2011, p. 55) salientou que não 

há um consenso quanto a um significado único. Uma abordagem possível é a seguinte. A 

interdisciplinaridade pode ser vista como um projeto entre duas ou mais disciplinas com 

o objetivo de compreender determinado objeto ou responder a uma determinada questão, 

tendo como fim a construção e uma síntese do objeto / questão em comum. 
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 O pesquisador buscou, então, observar nas atividades interdisciplinares, relações 

entre teoria, regras e atividades, identificando competências e habilidades que levam da 

informação à ação. 

 A Modelagem e a Interdisciplinaridade foram propícias para a pesquisa, 

proporcionando para o aluno uma combinação do conhecimento e de habilidades e 

competências ligados a fatos de seu cotidiano. 

A pesquisa foi qualitativa do tipo pesquisa-ação. Os dados foram obtidos em 

experimentos e tarefas relacionadas com Física e Química, em situações reais. Em 

sequência, houve discussões entre os componentes de cada grupo, seguindo-se de uma 

discussão coletiva com o professor-pesquisador. Assim, o conhecimento foi gerado por 

um coletivo: professor, alunos e meio.  

Os sujeitos da pesquisa foram 12 alunos do curso de Engenharia, sendo formados 

6 grupos de 2 componentes cada. Cada grupo realizou 3 experimentos envolvendo EDO 

de 1ª e de 2ª ordem cujos temas foram: Mistura de Soluções, Lei de Torricelli e a Lei do 

Resfriamento de Newton. Destes, apenas a primeiro foi objeto de análise da pesquisa. 

Cada atividade teve a duração de 5 semanas e foi feita em 15 etapas, divididas em 4 ciclos: 

experimentação, abstração, resolução e validação. 

Pela análise dos dados, as atividades desenvolvidas interdisciplinares 

desenvolvidas tiveram aspectos positivos, pois evidenciaram oportunidades novas de 

motivação, com o percurso do conteúdo até o resultado sendo factível a alunos de 

Engenharia. Houve ganhos para os estudantes também no que tange à aprendizagem, 

possibilitando a aplicação de conhecimentos em outros contextos. 

Em sua conclusão, o autor questiona a tradicional forma de primeiro se apresentar 

o conteúdo focado no manuseio técnico, por meio de algoritmos, para depois se passar às 

aplicações interdisciplinares. 

Fecchio (2011, p. 184) considerou que o trabalho conseguiu dar uma resposta 

positiva à questão norteadora da pesquisa. A Modelagem e a Interdisciplinaridade 

possibilitaram uma aprendizagem do conteúdo de ED e cooperaram para a motivação dos 

estudantes de Engenharia. O pesquisador concluiu que uma metodologia de ensino que 

leva em conta o ambiente do aluno e que leva o estudante a realizar tarefas não somente 

na sala de aula, mas também fora dela, contribui para uma construção do próprio 

conhecimento de forma consciente. 

Essa tese apresenta algumas semelhanças com a nossa: os sujeitos da pesquisa 

foram alunos de Engenharias e foi utilizada Modelagem Matemática com ED. Por outro 
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lado, a interdisciplinaridade foi empregada na pesquisa-ação feita, algo que não 

pretendemos fazer. Dentre as quatro pesquisas que analisamos nessa seção, esta foi a que 

teve uma distância metodológica maior com o que pretendemos realizar na nossa. Por 

outro lado, essa pesquisa indicou que aplicações das ED pode levar a uma maior 

motivação dos alunos. 
 

2.4.2. A pesquisa de Maria Madalena Dullius 
 

 A fim de compreender os caminhos tomados em uma pesquisa envolvendo a 

aprendizagem de ED, detalharemos aqui a tese de Dullius (2009). A intenção é 

compreender qual foi o referencial teórico utilizado, a metodologia empregada, como foi 

desenvolvida a atividade de ED com os alunos, os instrumentos de coleta de dados e o 

que se pode inferir após as análises dos dados. Dessa forma procurarmos crescer como 

pesquisador e ter algumas ideias do que se tem feito nessa área de ensino das ED. 

 A tese de Doutorado de Dullius (2009) discorreu sobre o ensino e aprendizagem 

das Equações Diferenciais, um assunto, segundo ela, pouco abordado por Educadores 

Matemáticos e que trata de uma disciplina que consta em diversos cursos superiores 

(DULLIUS, 2009; SOARES, 2013). 

 Dullius (2009), em relação às Equações Diferenciais, recomendou o tratamento 

assentado em situações-problema contextualizadas. Ela investigou as seguintes questões 

centrais:  

 

1) Quais são as principais dificuldades dos estudantes na aprendizagem das ED? 

2) Como auxiliar os alunos a adquirirem uma aprendizagem significativa das ED? 

3) Como trabalhar com recursos tecnológicos para amenizar as dificuldades? Quais as 

vantagens e desvantagens dos usos de tais ferramentas no ensino de ED? 

 

 Ao realizar uma revisão da literatura (DULLIUS, 2009), a autora destacou suas 

conclusões: no ensino de ED é prevalecente o foco nos métodos analíticos de resolução 

e o raro uso de recursos tecnológicos. Ela constatou também que os alunos apresentam 

confusões quanto ao significado dos termos das ED e a relação deles com o fenômeno 

que corresponde e simboliza. Além disso, os alunos demonstram relutância quanto a um 

tratamento mais qualitativo das ED. 
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 Como referencial teórico, Dullius (2009, p. 52) se apoiou em Ausubel e Vygotsky. 

Para Ausubel, o professor desfruta de uma parte relevante no processo de ensino e 

aprendizagem e os instrumentos empregados devem incentivar uma aprendizagem 

significativa. Para Vygotsky, que criou a teoria sociointeracionista, que baseia o 

desenvolvimento cognitivo como sendo decorrente de um processo histórico, cultural e 

social, os tratos sociais se tornam cruciais para a aprendizagem, sendo de dois tipos: o 

desenvolvimento real, em que o aluno resolve problemas de forma independente, e o 

desenvolvimento potencial, em que o aluno resolve problemas com a assessoria de um 

colega mais habilitado ou do professor. 

 Dullius (2009) propôs um trabalho em duplas ou trios entre os alunos, com o uso 

de planilhas e recurso computacional. Foram selecionadas situações-problema tidas como 

importantes para os alunos, que cursavam Engenharias (Controle e Automação, 

Produção, Informática e Ambiental) e Química Industrial: desintegração radioativa, 

crescimento populacional, absorção de medicamentos, reações químicas, mistura de 

substâncias, lei de resfriamento de Newton, queda livre, circuitos elétricos, crescimento 

logístico e propagação de enfermidades. As atividades foram desenvolvidas de modo a 

auxiliarem os alunos a elaborar modelos para as situações-problema com a ajuda de um 

software.  

 Os dados foram obtidos por meio de: questionário a ser preenchido pelos alunos 

no final do semestre, avaliando a metodologia usada e as dificuldades encontradas; 

entrevistas com alguns alunos para obter mais detalhes e verificar os conceitos de ED 

aprendidos; notas de campo e respostas dos alunos às atividades feitas. Foi aplicado um 

teste no início e outro no final da disciplina. Os dados foram analisados de forma mista.  

 Dullius (2009) concluiu sua investigação tipificando algumas das dificuldades 

predominantes dos alunos: 

 

1) Dificuldades de conteúdos prévios, sejam da Matemática básica, sejam de conceitos 

do Cálculo Diferencial e Integral; 

2) Relutância em considerar genuínas as representações gráficas e numéricas; 

3) Carência de ânimo para absorver o que fazem; 

4) Dificuldade em interpretar gráficos.  
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 A análise geral da autora foi positiva quanto à metodologia, mas a adaptação dos 

alunos também foi levada em consideração. Ela registra algumas conclusões de sua 

pesquisa: 

 

1) Tarefas em duplas evidenciaram sua essencial importância para os alunos; 

2) Recursos tecnológicos proporcionaram uma visualização gráfica e a preparação dos 

cálculos; por outro lado, diversos alunos não mencionaram contribuições positivas, pois 

tais recursos não colaboravam com as resoluções analíticas;  

3) Os alunos sentiram-se encorajados a trabalhar com situações-problema relacionadas 

com sua área de estudo; 

4) Vários alunos sentiram falta das tradicionais aulas expositivas com exemplos e 

exercícios modelos; 

5) Os alunos relutaram em considerar como verídicas soluções numéricas e gráficas. 

 

 Assim, a pesquisa estimulou a ponderação a respeito de várias questões relativas 

ao ensino de ED, uma disciplina importante para a formação de diversos profissionais, e 

questionou as metodologias de ensino que prevalecem no Ensino Superior, 

fundamentadas em técnicas de resoluções analíticas. Por isso, foram propostas distintas 

maneiras de conduzir os estudos em disciplinas de ED (DULLIUS, 2009) e que 

repercutiram em estudos posteriores que consideraram a tese como uma referência 

importante no Ensino de ED (SOARES, 2013). 

 Em comparação com a pesquisa desta dissertação, que realizaremos na UNIFEI, 

a tese de Dullius apresenta alguns aspectos similares. Algumas similaridades são: 

trabalhar com alunos de engenharia, busca por problemas que motivem os alunos, auxiliar 

os alunos a compreenderem os gráficos envolvidos no fenômeno e uma possível 

utilização de questionário como instrumento de coleta de dados. Apesar de ter cogitado 

de um direcionamento para recursos digitais durante o planejamento do projeto de 

pesquisa, não pretendemos que esse seja o nosso foco. Entretanto, os alunos estarão 

usando recursos digitais. Podemos citar como exemplo o uso do Moodle 5  para o 

acompanhamento das aulas e das atividades de modelagem. 

 
5 Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é uma plataforma de livre acesso. 
Ela foi projetada para auxiliar educadores para criarem ambientes virtuais de aprendizagem, de forma 
robusta e segura. Foi desenvolvida em 2001por Martin Dougiamas. Já é utilizado por diversas instituições 
no mundo, sendo amplamente traduzido. 
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2.4.3. A pesquisa de Vagner Donizeti Tavares Pereira 
 

 A segunda pesquisa que analisamos mais detalhadamente foi uma dissertação. É 

utilizado a Modelagem Matemática na disciplina de Equações Diferenciais. 

A Dissertação de Mestrado de Pereira (2010) teve como objetivo, investigar como 

a Modelagem Matemática na introdução ao estudo de Equações Diferenciais num curso 

de Engenharia pode estimular a percepção da relação entre Matemática e problemas do 

mundo real, contribuindo para a tomadas de decisões relacionadas a esses problemas. 

Dessa forma, o pesquisador investigou as seguintes questões: A Modelagem Matemática 

é uma ferramenta que possibilita ao aluno de Engenharia relacionar uma Equação 

Diferencial com problemas ligados a fenômenos reais, a fim de entendê-los e tomar 

decisões sobre eles? Que contribuições a Modelagem Matemática, como metodologia de 

ensino e aprendizagem de Equações Diferenciais, pode trazer para o estudante do curso 

de Engenharia?  

 Para realizar a pesquisa, foi feito um trabalho em grupo numa instituição particular 

de São Paulo, em que 15 estudantes participaram voluntariamente. Os trabalhos foram 

realizados em grupos de 3 e foram feitas 6 atividades. 

 Os tópicos de ED que foram abordados nas atividades envolveram os seguintes 

modelos: crescimento populacional, movimento de um pêndulo simples, variação na 

quantidade de poluentes e absorção de drogas.  

As atividades foram desenvolvidas em 4 encontros, sendo que os estudantes 

tiveram tempo para participar no grupo e nas discussões coletivas incentivadas pelo 

pesquisador. Eles construíram o modelo, resolveram a equação obtida e opinaram a 

respeito do significado da solução.  

 A análise dos dados evidenciou que os alunos realizaram a interpretação do 

resultado obtido, revelando tomada de decisão. No caso de despoluição de lagoas 

(variação da quantidade de poluentes), foi apontado o aumento da vazão de entrada e 

saída de água com o fim de agilizar a despoluição. No caso do problema de absorção de 

drogas, os estudantes interpretaram o enunciado e obtiveram o modelo.  

Dessa forma, a Modelagem auxiliou na obtenção de uma equação matemática, 

uma EDO de 1ª ordem, como uma notável maneira de compreender e tomar decisões no 

tocante a problemas ligados a fenômenos naturais. 
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 Segundo o pesquisador, a Modelagem realizada teve um resultado positivo. Por 

meio dela, os estudantes tiveram a oportunidade de construir o próprio conhecimento, a 

partir de uma metodologia que privilegia a interação dos estudantes com o seu ambiente. 

Foi observado o seguinte. Os estudantes compreenderam conceitos básicos das ED. Por 

exemplo, eles compreenderam que a solução de uma ED é uma função. Por sua vez, essa 

função solução aparece na equação a ser resolvida. 

Pereira (2010 verificou que essa forma de abordar a introdução ao ensino das ED, 

por meio da Modelagem, não somente contribuiu para o entendimento, mas também é 

benéfica para a motivação dos estudantes de Engenharia. Pereira (2010) seguiu as etapas 

da Modelagem definidas por Bassanezi (1988) que são: experimentação; abstração; 

resolução; validação; modificação; aplicação. Essas fases puderam ser trabalhadas tanto 

como um método científico como uma estratégia de ensino e aprendizagem. Como um 

método científico, a Modelagem foi utilizada como instrumento de pesquisa 

(BASSANEZI, 2002) trazendo benefícios tais como: levar a novas técnicas 

experimentais, fornecer informações distintas das previstas, auxiliar para extrapolações e 

previsões, auxiliar no uso de recursos e tomadas de decisão, preencher lacunas de 

possíveis faltas de dados experimentais, enfim, tornar-se um recurso possível para 

compreender a realidade e trazer um diálogo entre pesquisadores. Por outro lado, a 

Modelagem também foi utilizada como uma estratégia de ensino e aprendizagem. Nesse 

viés, o autor cita Barbosa (2004) para argumentar a favor da Modelagem Matemática no 

ensino como propiciadora de motivação, facilitadora da aprendizagem, estímulo para o 

uso da Matemática em outras áreas, além da contribuição para o desenvolvimento de 

habilidades de instigação e a compreensão da função sociocultural da Matemática. 

Assim como Pereira (2010) pretendemos que os alunos envolvidos na pesquisa a 

ser realizada na UNIFEI tenham uma boa compreensão do que é uma ED, como se 

encontra uma solução e os procedimentos para verificar se a solução encontrada está 

correta. Da mesma maneira que essa pesquisa que acabamos de analisar usa a Modelagem 

apoiada nas ideias de Bassanezi, pretendemos usar esse mesmo olhar para a Modelagem 

Matemática. Uma diferença é o objetivo da pesquisa. Pereira (2010) buscou entender a 

tomada de decisão dos alunos e os benefícios para a aprendizagem do uso de Modelagem 

em cursos de Engenharia. Por outro lado, pretendemos, na UNIFEI, investigar quais são 

os benefícios de se usar a Modelagem no ensino remoto e identificar algumas pistas das 

posturas críticas diante do modelo produzido. Ou seja, vemos que a pesquisa que 

realizaremos tem importância para o campo da modelagem matemática e para o ensino 
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superior pois pode apontar alguns caminhos possíveis para uma modelagem conduzida 

de forma remota e alguns aspectos relevantes para o ensino e da aprendizagem de 

equações diferenciais 

  

2.4.4. A pesquisa de Jonathan Weverton Silva Buéri 
 

 Apresentamos, por fim, uma última pesquisa. É a mais recente. Essa pesquisa que 

apresentamos a seguir tem duas características importantes. A primeira é a análise de 

referências bibliográficas, livros-textos, comumente usados em cursos de ED. A outra é 

o uso da Modelagem Matemática por meios de Passos sugeridos por uma obra de 

referência em ED. Esses Passos iremos empregar em nossa pesquisa. Parte do referencial 

teórico adotado também se assemelha à nossa pesquisa. 

A Dissertação de Mestrado de Buéri (2019) apresentou uma pesquisa sobre a 

análise de fenômenos físicos com EDO de 1ª ordem, por meio de distintas representações. 

O objetivo foi investigar a metodologia de estudo de fenômenos físicos com EDO de 1ª 

ordem em cursos de Engenharia, por meio da técnica de pesquisa de grupo controle. 

A base teórica esteve apoiada primeiramente no ensino de Matemática no nível 

Superior, com foco em Cálculo e Equações Diferenciais Ordinárias. O autor discorreu 

sobre Resolução de Problemas e Pensamento Matemático Avançado. 

A metodologia foi qualitativa e empírica, sendo empregada uma sequência de 8 

atividades desenvolvidas para a resolução de um problema físico de decaimento 

exponencial, que foram estruturadas por passos.  

Foi comparado o desempenho de dois diferentes grupos de estudantes: o grupo 1 

estudou o tema durante as aulas de EDO, com uma metodologia de ensino que, a partir 

da EDO, modela-se o fenômeno com equações e interpretação gráfica, e a expressão 

verbal da ação dos modelos; já para o grupo 2 foi utilizado o método tradicional da 

resolução do problema durante as aulas de Cálculo dos cursos de Engenharia, sem 

interpretação dos modelos e sem estudo por passos.  

Algumas características do Pensamento Matemático Avançado foram observadas. 

Baseando-se nos dados coletados na aplicação das atividades, foi feita uma análise, a 

partir da qual foi possível inferir algumas características importantes da resolução dos 

dois grupos. O desempenho dos estudantes foi considerado melhor utilizando-se a 

metodologia de passos e a interpretação dos modelos de equações. Os resultados obtidos 

pelos estudantes do grupo 1 demonstraram que a “metodologia de passos com análise de 
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modelos” apresentou-se mais relevante que os métodos tradicionais de ensino de EDO de 

1ª ordem, quando contrastados aos resultados do grupo 2. 

O pesquisador concluiu que, apesar do desempenho do grupo 1 ter sido melhor, 

os estudantes desse grupo apresentaram dificuldades para resolver as equações que 

definem os modelos e, principalmente, na elaboração e interpretação dos gráficos. Assim, 

esse tratamento do estudo da aplicação de EDO revelou algumas dificuldades, mas 

também algumas vantagens como, por exemplo, os alunos do grupo 1 realizaram uma 

análise interpretativa crítica, diferentemente dos alunos do grupo 2. 

O tratamento de dados foi além de uma interpretação de modelos, em sua forma 

de equações e gráficos. O desenvolvimento da Modelagem foi integralizado com uma 

descrição da metodologia do modelo, caracterizada por uma verbalização. Na etapa final 

da resolução do problema, os estudantes descreveram o modelo de forma sintética e sem 

simbologia matemática.  

Em sua pesquisa, Buéri (2019) também avaliou o conteúdo e as atividades de 4 

livros-texto de EDO / Cálculo. A finalidade foi identificar a metodologia usada para o 

conteúdo de EDO, especificamente em relação à resolução de problemas de fenômenos 

físicos. Na análise dos livros, ficou evidenciado um livro de EDO que apresenta a 

metodologia experimentada e um livro de Cálculo com aportes desta metodologia. 

A primeira obra analisada, dos autores Boyce e DiPrima (2010), contém relatos 

históricos sobre o desenvolvimento do tópico Equações Diferenciais. Percebe-se uma 

preocupação desses autores em usar distintas maneiras de abordagem e para propiciar 

uma motivação no prosseguimento do conteúdo. Por outro lado, observou-se que o uso 

de ferramentas gráficas e linguagens semióticas não foram tão expressivos quanto 

poderia. Outrossim, foi averiguada a repetição de exercícios com ênfase em uma mesma 

técnica de resolução.  

A segunda análise foi baseada na obra de Zill e Cullen (2001). O livro traz o 

conteúdo dividido por tópicos e uma característica didática análoga à obra de Boyce e 

DiPrima (2010). Entretanto, uma diferença que se destaca é a apresentação de exemplos 

mais ricos, contendo uma melhor contextualização dos problemas físicos, uma 

quantidade maior de ilustrações, assim como uma melhor qualidade dessas ilustrações, 

ou seja, um aproveitamento maior dos recursos gráficos. Essa obra foi elaborada há mais 

tempo que a primeira. Um ponto negativo vai para a metodologia dos exercícios, que é, 

em grande parte, voltada para repetição de técnicas. 
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A obra de Stewart (2012) apresenta um diferencial das duas anteriores, pelo fato 

de usar diversas ferramentas tecnológicas. Diversos incentivos são encontrados ao longo 

do texto para o aluno interagir com ferramentas computacionais, calculadoras gráficas e 

outros dispositivos eletrônicos. 

O último livro analisado foi o de Laudares et al (2017), livro-base da pesquisa 

realizada por Buéri (2019). Um destaque do livro é uma inovadora forma de expor as 

Equações Diferenciais. Uma característica peculiar é a representação dos exemplos de 

forma compacta, em quadros e empregados em diferentes aplicações, como na Física e 

na Química. Essa obra ainda explora recursos tecnológicos, contendo gráficos diversos e 

uma interessante proposta didática para o ensino da resolução de problemas físicos 

envolvendo EDO, por meio de alguns passos básicos. Diferentemente dos livros 

anteriores, não há repetição de exemplos semelhantes e há uma diversificação de 

modelos. 

Apresentamos aqui essa breve análise de livros realizada na dissertação de Buéri 

(2019) pelo fato de já conhecermos e ter utilizado esses livros na mesma disciplina em 

anos anteriores. A nossa familiaridade é maior com o livro de Zill e Cullen (2008). 

Entretanto, para a realização das nossas atividades de modelagem este como referência 

para a parte teórica da disciplina e o livro de Laudares et al. (2017) para as atividades de 

modelagem. 

Antes de apontar alguns avanços em relação ao trabalho de Buéri (2019) (e aos 

demais apresentados), notamos algumas diferenças e semelhanças em relação ao nosso. 

Algumas diferenças estão em partes da fundamentação teórica, finalidade da pesquisa, 

tipos de ED utilizadas e olhar crítico para o modelo produzido. Algumas semelhanças 

estão no livro-base para o uso da Modelagem e o público, alunos de Engenharia. Apesar 

dessas semelhanças, podemos destacar alguns avanços, em relação a pesquisa.  

Como as atividades de modelagem e as aulas foram realizadas na UNIFEI por 

meio do ensino remoto, pretendemos contribuir para o ensino feito nessa modalidade e 

analisar os prós e contras de uma atividade de modelagem conduzida inteiramente no 

ambiente virtual. Além disso, os problemas disponibilizados para os alunos escolherem e 

realizarem as atividades de modelagem não estão nos tradicionais livros de Equações 

Diferenciais. Conforme apresentaremos mais adiante, envolvem situações do cotidiano.  

Tais problemas foram escolhidos com o objetivo de facilitar a conexão dos alunos com a 

disciplina e o cotidiano deles, envolvendo assuntos que lhes afetam, mesmo sendo, 

possivelmente, em menor grau para alguns. Dessa forma, as discussões críticas durante e 
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após a modelagem poderão ser significativas. Essas discussões dos alunos servirão como 

uma fonte de análise. 

Concluída essa breve revisão bibliográfica com base em algumas pesquisas 

relacionadas ao ensino de EDO, enfatizamos que algumas delas se assemelham à nossa 

pesquisa em alguns de seus focos de investigação (PEREIRA, 2010) e em alguns de seus 

referenciais teóricos (BUÉRI, 2019). Entretanto, acreditamos que, devido à forma de 

elaboração, desenvolvimento e avaliação das nossas atividades de Modelagem 

Matemática, bem como ao nosso lócus e metodologia de pesquisa, obteremos conclusões 

que poderão contribuir para a pesquisa vigente, especialmente, por conta da inovação 

advinda das ações, diálogos, discussões e relações estabelecidas ao longo do 

desenvolvimento das atividades da Modelagem Matemática no ensino remoto de 

Equações Diferenciais. Pretendemos contribuir para o entendimento da criticidade dos 

alunos, para o ensino remoto e para alguns aspectos do ensino e aprendizagem de 

matemática no nível superior, em particular para a disciplina Equações Diferenciais. 

Percorremos neste capítulo um caminho que se iniciou na construção da Educação 

Matemática no Ensino Superior como um campo de pesquisa, perpassou pelo Ensino de 

Equações Diferenciais como lócus de nossa pesquisa, que sustentarão bibliográfica e 

metodologicamente a pesquisa e, por fim, desembocou nas relações com outras pesquisas, 

indicando possíveis avanços. 

Passaremos agora a delinear outro importante pilar referencial para nossa pesquisa 

que é um aprofundamento nas concepções de Modelagem Matemática.    
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Capítulo 3 

 

DA TEORIA À PRÁTICA DE MODELAGEM MATEMÁTICA 

NA SALA DE AULA 

 

“O pensamento não é mais que um clarão em meio a uma longa 

noite. Mas esse clarão é tudo”. 

 
Henri Poincaré 

 

3.1. Retomando a Modelagem Matemática 

 

 Biembengut (2016) utiliza o termo “Modelação” para se referir a Modelagem na 

Educação, que usa o cerne do processo de Modelagem no ensino e aprendizagem. Guia-

se pelo ensino do conteúdo curricular baseando em um tema geral e, simultaneamente, 

pela orientação dos alunos à pesquisa de um aspecto de interesse, relacionado ao tema. 

Segundo a pesquisadora: 

 
A Modelação é um método de ensino com pesquisa nos limites e espaços 
escolares, em qualquer disciplina e fase de escolaridade: dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental aos Finais do Ensino Superior e, ainda, 
em cursos de formação continuada ou disciplina de Pós-Graduação 
(BIEMBENGUT, 2016, p. 177). 

 

 Para Biembengut (2016), no Ensino Superior podemos fazer uso da modelação 

física e/ou da modelação simbólica. A decisão de qual Modelação escolher depende de 

alguns fatores como: quantidades de alunos em uma sala, conteúdo da disciplina e 

experiência dos alunos com a Modelação. 

 Essa perspectiva de Modelagem é uma entre diversas outras. As perspectivas de 

Modelagem Matemática “têm em comum, entre seus objetivos a utilização da matemática 

para o estudo de problemas ou situações reais” (ARAÚJO, 2002, p. 31). Para Biembengut 

(2016) não é diferente e ela faz uso de três etapas na Modelagem para a Modelação: 1) 

Percepção e apreensão; 2) Compreensão e explicitação; 3) Significação e expressão. 

 Para cada etapa, são feitas subdivisões para melhor compreensão da Modelação. 

A pesquisadora também salienta a necessidade de sabermos “como, quando e quanto 
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abordar cada conteúdo, integrar os conteúdos com um fim” (BIEMBENGUT, 2016, p. 

209). Não deixando de considerar problemas de interesse dos alunos, esta abordagem de 

Biembengut (2016) auxilia uma melhor compreensão dos conteúdos abordados e, 

geralmente, um primeiro passo à pesquisa. 

 Conforme detalharemos mais adiante, faremos uma subdivisão das etapas de 

Modelagem (que denominaremos “Passos”) para melhor compreensão dos alunos. 

 Finalizamos esta seção explorando algumas ideias de Klüber (2012). Sua Tese de 

Doutorado teve como questão central de investigação “O que é isto: a Modelagem 

Matemática na Educação Matemática?” (KLUBER, 2012, p. 45). Para responder a essa 

questão, ele analisou 8 (oito) autores nacionais que possuem uma forte atuação no campo 

de Modelagem Matemática na Educação Matemática. Ele concluiu que: 

 
Modelagem Matemática se mostra de maneira multifacetada por conta 
dos pressupostos teóricos assumidos em termos de Conhecimento, 
Ciência, Matemática e Educação Matemática. A pluralidade dessas 
concepções, por vezes contraditórias entre os autores, indica a 
permanência da busca por compreender a Modelagem Matemática para 
além dessas particularidades. (KLUBER, 2012, p. 13) 

 

 Tal conclusão nos mostra que, a partir dessa pluralidade de concepções da 

Modelagem Matemática, devemos adotar uma concepção de Modelagem para nos guiar 

nesta pesquisa. 

 Reafirmamos, então, nossa opção pela concepção de Modelagem Matemática 

trazida por Bassanezi e Ferreira (1998) e concebida na perspectiva educacional por 

Biembengut (2016). Para desenvolver as atividades de Modelagem com os alunos iremos 

adotar a estrutura de Passos sugerida por Laudares et al (2017). Entretanto, queremos 

ressaltar, em nossa pesquisa, um aspecto inerente ao próprio processo de modelagem, 

dando-lhe destaque a partir da visão de pesquisadores de Modelagem Matemática, por 

acreditarmos que tal aspecto não só foi considerado quando da elaboração de nossas 

atividades de Modelagem, como também certamente voltará a ser abordado quando da 

análise dos dados obtidos por meio da realização dessas atividades. Estamos tratando do 

aspecto crítico da modelagem, que será apresentado com maiores detalhes, a seguir. 

 

3.2. O aspecto crítico da Modelagem Matemática 
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 Skovsmose (1990) e Barbosa (2006) recomendam que a Modelagem pode ser 

composta por três tipos de discussões: 

- Discussões matemáticas: concernem-se, basicamente, aos conceitos e algoritmos 

matemáticos; 

- Discussões técnicas: concernem-se às maneiras de adequação da situação-

problema; 

- Discussões reflexivas: concernem-se à natureza do modelo, aos critérios 

utilizados na construção do modelo matemático e seu papel na sociedade. 

Cada uma dessas discussões levará a caminhos, ou, segundo o autor, a “rotas” 

diferentes. As discussões reflexivas podem levar a reflexões críticas em diferentes 

perspectivas. A perspectiva sociocrítica, como apontada por Barbosa (2006), debate as 

práticas de Modelagem Matemática em sala de aula. Ele sugere que as atividades de 

Modelagem possam levar os alunos a compreender que os modelos produzidos não são 

neutros, ajudando-os a ver que são uma consequência de onde são produzidos e como são 

utilizados. Dessa forma percebem que a matemática não é uma descrição precisa, correta 

e neutra da realidade. 

 A posição crítica da Modelagem Matemática auxilia os estudantes a terem 

habilidades de criticarem a produção e adaptação dos modelos que buscam soluções para 

uma situação problema (BARBOSA, 2006). Dessa forma, tem-se como objetivo 

desenvolver nos estudantes a criticidade, proporcionando debates referentes a política, 

economia e meio-ambiente (SKOVSMOSE, 2001). Por conseguinte, a crítica está na 

“própria Matemática assim como o seu uso na sociedade, e não apenas se preocuparia 

com o desenvolvimento de habilidades em cálculos matemáticos” (ARAÚJO, 2009, p. 

55-56). 

 O emprego do olhar crítico para a Modelagem Matemática nas salas de aula 

propicia a análise dos modos em que os estudantes desenvolvem e usam a Matemática 

para apresentar soluções de problemas cotidianos (SKOVSMOSE 2003). Desse modo, 

desenvolvem-se cidadãos dinâmicos e críticos numa sociedade regulada 

matematicamente.  

 A Modelagem Matemática propicia um poder, decorrendo do estudo crítico dos 

empregos de conceitos matemáticos e aplicações ao longo do processo de criação dos 

modelos (BARBOSA, 2003). Tal estudo viabiliza o desenrolar do posicionamento social, 

com um suporte matemático, na tentativa de encontrar soluções que se manifestem em 

nosso cotidiano. 



49 

 

 Por conseguinte, a construção de modelos matemáticos não é uma atividade 

neutra, visto que modelar abrange compreender como são expressos o entendimento 

matemático desde o processo de elaboração até a resolução desses modelos (BARBOSA, 

2006). 

 Assim sendo, durante o processo de elaboração de um modelo, descrevemos, 

analisamos e interpretamos os acontecimentos com intuito de proporcionar discussões 

críticas e ponderações que vão além dos modos de resolução do modelo elaborado pelos 

alunos (BARBOSA, 2008). 

 Por conseguinte, com intuito de auxiliar o desenvolvimento de atividades de 

Modelagem, é fundamental prepararmos ações pedagógicas. Nesse ambiente de 

aprendizagem de Modelagem, sublinham-se as discussões dos estudantes nos rumos 

tomados da Modelagem (BARBOSA, 2007). 

 

3.3. Reconectando Equações Diferenciais e Modelagem Matemática 

 

 Segundo Danby (1985), uma Equação Diferencial é como uma: 
 

Máquina que é capaz de executar uma ação e está pronta para 
agir. Ela só requer uma ativação: pressionar um botão, inserir 
uma moeda, ligando um fusível – ou executando o computador. 
Então, ela irá descrever e dar detalhes de que algo está 
continuamente mudando. Uma equação diferencial pode modelar 
como um composto químico é formado ou fragmentado, como 
uma hipoteca é reembolsada, como uma população cresce, como 
uma doença espalha, ou como uma órbita é descrita no espaço6 
(DANBY, 1985, p. 1). 

 

 Dessa forma, é importante entender a natureza e as características do fenômeno 

que originam a Equação Diferencial, empregar as técnicas de solução e, caso a equação 

diferencial não tenha uma solução explícita, usar métodos numéricos e fazer um estudo 

qualitativo para obtenção de dados sobre as características da função solução (ZILL, 

2008). 

 Diversos princípios ou leis que retratam o mundo físico envolvem a taxa em que 

determinado fenômeno ocorre (por exemplo, um carro para ir de um lugar a outro varia 

 
6 Tradução nossa de: A machine that is capable of movement and ready for action. It only requires some 
activation: pressing a button, inserting a coin, lighting a fuse – or running a computer. Then it will describe 
and give details of something that is continually changing. A chemical compound is formed or broken up 
(gradually, one hopes), a mortgage is repaid, a population increases, a disease spreads, or an orbit is 
described in space: in each of these cases the changes will be modeled by differential equations.  
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sua posição e sua velocidade). Os princípios que caracterizam determinado fenômeno 

podem ser representados por equações de variações. Se as variações são instantâneas e o 

fenômeno contínuo, temos equações diferenciais (ZILL, 2008). Quando as variações são 

discretas, ou seja, o fenômeno não é contínuo, mas constituído de pontos, temos as 

equações de diferenças, das médias das variações.  

 Concernente à Modelagem Matemática com Equações Diferenciais, pontuamos a 

perspectiva de Javaroni (2007) ao afirmar que quando:  
 

[...] me refiro à Modelagem Matemática, estou seguindo a concepção de 
‘Modelagem Matemática e Aplicação’, definida como ‘o processo que 
leva de uma situação problema a um modelo matemático é chamado 
modelagem matemática’. E ‘uma situação do mundo real que pode ser 
atacada por meio da matemática é chamada uma aplicação matemática’. 
(JAVARONI, 2007, p. 30, grifo da autora) 

 

 O ponto de partida de um modelo, como frisado anteriormente, é um problema 

real, do mundo. Assim, escolhemos inicialmente um problema que possa ser de interesse 

do aluno e trazer discussões relevantes. Um fenômeno (físico) a ser analisado pode ser 

caraterizado por ser de origem natural (ocasionado pela natureza, sem interferência do 

homem, como o movimento das marés) ou ser de origem artificial (ocasionado pela ação 

do homem, como a produção de energia pelas hidrelétricas). 

 O fenômeno é um acontecimento em transformação, um processo de variação, 

podendo ser observado em seu processo de variação. Essa observação é realizada por 

meio de instrumentos para aferir e tratar as informações com variáveis, parâmetros e 

levando em conta escalas e sistemas de unidades. 

 Uma tradução desse processo numa linguagem simbólica específica e adequada é 

a matematização do fenômeno analisado. Esse ato de sintetizar as características do 

fenômeno pode levar a simplificações necessárias. Devido ao seu poder de síntese e 

generalização, a Matemática é “um instrumento indispensável para formulação das 

teorias fenomenológicas fundamentais”, de acordo com Bassanezi (2002, p. 19). Segundo 

este autor, o modelo matemático é a expressão do fenômeno observado por meio da 

representação sintética dos elementos observados, usando uma linguagem simbólica. 

 O livro Modelling with Differential Equations (BURGHES; BORRIE, 1981, p. 

13) traça um diagrama esquemático para servir de base para uma Modelagem 

Matemática, conforme apresentamos a seguir (Figura 1). 
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 Utilizamos desse modelo esquemático como um guia inicial para as Atividades 

de Modelagem. Conforme abordaremos mais adiante, esse esquema será traduzido em 

“Passos” para a realização das Atividades e acrescentaremos um item para auxiliar na 

discussão crítica dos modelos. Este contém diversos exemplos e sugestões para realização 

de atividades de Modelagem. Foi a referência principal para os temas de modelagem, pois 

contém modelos de fenômenos relacionados ao cotidiano de um aluno universitário 

(sujeito de nossa pesquisa).  

De modo similar, temos as etapas da Modelagem definidas por Bassanezi (1988, 

p. 6) que são: experimentação; abstração; resolução; validação; modificação; aplicação. 

Note que, apesar de usar temos um pouco diferentes, essas etapas são as mesmas ideias 

apresentadas na Figura 1. Analogamente, o livro de Laudares et al. (2017) sugere o uso 

4- Resolução 

do 

problema 

matemático

5- Interpretaç

ão da 

solução. 

7- Uso do modelo para 

explicar, predizer, 

decidir, projetar 

Figura 1 – Estágios envolvidos para modelar um problema no mundo real. 
(BURGHES; BORRIE, 1981, p. 13)  

1- Formulação 

do modelo 

real.  

2- Suposições 

para o 

modelo. 

3- Formulação 

do modelo 

matemático. 

6- Validação 

do modelo. 
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de alguns “Passos” como uma forma didática de conduzir as atividades de Modelagem. 

Esses Passos são uma maneira de colocar em prática as etapas da Figura 1. 

 Burghes e Borrie (1981, p. 13) comentam que um modelo serve para explicar 

alguns dados observados, fazer alguma predição ou tomar uma decisão. Para fazer isso, 

a tradução do problema do mundo real em um problema matemático, é preciso assumir 

algumas simplificações. Além disso: 

 
Importantes variáveis devem ser identificadas e as relações entre elas, 
são então postas. As suposições e as relações constituem o ‘modelo 
matemático’, e geralmente levam a algum tipo de problema 
matemático, que é solucionado para as variáveis relevantes em questão 
usando técnicas apropriadas. As soluções devem agora ser interpretadas 
usando em termos do problema real. Tentativas devem ser feitas para 
validar o modelo, isto é checar se a solução teórica está em harmonia 
com as observações feitas da situação real. Se está em boa correlação, 
então o modelo pode ser usado para dar explicação teórica para o 
fenômeno observado, ou predizer resultados futuros, ou ajudar em 
tomar decisões. Por outro lado, se a correlação entre o resultado teórico 
e a observação não é adequada, devemos retornar nas suposições feitas 
no modelo e decidir o que precisa ser modificado ou quais suposições 
adicionais devem ser feitas. O ciclo é então percorrido mais uma vez 
para verificar se o novo modelo gera uma descrição adequada do 
problema real7 (BURGHES; BORRIE, 1981, p. 14). 

 

 Assim, como é costumeiro no processo de modelagem, Burghes e Borrie (1981) 

enfatizam a importância de não apenas se atentar ao ensino de técnicas de solução para 

Equações Diferenciais, mas também às interpretações dos resultados de um problema. 

Caso não sejam feitas as interpretações e a conexão com a realidade, além de deixar de 

ser uma atividade de modelagem, os alunos não terão a percepção que a Matemática tem 

um papel importante em resolver problemas, sejam científicos, industriais ou do mundo 

real. Além disso, não terão a percepção da implicação crítica da Matemática na sociedade. 

 
7 Tradução nossa de: Important variable must be identified, and the relationships between then postulated. 
The assumptions and relationships constitute the ‘mathematical model’, and generally lead to a 
mathematical problem of some sort, which is solved for the relevant variables using appropriate 
mathematical techniques. The solutions must now be interpreted back in terms of the real problem. Attempts 
should be made to validate the model, that is to check that theoretical solution is in good agreement with 
the observations from the real situation. If there is good correlation, then the model can be used either to 
give a theoretical explanation for the observed phenomena to predict further results, or to help in making 
decisions. On other hand if the correlation between the theoretical and observed results is not adequate, 
we must return to the assumptions made in the model and decide which need modifying or what additions 
should be made. The cycle is then traversed once more to see if the new model gives an adequate description 
of the real problem.  
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Assim, a discussão crítica de um modelo está prevista em qualquer concepção de 

modelagem. 

 A partir desses múltiplos olhares, buscaremos focar a pesquisa relatada nesta 

dissertação, destacando que aprofundaremos o nosso olhar para a visão crítica propiciada 

pelo trabalho com a Modelagem Matemática, à luz de aplicações de Equações 

Diferenciais. 

 Estamos prontos, portanto, para detalhar nossa pesquisa em seu contexto, o que 

faremos a seguir. 
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Capítulo 4 

 

DA METODOLOGIA DELINEADA 

À PESQUISA REALIZADA 

 

“If you want behaviors that are stable and predictable, you need 

an environment that is stable and predictable”. 

James Clear 

 

 Neste capítulo, apresentaremos os procedimentos metodológicos da pesquisa. 

Afinal, por meio do rigor metodológico é possível interpretar os dados coletados e deduzir 

resultados de uma forma segura, pois esperamos ter escolhido instrumentos de coletas 

adequados para elaborar um conjunto de respostas coerentes à questão de investigação. 

 Vale salientar que o professor-pesquisador já realizou outras abordagens 

metodológicas nas salas de aula, como a Aprendizagem Baseada por Problemas, em 

disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral 1 (que envolve limites, derivadas e integral 

de funções reais de uma variável) e de Cálculo Diferencial e Integral III (que envolve 

funções de várias variáveis, derivadas parciais e integrais múltiplas). Além disso, na 

disciplina de ED, ministrada diversas vezes há cerca de 8 anos, já utilizou de projetos 

para conduzir os alunos a aplicações dos conteúdos. Assim, o professor-pesquisador tem 

familiaridade com metodologias inovadoras no Ensino Superior de Matemática 

 Nessa conjuntura, tendo em mente os objetivos da pesquisa, detalharemos a 

metodologia e os instrumentos de coleta de dados. 

 

4.1  Retomando a Questão de Investigação 

 

 Depois de apresentar e discutir algumas temáticas envolvidas na presente 

pesquisa, retomamos à nossa questão de investigação: 

 

Quais são as possíveis contribuições de atividades de Modelagem Matemática 

ao ensino remoto de Equações Diferenciais para alunos de Engenharia 

de uma universidade federal mineira? 
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 A partir dessa questão, elaboramos os objetivos e procedimentos metodológicos. 

 

4.2  Retomando os Objetivos da Pesquisa 

 

 O percurso metodológico foi traçado mediante os objetivos da pesquisa. Diante 

disso, foi delineado um objetivo geral, intrinsicamente relacionado à questão norteadora, 

e também objetivos específicos que moldaram as ações e as decisões metodológicas de 

forma a possibilitar uma estruturação da análise dos dados, de forma adequada. 

 O objetivo geral desta pesquisa esteve na identificação e análise das possíveis 

contribuições de atividades de Modelagem Matemática com Equações Diferenciais, nos 

aspectos referentes à aprendizagem e ao desenvolvimento da criticidade em alunos de 

Engenharia. 

 Os objetivos específicos estiveram relacionados com a investigação da 

Modelagem Matemática no ensino remoto de Equações Diferenciais, em busca de uma 

análise das ações, diálogos, discussões e relações estabelecidas ao longo do 

desenvolvimento das atividades. 

 Tais objetivos serão novamente retomados e avaliados nas Considerações Finais, 

tendo em vista os resultados obtidos. 

 Tendo em vista os objetivos da pesquisa, percebemos que o foco está nas ações 

dos alunos no ambiente de aprendizagem de Modelagem. Dessa forma, a natureza dos 

dados coletados demanda uma abordagem qualitativa. Borba e Araújo (2013) 

exemplificam que essa abordagem metodológica é relativa ao que se procura 

compreender. O exemplo é sobre o uso de computadores por professores. Se o intuito é 

obter uma estimativa da quantidade de professores que o utilizam, uma abordagem para 

isso seria quantitativa. Em contrapartida, para saber como se dá o uso dos computadores, 

o melhor seria uma abordagem qualitativa.  

 A abordagem qualitativa destaca as características do objeto em análise, os meios 

e seus significados, que não podem ser mensurados por meio de quantidades, frequências 

ou outras relações numéricas. Por outro lado, as pesquisas qualitativas destacam as 

medidas e análises de relações entre as variáveis (DENZIN; LINCOLN, 2000). 

 Temos já uma estrutura prévia, considerando o foco da pesquisa; recorremos a 

várias fontes de dados para uma triangulação  dos dados. Pretendemos discutir alguns 

aspectos da EMC na medida que surgirem da análise dos dados, entretanto, não 

esperamos, a priori, que a teoria emerja dos dados; pretendemos compreender os 
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significados que os sujeitos atribuem às atividades de Modelagem (mas não adotamos um 

“relativismo radical – o vale tudo”) (DENZIN; LINCOLN, 2000, p. 142) . 

 A seguir, detalhamos a metodologia adotada. 

 

4.3 Delineando a Metodologia de Pesquisa 

 

 Com base nos objetivos estabelecidos, recorremos a coletas de dados que 

respondessem à questão de investigação estabelecida. 

 Uma discussão a ser resgatada perpassa pela natureza do objeto de estudo: o ser 

humano e suas ações em determinado ambiente. Martins (2004) salienta os obstáculos ao 

se fazer pesquisas nas ciências sociais, pois a complexidade dos eventos pode 

desencadear causas e motivações em cada ação. Dessa forma, não há como se reproduzir 

os mesmos eventos em um grupo de controle. A pesquisadora frisa que não há uma ação 

puramente neutra nesse tipo de pesquisa e a objetividade é referente às predileções do 

pesquisador. Martins (2004) explica: 

 
As chamadas metodologias qualitativas privilegiam, de modo geral, da 
análise de microprocessos, através do estudo das ações sociais 
individuais e grupais. Realizando um exame intensivo dos dados, tanto 
em amplitude quanto em profundidade, os métodos qualitativos tratam 
as unidades sociais investigadas como totalidades que desafiam o 
pesquisador. Neste caso, a preocupação básica do cientista social é a 
estreita aproximação dos dados, de fazê-lo falar da forma mais 
completa possível, abrindo-se à realidade social para melhor apreendê-
la e compreendê-la (MARTINS, 2004, p. 292). 

 

 Discorrendo sobre o campo da Educação Matemática, a revisão bibliográfica 

anteriormente apresentada permite concluir que o método qualitativo é prevalecente nos 

trabalhos dessa área. Apesar disso, não pretendemos adotar tal método pelo fato de ser o 

mais usado na área, conforme justificaremos mais adiante. A metodologia qualitativa tem 

sido amplamente escolhida pelo fato do campo de atuação da Educação Matemática estar 

nas ciências sociais e também pela oportunidade de ações simultâneas ao processo 

educacional, que propiciam a investigação de várias particularidades referentes a certa 

conjuntura vivenciada em campo. 

 Em consonância, Bogdan e Biklen (1994) apresentam diversas características 

relativas a uma pesquisa qualitativa. O método qualitativo possui peculiaridades que 

apontam o percurso metodológico. Assim, discorremos sobre algumas dessas 
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características apontadas por Bogdan e Biklen (1994), buscando distinguir a presença 

delas nesta pesquisa: 

 

1) O pesquisador pode fazer uso de sua vivência, seus preceitos e ideias para a coleta 

de dados, buscando um entendimento e interpretando da coleta realizada, por 

conseguinte, sendo considerado um instrumento da pesquisa.  

 

 A coleta de dados foi realizada onde o pesquisador é docente há cerca de 10 anos. 

A experiência docente na disciplina Equações Diferenciais estimulou as primeiras 

indagações, conduzindo à questão de investigação, apresentada anteriormente. O contato 

com os sujeitos foi realizado durantes as aulas da disciplina, nos horários de atendimento 

aos alunos e nas monitorias extraclasse. 

 

2) A natureza dos dados é descritiva, pormenorizada, e, frequentemente, coletados 

na forma de palavras. 

 

 Fizemos anotações das observações de aula e monitorias em um diário de campo. 

Foram aplicados dois questionários formados por perguntas discursivas. A descrição dos 

dados obtidos por meio desses instrumentos, então, será feita cuidadosamente no próximo 

capítulo, mesclando as palavras faladas e/ou escritas coletadas. 

 

3) Numa pesquisa qualitativa, a origem básica dos dados é o ambiente natural. 

  

 A pesquisa foi realizada ao longo de um semestre letivo. Devido à pandemia 

mundial de COVID-19, a UNIFEI alterou a modalidade de ensino presencial para ensino 

remoto. Com isso, o ambiente em que foi realizado a pesquisa alterou da sala de aula 

tradicional para a sala de aula virtual. 

 

4) Numa pesquisa qualitativa, os pesquisadores se atentam ao processo para além 

de resultados ou desenvolvimento de produtos.  

 

 O objeto de investigação está diretamente ligado ao processo. É de interesse da 

pesquisa compreender como os alunos estabelecem as discussões críticas diante de 
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modelos produzidos que envolveram equações diferenciais. Observamos o processo de 

diálogo e argumentação do sujeito, inseridos no contexto da atividade de Modelagem. 

 

5) A compreensão da realidade está subordinada à perspectiva observada. 

 

 O pesquisador interfere na coleta de dados, em consequência de sua interpretação 

do cenário. Nesta pesquisa, adotamos o ponto de vista de um pesquisador que é professor-

observador. Entretanto, não nos esquivamos de auxiliar os estudantes que tiveram dúvidas 

durante o semestre letivo e no decurso das atividades de Modelagem Matemática. Dessa 

forma, ao proporcionar um convívio com os estudantes, pretendemos, como pesquisador, 

ser um agente transformador da realidade. 

 As características de uma pesquisa qualitativa que foram abordadas não se 

trataram um conjunto de diretrizes a serem seguidas minuciosamente, passo a passo, mas 

sim um conjunto de correlações entre esta pesquisa e a teoria metodológica que melhor 

se adequou à nossa proposta. O caminho foi percorrido livremente a fim de alcançar os 

objetivos apontados no início da pesquisa. 

 

4.4  Detalhando a Coleta de Dados 

 

 Os dados coletados em uma pesquisa de caráter qualitativo são de natureza 

diversificada, plural, assim como se dá numa relação humana. Por conseguinte, a 

perspectiva como pesquisador foi um fator decisivo para a análise dos dados coletados 

em campo. De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a coleta de dados pode ser feita por 

meio de distintos instrumentos, tais como: diários de campo, questionários, entrevistas e 

documentos elaborados por outrem. Dessa forma: 

 
Os dados são simultaneamente as provas e as pistas. Coligidos 
cuidadosamente servem como factos inegáveis que protegem a escrita 
que possa ser feita de uma especulação não fundamentada. Os dados 
ligam-nos ao mundo empírico e, quando sistemáticos e rigorosamente 
recolhidos, ligam a investigação qualitativa a outras formas de ciência. 
Os dados incluem os elementos necessários para pensar de forma 
adequada e profunda acerca dos aspectos da vida que pretendemos 
explorar (BOGDAN, BIKLEN, 1994, p. 149). 

 

 É imprescindível ser ponderado quanto à seleção dos instrumentos de coleta de 

dados. Segundo os pesquisadores, a pluralidade na escolha desses instrumentos permitirá 
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a abrangência das tendências de conduta e haverá uma precisão no registro dos dados 

obtidos. Dessa forma, cumprir-se-ão os objetivos planejados, visando responder à questão 

de investigação. 

 No período que antecedeu a pesquisa, houve uma fase exploratória. Nessa fase, 

foi solicitada uma autorização perante o diretor do Instituto de Ciências Puras e Aplicadas 

(ICPA) da UNIFEI para a realização da mesma. No início da disciplina ED, ainda durante 

as aulas presenciais, o professor-pesquisador pôde identificar alguns dos alunos mais 

participativos e que mais interagiam com as questões levantadas em sala: algumas 

relacionadas ao conteúdo Matemático, outras relacionadas às discussões críticas. 

Imaginamos que tais alunos poderiam contribuir mais significativamente nas discussões 

críticas dos modelos. Nenhuma das observações realizadas resultou em uma mudança 

significativa quanto ao design do projeto de pesquisa. Entretanto, algumas mudanças 

tiveram de ser feitas devido ao novo formato em que a disciplina foi conduzida, pelo 

ensino remoto (conforme explicaremos adiante). No início do ensino remoto, foi possível 

dialogar com os alunos e verificar a adequação deles ao novo sistema adotado. O 

momento também foi propício para algumas discussões. Por exemplo, discutimos em 

algumas das aulas virtuais o porquê de algumas universidades voltarem rapidamente às 

atividades didático-pedagógicas, enquanto outras preferiam adiar essa decisão. 

Discussões como essas eram feitas não somente para sondar as opiniões e ter uma 

aproximação com os alunos, mas também tínhamos o objetivo de criar um caminho para 

as futuras discussões que seriam suscitadas nas atividades de Modelagem. 

 Em relação aos instrumentos empregados, os dados obtidos nesta pesquisa foram 

coletados por meio da utilização do diário de campo na observação das aulas, pela 

aplicação de um questionário e pelos registros das atividades de Modelagem 

Matemática8. Consideramos tais instrumentos apropriados para o objetivo da pesquisa, 

de acordo com o que detalharemos a seguir.  

 

4.4.1 A diário de campo utilizado 

 

 
8 Observe que não estamos afirmando que a Modelagem Matemática é um mero instrumento de coleta de 
dados. A prática de modelagem serviu como contexto para a pesquisa. Durantes as atividades de 
modelagem, que foi estruturada por meio dos Passos sugeridos pelo livro de Laudares et al. (2017), os 
alunos responderam às questões relativas a cada Passo, produzindo assim um material de escrita, que 
utilizamos nas análises. 
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 O pesquisador, ao fazer observações, não assume uma postura neutra, ou seja, a 

observação é também participativa, a partir do que Minayo (2009) define como sendo 

uma observação participante: 

 
Definimos observação participante como um processo pelo qual um 
pesquisador se coloca como observador de uma situação social, com a 
finalidade de realizar uma investigação científica. O observador, no 
caso, fica em relação direta com seus interlocutores no espaço social da 
pesquisa, na medida do possível, participando da vida social deles, no 
seu cenário cultural, mas com a finalidade de colher dados e 
compreender o contexto da pesquisa. Por isso, o observador faz parte 
do contexto sob sua observação e, sem dúvida, modifica esse contexto, 
pois interfere nele, assim como é modificado pessoalmente (MINAYO, 
2009, p. 70). 

 

 Um dos privilégios desse instrumento, segundo a pesquisadora, é a autonomia do 

pesquisador, ao se comparar com outros instrumentos mais inflexíveis. Entretanto, é 

necessária a preparação de um roteiro de observação que conduza o olhar do pesquisador 

para os objetivos da pesquisa. Esse roteiro não é rígido, pois pode receber alguma 

modificação, conforme a necessidade da pesquisa ou surgimento de perspectivas não 

previstas no projeto. 

 O roteiro e os relatos das observações encontram-se no diário de campo. Segundo 

Minayo (2009), devem ser registradas as informações que não constam em entrevistas ou 

questionários. Esses registros são de fundamental importância pois auxiliam na 

compreensão de particularidades não perceptíveis por meio de outros instrumentos, pois 

o pesquisador pode anotar não somente fatos ocorridos, mas também suas interpretações 

das ações dos sujeitos. Tais interpretações são confirmadas ou refutadas por meio de 

outros instrumentos de pesquisa. 

 O diário de campo desta pesquisa foi elaborado dentro de tais perspectivas e 

consistiu das anotações dos principais destaques ocorridos nas aulas e, principalmente, 

do detalhamento da realização das atividades de Modelagem Matemática. Também 

buscamos descrever no diário de campo, nossas percepções gerais em relação aos alunos 

e ao seu envolvimento, ao longo de todo o processo. Com a mudança do ensino presencial 

para o remoto, utilizamos um computador para fazer as anotações. 

 

4.4.2 O questionário aplicado 
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Segundo Gil (1999, p. 128), o questionário é uma “técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas, etc.”. 

Esse instrumento de coleta de dados, o questionário, é comumente utilizado nas 

pesquisas em Educação. Isso se deve a alguns fatores, tais como: engloba um grande 

número de pessoas, possibilita o anonimato e não representa um custo elevado ao 

pesquisador. Um fator negativo é obter, por vezes, respostas “abaixo do esperado”.  

Chagas (2000) sugere que as questões apresentadas estejam diretamente 

relacionadas com a questão de investigação e os objetivos da pesquisa:  

 
A determinação das informações a serem buscadas deve fluir 
naturalmente neste momento do processo, desde que as etapas 
precedentes da pesquisa tenham sido meticulosamente elaboradas.    O 
desenvolvimento do questionário está ligado à formulação exata do 
problema a ser pesquisado e ao objetivo da pesquisa (CHAGAS, 2000, 
p. 4). 

 

Nesta pesquisa, foi aplicado um questionário após a realização das atividades de 

Modelagem Matemática. Em sua elaboração, atentamo-nos para o conteúdo de cada 

pergunta e para como a sequência das perguntas poderia influenciar nas respostas. O 

objetivo do Questionário foi examinar as expressões dos alunos que poderiam revelar 

alguma criticidade, seja ao próprio modelo produzido, seja às questões relacionadas com 

a educação matemática crítica (que destacaremos nas análises). Além disso, verificar 

quais as opiniões a respeito da Matemática e suas aplicações, além de adequação ou não 

ao ensino remoto. 

O Questionário de Avaliação das Atividades conteve, então, 6 questões abertas 

que serão apresentadas e terão suas respostas analisadas no próximo capítulo. O 

questionário segue, na íntegra, nos Apêndices.  

 

4.4.3 Conectando a pesquisa ao Projeto Pedagógico de Curso 

 

 As atividades de Modelagem Matemática foram elaboradas, inicialmente, a partir 

da análise dos projetos pedagógicos dos cursos de Engenharia da Universidade Federal 

de Itajubá (UNIFEI), Campus de Itabira – MG, instituição de trabalho do pesquisador e 

lócus da pesquisa.  
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 Atualmente, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) determina as metas e os 

propósitos a serem alcançados no decurso da formação dos estudantes e os parâmetros 

que definem o perfil do egresso, tomando como base um olhar humanista e a aquisição 

de preceitos de responsabilidade social, de justiça e de ética profissional. O PPC deve 

incorporar, então, os conhecimentos, as aptidões, as habilidades e as habilitações no 

preparo do futuro profissional. 

 Mantendo um olhar voltado para uma formação que antecipa problemas e desafios 

que esperam o egresso no futuro, o PPC defende uma aprendizagem ativa, direcionada 

para a independência intelectiva, embasada em meios inovadores e estimulantes para os 

métodos de ensino, produzindo um profissional empenhado na solução de problemas 

reais, mantendo sempre uma curiosidade epistemológica.  

 Como os projetos pedagógicos dos cursos de Engenharia da UNIFEI, Campus de 

Itabira – MG são todos muito semelhantes nos aspectos que apresentados anteriormente, 

discorreremos aqui sobre o PPC do curso de Engenharia Mecânica.  

 No tocante ao desenvolvimento de competências e habilidades na formação, 

destacam-se abstração, análise, síntese e aplicação de conhecimentos na prática, 

capacidade de investigação, tendo habilidade para identificar, planejar e resolver 

problemas. Também o egresso deverá “transitar de forma sensível, crítica no meio social 

no qual está inserido” (PPCEM – UNIFEI, 2016, p.11). Além disso, o futuro engenheiro 

fará uso de seu conhecimento para melhoria da qualidade de produtos e uma melhor 

qualidade de vida, sabendo trabalhar em equipe “para a compreensão da natureza 

humana”, contribuindo para uma sociedade com “respeito equânime etno-racial e 

utilizará de sua profissão e da ciência como meios de valorização da vida” (PPCEM – 

UNIFEI, 2016, p.11). 

 A interdisciplinaridade horizontal, isto é, a associação entre os temas lecionados 

nas disciplinas de igual período, e a associação vertical, isto é, a interdisciplinaridade dos 

temas dos diversos períodos, evidenciam ao estudante a integração entre as variadas áreas 

abrangidas e o caráter de encadeamento dos estudos, realçando, então, a 

interdisciplinaridade dos procedimentos didático-pedagógicos estruturados.  

 No perfil do egresso, encontramos uma afirmação dizendo que o engenheiro é um 

“profissional com sólida formação em Matemática”. Entretanto, os prolegômenos 

metodológicos recomendam que as estratégias de ensino devem ser prudentemente 

selecionadas e elaboradas, a fim de propiciarem um contexto de práticas, entre as quais 

destacamos aquelas que descrevem situações relativas à Matemática: estipular a 
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pertinência de um problema por sua possibilidade de facultar o saber pensar, não se 

convertendo, dessa forma, à mera aplicação de fórmulas prontas; dirimir receitas prontas; 

gerar conjunturas para tentativas e erros. 

 A aplicação desses preceitos busca por desafiar os alunos a estimularem sua 

competência de problematizar e de procurar respostas próprias, baseadas em argumentos 

convincentes e essa perspectiva impulsionou a elaboração das atividades de Modelagem 

Matemática realizadas que, a seguir, serão apresentadas em seu contexto. 

 

4.5  O Contexto da Pesquisa 

 

 Nossa pesquisa foi realizada no 1º semestre letivo de 2020, mais especificamente, 

no último mês de aulas (junho), com alunos da disciplina de Equações Diferenciais I, 

ministrada pelo pesquisador, que integra a estrutura curricular do 3º período dos 9 cursos 

de Engenharia oferecidos pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Campus de 

Itabira – MG: Engenharia Ambiental, Engenharia da Computação, Engenharia de 

Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Mobilidade, Engenharia 

de Produção, Engenharia de Saúde e Segurança, Engenharia Elétrica e Engenharia 

Mecânica.  

 A disciplina é obrigatória, tem um total de 64 horas/aula de carga horária e sua 

ementa é composta pelos seguintes conteúdos: Equações Diferenciais de primeira ordem; 

Equações Lineares de segunda ordem e ordem mais alta; Resoluções em Séries; 

Transformadas de Laplace e Sistemas Lineares. Dentre os objetivos da disciplina 

Equações Diferenciais I destaca-se, dentre outros, identificar e resolver problemas que 

envolvam Equações Diferenciais (PPCEM – UNIFEI, 2016, p. 62). 

 A bibliografia básica adotada teve como referência principal, inicialmente, o livro 

clássico Zill e Cullen (2001) e, posteriormente, Santos (2017) de autoria do Prof. Dr. 

Reginaldo Santos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), disponibilizado gratuitamente no site do autor, o que facilitou o acesso 

dos estudantes, devido à impossibilidade de acesso à biblioteca física da universidade.  

 

4.5.1 Os Recursos Tecnológicos 

 

 Em meados de março de 2020, devido à pandemia mundial da COVID-19, a 

UNIFEI adotou oficialmente o sistema de Regime de Trabalho Excepcional (RTE). As 
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aulas, então, foram ministradas por meio de videoconferências e a comunicação com os 

alunos se deu por meio dessas aulas e também por meio de fóruns semanais 

disponibilizados na plataforma Moodle.  

 O Moodle é um ambiente virtual de ensino e aprendizagem que já tem sido 

adotado pela instituição por vários anos, cabendo ao docente a livre escolha da utilização 

dessa ferramenta. Nesse ambiente interativo, é possível intermediar a comunicação com 

os alunos, criar atividades avaliativas (objetivas ou não), criar fóruns de discussão, postar 

conteúdos de mídia (como vídeos), entre outros recursos. 

 Desde 2018, o e-mail institucional da UNIFEI passou a usar a conta da Google e, 

por isso, passou a usufruir de diversos benefícios. Um desses benefícios foi a plataforma 

Hangouts Meet, conhecida como Google Meet. Por meio dessa plataforma, é possível 

realizar videoconferências.  

 Semanalmente, nos horários previstos para as 2 aulas presenciais da disciplina, 

foram realizados encontros com os alunos com o objetivo de sanar as dúvidas dos alunos. 

Apesar de ser uma ferramenta útil, a frequência dos alunos nesses encontros foi um pouco 

menor do que nas aulas presenciais, ficando entre 50% e 75%. 

 A condução das atividades de modelagem foi feita por meio do Google Meet, 

durante o horário das aulas. Os alunos apresentaram suas dúvidas, suas observações e 

sugestões. Como a carga horária de dois dias de aula não era suficiente para a realização 

de toda a atividade de modelagem, os grupos se reuniam extraclasse para finalizá-las. 

Além disso,  aulas extras foram programadas para sanar as dúvidas dos alunos, antes de 

finalizarem as tarefas. Os registros das atividades de modelagem foram feitos na 

plataforma Moodle. 

 Por meio do Google Meet, os alunos fizeram uma apresentação dos modelos 

produzidos, pontuando as questões que julgaram mais relevantes. Alguns alunos 

preferiram fazer a apresentação com antecedência e gravá-la. Em seguida, enviaram o 

arquivo para o professor. No dia e horário da apresentação, o arquivo da gravação era 

transmitido a todos alunos por meio da videoconferência. Isso foi feito com o objetivo de 

reduzir problemas de conexão com a internet, como de fato, ocorreu com alguns alunos. 

 

4.5.2 As Atividades de Modelagem Matemática 

 

 As atividades de Modelagem Matemática foram realizadas em 2 turmas de 

Engenharia. A turma T1 era composta por 52 alunos e a turma T2 era composta por 65 
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alunos. Foram formados grupos de 4 a 6 componentes, escolhidos pelos próprios alunos. 

Na turma T1, foram formados 9 grupos e na turma T2 foram formados 11 grupos. 

 Todos os grupos realizaram as atividades de Modelagem Matemática, ou seja, 

nenhum grupo desistiu. As atividades foram divididas em 2 blocos. Cada bloco continha 

2 atividades a serem desenvolvidas pelos alunos. Dessa forma, cada grupo fez uma 

atividade do 1º bloco, relacionado a EDO de 1ª ordem e outra do 2º bloco, relacionado a 

EDO de 2ª ordem, ou seja, cada grupo realizou 2 atividades no total. Os temas das 

atividades de Modelagem Matemática foram: 

 

1º bloco: 1A) Absorção de álcool no organismo e risco de acidentes 

   1B) Modelando a dieta 

 

2º bloco: 2A) Comportamento de compra do consumidor 

   2B) Modelando a propagação de uma epidemia 

 

Segundo Bassanezi (2002, p. 45), “a formulação de problemas novos ou 

interessantes nem sempre é uma atividade muito simples para um professor de 

Matemática”. Por conta desse alerta, realizamos uma pesquisa para melhor poder 

conciliar determinados tópicos de Equações Diferenciais a problemas interessantes. Os 

livros tradicionais de Equações Diferenciais trazem basicamente os mesmos problemas e 

aplicações. Muitas dessas aplicações podem não ser interessantes ou não conseguem fazer 

uma ligação com o futuro profissional dos estudantes de Engenharia ou com o seu dia a 

dia. As costumeiras aplicações são: decaimento radioativo, crescimento de colônias de 

bactérias, circuitos elétricos, sistema massa-mola, dentre outros (ZILL; CULLEN, 2001). 

Por isso, pesquisamos alguns artigos e outros livros não tradicionais para obtermos 

problemas que poderiam ser do interesse dos nossos alunos. De acordo com Bassanezi 

(2002, p. 45): “Faz-se um levantamento de possíveis situações de estudo as quais devem 

ser, preferencialmente, abrangentes para que possam propiciar questionamentos em 

várias direções”. Dessa forma, levamos em consideração que os temas escolhidos 

poderiam despertar o interesse dos alunos, o que nos pareceu razoável, visto que os temas 

fazem parte do cotidiano de praticamente todos eles. 

 Importante ressaltar que, alguns autores como Bassanezi (2002) e Klüber (2012), 

sugerem que os temas sejam escolhidos pelos alunos, para que eles se sintam também 

responsáveis pelo processo de aprendizagem. Entretanto, pela limitação do tempo, pelas 
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incertezas em relação à novidade do ensino remoto e também pela questão da necessidade 

de adequação dos temas abordados nas atividades aos conteúdos programáticos, 

infelizmente, não foi possível seguirmos tal recomendação. Assim, após definirmos os 

modelos trabalhados nas atividades, apresentamos os temas para os alunos e deixamos 

que eles escolhessem, a partir de uma discussão com o seu grupo, quais atividades eles 

iriam desenvolver em cada bloco. 

 Para a condução das atividades de Modelagem Matemática, fizemos uma 

adaptação dos 8 passos para aplicações de EDO em fenômenos físicos descritos no livro 

de autoria do Prof. João Bosco Laudares da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC Minas) e outros (LAUDARES et al, 2017, p. 98) e assim definimos os 

seguintes passos didáticos: 

 

Passo 1: Matematização da Lei Física 

Passo 2: Resolução da Equação Diferencial do modelo 

Passo 3: Condições iniciais ou de contorno 

Passo 4: Substituição das constantes dadas 

Passo 5: Cálculos solicitados nos problemas (explicite o que se pede) 

Passo 6: Modelo matemático do fenômeno (equação encontrada) 

Passo 7: Gráficos do modelo 

Passo 8: Descrição sintética do fenômeno 

Passo 9: Análise da equação do modelo 

Passo 10: Análise crítica do modelo 

 

  Devido às características de alguns problemas das atividades de Modelagem 

Matemática, alguns passos foram subdivididos em alguns subitens, a fim de facilitar o 

entendimento e a resolução. No que segue neste capítulo e no próximo, poderemos utilizar 

o termo “questão” para também se referir a alguma questão explícita num determinado 

passo e o termo “item” para se referir a determinado subpasso. 

 Os 2 últimos passos foram voltados à percepção crítica dos alunos diante do 

modelo concebido pelo grupo. Para estimular uma discussão crítica do modelo, 

acrescentamos os passos 9 e 10 ao roteiro original. De acordo Laudares et al. (2017, p. 

98): “Essa estrutura pode ser considerada um padrão a ser seguido, ocorrendo alterações 

de acordo com o tipo de problema a resolver”.   
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 Cada atividade de Modelagem Matemática iniciava com uma pergunta-problema 

para estimular os estudantes. Em seguida, um breve texto introdutório contextualizava o 

problema, fornecendo algumas pistas de dados. Daí, os grupos passavam à resolução dos 

modelos. Como última tarefa, houve uma apresentação de cada grupo para os demais 

alunos. 

 As atividades de Modelagem Matemática serão descritas e analisadas no próximo 

capítulo e seguem, na íntegra, nos Apêndices.  

 

4.5.3 O Ensino Remoto 

 

 No início do ano de 2020, aconteceu um marco histórico. Esse marco foi a situação 

de calamidade pública a nível mundial, pela pandemia provocada pelo novo coronavírus. 

Devido as características de transmissão do vírus, foi necessário tomar medidas de 

isolamento a fim de conter a propagação da doença. O mundo não estava preparado para 

as consequências "sociais, culturais, educacionais e econômicos" (ARRUDA, 2020). 

A política pública de distanciamento social imposta pelos governos afetou 

sobretudo as escolas, em todo mundo. De fato, a escola é um espaço em que há 

aglomerações e, por isso, um local propicio para a propagação do vírus. Os jovens 

possuem um baixo nível de letalidade se contaminados. Porém, são vetores de 

propagação, podendo levar o vírus a pessoas em condições mais propensas a contrair o 

vírus e desenvolver a doença COVID-19 (como idosos e pessoas com algumas condições 

particulares de saúde). 

Assim, devido ao isolamento social, diversos alunos foram afetados. Segundo a 

Unesco (2020), a quarentena afetou praticamente 53 milhões de alunos no país. Desse 

total, 8,5 milhões são alunos do nível superior. Dessa forma, o governo emitiu decretos e 

portarias com a finalidade de dar prosseguimento às aulas. Uma pergunta começava a 

surgir: como dar prosseguimento às atividades acadêmicas? 

O prosseguimento das atividades escolares e acadêmicas não foi imediato. As 

Instituições de Ensino Superior, que possuem certa autonomia, diferiram quanto a 

retomada das aulas. Essa alteração inesperada do contexto escolar trouxe um novo olhar 

para a educação pela sociedade. Segundo Arruda (2020), houve uma desconstrução sobre 

"a forma como o ensino e a aprendizagem são vistos socialmente".  

O meio educacional é um lugar de referência para a sociedade, principalmente 

para os alunos e suas famílias. Assim, até mesmo países nos quais não há uma tradição 
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de uso das ferramentas digitais pelas instituições educacionais, incluindo as de nível 

superior, foram obrigadas a repensar a maneira tradicional de dar aulas (MULENGA, 

MARBÁN, 2020). 

 Na literatura, não existem muitos trabalhos que tratem do ensino em situações 

excepcionais. O ensino remoto veio como uma solução para o período de isolamento 

social é uma novidade para alunos e professores. Diante disso, apresentaremos a seguir 

algumas pesquisas feitas já no início da quarentena. Tais pesquisas não trazem uma 

solução definitiva para essa repentina mudança no ensino. Entretanto, podemos refletir a 

respeito alguns pontos importantes advindos desse novo cenário. Antes de apresentar as 

pesquisas, vamos ver o que dizem as leis. 

O Decreto Nº. 9057 de 25 de maio de 2017 (BRASIL, 2017) estabeleceu alguns 

regulamentos para o uso da modalidade de Educação a Distância (EaD), tanto no ensino 

básico quanto no superior. O decreto trata da criação de polos de Educação a Distância e 

da oferta de programas de graduação e de pós-graduação na modalidade a distância.  

No decreto afirma-se que a utilização dos meios tecnológicos deve ser feita com 

"pessoal qualificado". Isso passa uma ideia de que a EaD não possui a mesma qualidade 

de um ensino presencial (ARRUDA, 2020). Fazendo uma conexão ao rápido movimento 

a nível mundial, de uma mudança do ensino presencial para o remoto, com o uso de 

recursos tecnológicos, percebemos que existem ideias errôneas quanto às diferenças entre 

o ensino remoto excepcional e o ensino a distância. O ensino remoto tem caráter 

emergencial e, a princípio, temporário, enquanto o ensino a distância é fruto da elaboração 

e planejamento por diversos profissionais. 

Com a chegada do novo coronavírus no país, o governo tomou algumas medidas 

para conter a propagação do vírus. Tal medida afetou alunos e professores. A Portaria Nº. 

343 de 17 de março de 2020 autorizou a substituição das aulas presenciais por "aulas em 

meios digitais", enquanto durar a pandemia do COVID-19 (BRASIL, 2020a). Segundo a 

portaria, os alunos devem ter acesso a ferramentas para acompanhar os conteúdos e será 

permitido a realização de avaliações durante esse período. As instituições poderão alterar 

o cronograma das férias, mas as horas-aula estabelecidas deveriam ser cumpridas. Apenas 

2 dias depois, foi aprovada uma nova portaria autorizando o trabalho remoto. 

A Portaria Nº. 491 de 19 de março de 2020 (BRASIL, 2020b), que vale enquanto 

durar o estado de emergência de saúde pública, autoriza o "regime de trabalho remoto e 

excepcional e temporário" para os servidores públicos, mediante autorização da chefia e 

tendo condições de exercer o trabalho. Esse regime de trabalho pode ser parcial ou total. 
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Na UNIFEI, praticamente todos os professores e a maioria dos servidores passaram a 

exercer atividades remotas em regime parcial ou total (a maioria optou pelo regime total). 

As aulas presenciais foram canceladas. Alguns poucos servidores preferiam não aderir ao 

regime de trabalho remoto. 

No dia seguinte, o governo lançou outra portaria. A Portaria Nº. 454 de 20 de 

março de 2020 declara, em todo país, o estado de "transmissão comunitária do 

coronavírus (COVID-19)" (BRASIL, 2020c). A portaria também estabelece algumas 

medidas de isolamento a serem tomadas por pessoas que apresentam alguns sintomas 

respiratório e alguns cuidados que idosos (pessoas com mais de 60 anos) devem tomar. 

Diante das mudanças que afetaram as escolas e para se adequar à nova realidade 

imposta pelas circunstâncias, uma outra lei foi criada a fim de esclarecer alguns aspectos 

do andamento das atividades escolares e acadêmicas. A Lei de 18 de agosto de 2020 

(BRASIL, 2020d) estipula algumas normas educacionais, de caráter excepcional, para a 

continuidade no ensino. Segundo essa lei, é assegurado o acesso dos estudantes de 

educação superior em "situação de risco epidemiológico decorrente da pandemia da 

COVID-19 a atendimento educacional adequado". As instituições de ensino superior 

ficaram "dispensadas de um número mínimo de dias de trabalho acadêmico efetivo". 

Certamente, poderíamos falar sobre diversas outras ações tomadas pelo governo 

brasileiro, tanto a nível nacional, quanto estadual. Mas não é este o foco aqui. Assim, 

passamos a apresentar algumas pesquisas a respeito do ensino remoto, nos níveis nacional 

e internacional. 

O artigo dos pesquisadores Engelbrencht, Borba, Llinares e Kaiser (2020) cita um 

termo irônico criado por Kamanetz (2020): pânico-gogia (tradução livre do termo em 

inglês panic-gogy). O termo é uma junção das palavras pânico e pedagogia. Pânico-gogia 

significa compreender os recursos práticos e os problemas dos alunos, incluindo 

disponibilidade de dispositivos e internet, responsabilidades familiares, alunos enviados 

para casa que precisam encontrar um novo lugar para morar e restrições financeiras. Mas 

também significa abordar a questão de como os professores vão se mover para esse 

ambiente com suas abordagens de ensino. 

A pandemia do novo coronavírus trouxe mudanças inesperadas 

(ENGELBRENCH et al., 2020). A curto prazo, a situação da pandemia levou a 

cancelamento de eventos na área de educação em todo o mundo. Em contrapartida, a 

longo prazo, vemos um maior convívio com a tecnologia, algo que era apenas um 

vislumbre há algum tempo. Ou seja, a pandemia encurtou o tempo de uma maior adoção 
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de tecnologia digital nos meios educacionais. Isso pode ser um desafio para alguns 

professores, pois usar tecnologias digitais na educação é mais do que reproduzir o que já 

era feito nas aulas presenciais.  

Apesar dos aspectos desconfortáveis que a situação de isolamento social trouxe, 

podemos apontar mais pontos positivos. Os educadores veem a tecnologia como uma 

forma de melhorar a comunicação, o aprendizado e o domínio do material instrucional. 

Esse momento inesperado pode trazer mudanças e desenvolvimentos para o ensino 

online.  

Por outro lado, o período de isolamento social pode trazer alguns aspectos 

negativos (ENGELBRENCH et al., 2020). Por exemplo, podem vir à tona as diferenças 

socioeconômicas dos alunos. Além disso, por sermos seres sociais, necessitamos de 

encontros pessoais, face a face. No ambiente familiar, o papel dos pais na educação passa 

a ter uma importância maior. Entretanto, eles podem não estar preparados para as 

demandas educacionais necessárias para os filhos. Ou seja, a adaptação dos alunos e das 

famílias ao novo sistema de aprendizagem é algo a ser estudado. 

O artigo de Cherdymova et al. (2020) apresenta os resultados de uma pesquisa 

realizadas com 120 alunos de Matemática de 7 universidades russas. A pesquisa teve 

como objetivo descrever as estratégias de adaptação social dos estudantes na situação de 

quarentena e identificar transtornos de estresse social. Fo descoberto que mais da metade 

dos alunos raramente enfrentou alguma necessidade de adaptação às várias situações na 

vida; os alunos compreenderam a necessidade de adaptar-se à situação de quarentena 

durante a pandemia do coronavírus; mais da metade dos alunos demonstraram alguma 

abordagem criativa para transformar as novas condições de vida; os alunos apresentaram 

um maior grau de irritação diante do aumento da carga curricular; os homens disseram 

não ter depressão, enquanto as mulheres demonstraram mais frequentemente alguns 

problemas emocionais como ansiedade e pânico; os alunos, em geral, recorrem a formas 

adaptativas para aliviar o estresse (como esportes, socializar com amigos nas redes sociais 

ou ficar à sós) e uma minoria dos alunos recorre a métodos não adaptativos (como beber 

álcool). Enquanto os homens são mais inclinados a lidar com o estresse por meio de 

esportes e álcool, as mulheres preferiam conversar com amigos nas redes sociais, 

caminhar ou ficarem sozinhas. 

Essa pesquisa realizada na Rússia mostra um aspecto interessante. Durante a 

situação de isolamento social devido à pandemia, a preocupação dos professores tem sido 

em como dar continuidade às atividades didático-pedagógicas. Ou seja, os professores se 
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preocupam com quais ferramentas digitais usar, como fazer uso delas e assim por diante. 

Entretanto, um aspecto importante é compreender a situação dos alunos. Assim, é 

possível traçar caminhos e alternativos para que eles tenham condições físicas e 

emocionais de continuar com as atividades acadêmicas. Esses caminhos alternativos 

certamente irão utilizar a internet como uma das ferramentas principais. 

No artigo de Engelbrecht et al. (2020), os autores também buscam descrever como 

a internet está transformando a sala de aula de Matemática e a formação de professores 

de Matemática. Usam como referência várias revisões do uso da internet em ambientes 

de Educação Matemática feitas nos últimos anos, para determinar como o campo evoluiu. 

Entre os pontos principais de análise dos pesquisadores, estão a interação social e 

construção de conhecimento e as ferramentas de recursos digitais. A contextualização 

feita pelo artigo é importante para lembrarmos, dentre outros aspectos, de que os nossos 

atuais alunos já "nascem" imersos no ambiente digital. 

Vale salientar que os nossos atuais alunos são de uma geração que cresceu imersa 

na tecnologia digital. Instagram, Facebook, YouTube, dentre outros, são termos usados 

no dia a dia desses alunos. Dessa forma, para tais alunos não há um estranhamento e nem 

mesmo dificuldades no uso de recursos digitais. O uso desses recursos para as atividades 

educacionais pode parecer uma novidade, pelo fato de alguns professores não fazerem 

uso de recursos digitais. A adequação quanto ao uso de recursos digitais para fins 

educacionais, geralmente, é mais custosa para os professores do que para os alunos, pois 

os alunos, geralmente, usam a tecnologia disponível sem dificuldades. As dificuldades 

dos alunos, quando existem, estão relacionadas com a conexão com a internet, com o tipo 

de aparelho disponível etc. Mas não há dificuldades quanto ao uso e à adaptação a esses 

recursos.  

A atual situação exige uma literacia matemática de uma grande população, pois a 

mídia usa termos matemáticos, representações e simulações para explicar a propagação 

do vírus e a necessidade de algumas ações, como o isolamento social. Essa crise tem 

levado as pessoas a confiarem na ciência que, assim, conseguem ver que a Matemática é 

útil para resolver problemas reais. 
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Capítulo 5 

 

DA DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

À ANÁLISE FUNDAMENTALMENTE QUALITATIVA 

 

“Em termos bem simples, o professor deve ouvir mais; o aluno 

tem muito a dizer sobre suas expectativas que, no fundo, refletem 

as expectativas de toda uma geração...” 

Ubiratan D’Ambrósio 

   

Neste capítulo, descreveremos como foram realizadas as atividades no ensino 

remoto. As aulas do 1º semestre letivo de 2020 iniciaram-se no dia 2 de março de 2020. 

Devido à situação de calamidade de saúde pública causada pelo novo coronavírus, a 

UNIFEI suspendeu as aulas no dia 16 de março. Entretanto, essa suspensão durou apenas 

algumas poucas semanas. No dia 6 de abril de 2020, as aulas foram retomadas, de modo 

não presencial, por meio do já mencionado RTE. Os professores, então, foram 

incentivados a usar plataformas na internet para se comunicar com os alunos de forma 

remota e para dar prosseguimento ao andamento das disciplinas.  

Uma das plataformas utilizadas foi o Moodle. De nossa parte, já estava prevista a 

utilização dessa plataforma na condução da disciplina de EDO. O uso dessa plataforma 

era para a realização de fóruns de discussão da disciplina e alguns exercícios avaliativos. 

Para realizar o encontro com os alunos, feitos nos horários já estabelecidos para a 

disciplina, utilizamos o Google Meet. 

A seguir, detalharemos os encontros especificamente relacionados à realização de 

nossa pesquisa. Por uma questão ética e de acordo com o compromisso firmado no Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento integrante do processo 

aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFOP e que segue nos Apêndices, 

os nomes dos alunos que aparecem nesta dissertação são fictícios. 

 

5.1 Descrição da preparação das atividades de modelagem 

 

 Ao pensarmos nos modelos a serem trabalhados com os alunos em nossas 

atividades de Modelagem Matemática, atentamo-nos para que eles estivessem: 
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[...] de acordo com o conteúdo que objetivamos desenvolver [...] 
elaboramos um modelo ou tomamos um modelo pronto de alguma área 
do conhecimento que nos permite adaptá-lo para o ensino de alguma 
turma de estudantes. Isto é, adaptamos o processo para que os 
estudantes aprendam o conteúdo do programa curricular e, ao mesmo 
tempo, a elaborar um modelo – modelagem. Este modelo valerá como 
guia para ensinar (BIEMBENGUT, 2016, p. 189). 

  

Os modelos a serem desenvolvidos pelos alunos relacionaram-se com conteúdos 

específicos de EDO. Dessa forma, os modelos foram adaptados para se adequarem ao 

conteúdo programático curricular e, ao mesmo tempo, despertarem o interesse da maioria 

dos alunos. 

Para cada atividade de Modelagem Matemática, os alunos tiveram um prazo 

médio de 1 semana para sua realização. No fim do prazo, cada grupo apresentou o 

desenvolvimento realizado. Cada apresentação teve um tempo médio de 5 a 10 minutos. 

Durante a semana de realização das atividades, nas aulas, os alunos começavam a resolvê-

las, seguindo os Passos, e finalizava-as num momento posterior, extraclasse. 

No quadro a seguir, apresentamos um cronograma resumido dos encontros 

realizados com os alunos no Google Meet, com duração média de 2 horas cada, 

relacionados à realização das atividades de Modelagem Matemática. 

 
Quadro 1 – Cronograma resumido dos encontros com os alunos  

Nº Data  Descrição do Encontro 
1 02 / 06 / 2020 Apresentação / Palestra sobre Modelagem Matemática 
2 04 / 06 / 2020 Divisão em grupos e detalhamento dos procedimentos das atividades 
3 09 / 06 / 2020 Apresentação e discussão das atividades 1A e 1B 
4 16 / 06 / 2020 Dúvidas sobre conteúdos de EDO de 1ª ordem 
5 18 / 06 / 2020 Dúvidas sobre conteúdos de EDO de 1ª ordem 
6 23 / 06 / 2020 Apresentação e discussão da atividade 2A  
7 25 / 06 / 2020 Apresentação e discussão da atividade 2B 
8 30 / 06 / 2020 Considerações finais e avaliação das atividades 

Fonte: Dados do pesquisador. 
 

 A seguir, descreveremos cada um dos encontros realizados, buscando destacar 

nossa atuação como professor-pesquisador e as ações dos alunos como participantes da 

pesquisa. 

 

5.1.1 Encontro 1 (02/06/2020) 
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Alguns dias anteriormente ao 1º encontro, já vínhamos conversando com os 

alunos sobre as atividades da então chamada “Modelagem Matemática” que estavam por 

acontecer. Para cada semana de atividade, criamos um fórum de discussão na plataforma 

Moodle, cujo objetivo era promover uma interação entre os alunos, especialmente, pelo 

fato de que vários grupos estariam trabalhando com um mesmo tema. Naturalmente, 

surgiram algumas dúvidas iniciais sobre os procedimentos, sejam relacionados às 

atividades em si ou às participações nos fóruns de discussão. 

 Após esclarecer as dúvidas dos alunos, conforme já programado, iniciamos uma 

apresentação / palestra, com o apoio de uma apresentação organizado no Power Point9, 

intitulada “Modelagem Matemática Crítica no ensino de Equações Diferenciais para 

cursos de Engenharia”, para a qual convidamos o orientador da nossa pesquisa, na qual, 

de forma conjunta, abordamos: 

 

• Breve histórico das aplicações matemáticas; 

• Início da Modelagem Matemática no Brasil; 

• Processo de Modelagem Matemática; 

• Modelagem Matemática e EDO; 

• Ensino e aprendizagem de Matemática com Modelagem. 

  

Durante esse encontro, principalmente, durante a parte final da apresentação da 

Modelagem Matemática em sala de aula, foi destacada a importância das discussões entre 

os componentes de cada grupo e entre os grupos. Os alunos foram incentivados a não se 

concentrarem apenas nas resoluções matemáticas durante as atividades de Modelagem. 

Eles deveriam ver o modelo como um todo, incluindo sua relevância e significado da 

solução obtida pelo grupo. 

 

5.1.2 Encontro 2 (04/06/2020) 

 

 O 2º encontro foi realizado com o objetivo de deixar claro para os alunos o que se 

esperaria em relação a procedimentos e posturas em cada etapa do processo de 

Modelagem. 

 
9 O Microsoft Power Point é um software (um programa de computador) criado pela empresa Microsoft 
com o objetivo de produzir, editar e exibir apresentações gráficas. 
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Inicialmente, foi feita a divisão dos grupos por livre escolha dos alunos. Alguns 

poucos alunos não tinham entrosamento com os colegas de turma. Diante disso, 

designamos esses alunos para grupos com uma quantidade menor de componentes. Com 

isso, os grupos tiveram de 4 a 6 pessoas, sendo 9 grupos na turma 1 (T1), composta por 

52 alunos e 11 grupos na turma 2 (T2), composta por 65 alunos. 

De acordo com o que foi dito no encontro anterior, os temas foram escolhidos 

livremente pelos grupos. Apenas 3 grupos tiveram seus temas ajustados para haver um 

equilíbrio entre a quantidade de grupos para um mesmo tema. O objetivo era que 

houvesse uma possibilidade de uma maior iteração e discussão entre os grupos10. A 

divisão de temas por grupos ficou assim: 

 

Atividade 1A: 5 grupos da T1 e 6 grupos da T2 

Atividade 1B: 4 grupos da T1 e 5 grupos da T2 

Atividade 2A: 5 grupos da T1 e 6 grupos da T2 

Atividade 2B: 4 grupos da T1 e 5 grupos da T2 

 

Em seguida, houve uma breve discussão em relação à condução das atividades. 

Alguns pontos abordados nessa discussão foram: tempo de resolução de toda a atividade, 

prazo estabelecido, como seriam realizadas as apresentações, dentre outras. 

Para a apresentação, alguns grupos decidiram que seria mais viável fazer uma 

gravação antecipada. Dessa forma, no dia da apresentação, o professor-pesquisador 

passaria o vídeo gravado para a turma, seguindo-se de considerações pelos membros do 

grupo e de discussões com os colegas. 

 

5.1.3 Encontro 3 (09/06/2020) 

 

 

Nesse 3º encontro, foram feitas as apresentações dos grupos das atividades de 

Modelagem Matemática do 1º bloco, que envolveu EDO de 1ª ordem. Os temas foram os 

seguintes: 

 

 
10 Refletindo sobre as atividades realizadas pelos alunos, após as análises dos dados, percebemos que essa 
mudança, apesar de bem aceita pelos grupos, vai de encontro aos preceitos da educação matemática crítica. 
Assim, não pretendemos repetir essa ação em trabalhos futuros. 
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• Atividade 1A: Absorção de álcool e risco de acidentes 

• Atividade 1B: Modelando a adequação de uma dieta 

 

Segundo Bassanezi (2002, p. 125), os modelos envolvidos nessas atividades 

podem ser considerados simples, pois “no grupo dos modelos simples, encontram-se as 

Equações Diferenciais Lineares e uma parte das Equações Autônomas”. As atividades 

1A e 1B envolvem Equações Diferenciais Autônomas. Após esse 1º bloco, esperava-se 

que os alunos, a partir da interação inicial propiciada pelo processo de Modelagem, 

ganhassem “experiência” e preparação para as atividades do 2º bloco que, certamente, 

exigiriam mais deles. 

Os alunos postaram as atividades no Moodle. Vários grupos utilizaram o LaTeX, 

uma linguagem de programação apropriada para escrever a simbologia matemática. 

Outros, entretanto, enviaram documentos no Word, software de edição de texto que 

permite inserir a simbologia matemática. Por fim, alguns grupos tiraram fotos de 

resoluções feitas à mão. 

 A atividade de Modelagem Matemática 1A tinha o seguinte tema “Absorção de 

álcool no organismo e o risco de acidentes”. Essa atividade foi inspirada na seção 2.5 do 

livro de Burghes e Borrie (1981, p. 38). Os grupos tinham como objetivo resolver o 

seguinte problema: “Qual é o risco de uma pessoa se envolver em um acidente de carro, 

por dirigir após beber?” 

 A seguir, apresentaremos o desenvolvimento feito pelos grupos para essa 

atividade, destacando os passos e subpassos que propusemos na cor azul para 

diferenciação do restante do texto, bem como algumas respostas que consideramos 

merecer destaques e comentários. 

 

Passo 1: Matematização da Lei Física 

 

1A) Identifique as variáveis envolvidas no problema. 

 
Figura 1 – Resposta do Grupo 1 (T1) de 1A 

  
 
 
 
 
 

Variáveis envolvidas no problema: 
K= Taxa de Álcool no corpo 
A= Teor Alcoólico da bebida ingerida 
L= Litros ingeridos da bebida alcoólica 
P= Peso (Kg) do indivíduo 
(Modelo simplificado, que não leva em conta outros fatores presentes no problema, como por 
exemplo: Aquaplanagem, uso de medicamentos ou entorpecentes, nível de atenção e 
sonolência do indivíduo (provenientes ou não ingestão de bebida alcoólica). 

Fonte: Dados do pesquisador. 



77 

 

 
 
 
 
 
 

Notamos que alguns grupos, como o acima descrito, já inseriram letras para as 

variáveis do problema, enquanto outros, apenas descreveram quais variáveis estavam 

envolvidas. 

 

1B) Qual a taxa de variação a ser analisada? 

 

 Exemplificamos com a resposta de um grupo, conforme a figura a seguir. 

Observamos que não houve dificuldades nessa questão, por parte dos alunos. 

 
Figura 2 – Resposta do Grupo 1 (T1) de 1B 

 
 

 
 

 

1C) Quais as relações entre as variáveis? 

 

 Exemplificamos com a resposta de um grupo, conforme a figura a seguir. Também 

não houve dificuldades nessa questão, por parte dos alunos. 

 
Figura 3 – Resposta do Grupo 1 (T1) de 1C 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

1D) Um modelo matemático pode ser formulado para relacionar o risco de ter um acidente 

de carro, R, e o nível de álcool no sangue, b. O modelo é o seguinte: 

 
!@
!)

= %@ 

 A taxa de variação a ser analisada é a taxa de álcool no sangue da pessoa (K). 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 

As variáveis L e A serão diretamente proporcionais a taxa de álcool no corpo, enquanto a 
variável P será inversamente proporcional. Isso ocorre pois, geralmente, quanto mais massa o 
indivíduo possuir, mais tempo/álcool consumido será necessário para deixá-lo em um estado 
de embriaguez (desconsiderando possíveis problemas de saúde/ atividades metabólicas 
específicas do indivíduo). Já A e L irão promover um aumento na concentração/taxa de álcool 
no organismo. 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Na Equação Diferencial de 1ª ordem acima, tem-se uma constante positiva k. Você acha 

que esse modelo é razoável para descrever o fenômeno em questão (risco de acidente x 

ingestão de álcool)? 

 

 Exemplificamos com a resposta de um grupo, conforme a figura a seguir. Apesar 

de não verificarmos dificuldades nessa questão, por parte dos alunos, por outro lado, já 

conseguimos notar que os grupos começaram a se expressar de uma forma que não seria 

esperada para um “exercício tradicional”. No 1º encontro, os alunos foram incentivados 

a não terem receios de se expressar. Frisamos que, para muitas situações, não há uma 

resposta única padrão, mas pontos de vistas diferentes. Notamos que este grupo 

apresentou uma criticidade. 

 
Figura 4 – Resposta do Grupo 1 (T1) de 1D 

 
 
 
 

Um outro grupo foi um pouco além do esperado. Já nessa questão, foram 

apresentados dados de colegas. Também no 1º encontro, os alunos foram incentivados a 

fazerem testes, pesquisas, cálculos e gráficos, envolvendo situações mais próximas a eles. 

De acordo com Biembengut (2016, p. 279), “o ensino com pesquisa pouco ocorre nos 

limites da sala e do horário da aula”. Essa situação ocorreu com diversos grupos. 

Para trabalhar com modelagem, Biembengut (2016) sugere a Modelagem na 

Educação ou Modelação. Ela apresenta uma proposta de Modelagem a partir de três fases: 

Percepção e apreensão; Compreensão e explicitação; Significado e expressão. A 1ª fase 

objetiva a percepção das ideias, dos dados e das informações que já se dispõe. Assim, os 

alunos podem selecionar e relacionar com o que já conhecem. O que notamos, a seguir, 

é que alguns grupos manifestaram essa percepção como concebida anteriormente. 
 

Figura 5 – Resposta do Grupo 3 (T2) de 1D 

Acreditamos que o modelo proposto é razoável para descrever uma situação hipotética, porém 
peca ao levar em conta poucas informações e não especificar bem a constante k. 
Como k se comporta, quais são suas restrições, quais são seus limites?  
Para um modelo simples é razoável, porém se formos aplicar em um problema real, iríamos 
desconsiderar variáveis de suma importância para compreendermos e solucionarmos o 
problema. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Passo 2: Resolução da Equação Diferencial do modelo  

 

Considerando a equação dada em 1D:  
!@
!)

= %@. 

Qual é a solução dessa equação? (Resolva explicitamente essa equação, indicando o 

método usado) 

 

 Exemplificamos com a resposta de um grupo, conforme a figura a seguir. Não 

houve dificuldades na resolução da EDO envolvida. Alguns grupos explicitaram mais 

do que nos outros os passos envolvidos. 

 
 
 
 
 

Figura 6 – Resposta do Grupo 7 (T2) de 2 
 
 
 

• Reformulando o problema com análise em dados de dois integrantes do grupo: 

A modelagem matemática adotada para k tem como objetivo, determinar a concentração de álcool no 
sangue, para que possa ser relacionado com o risco de acidente que possa estar relacionado a dosagem 
de álcool ingerida.  

k=Vb * T * GVs 

Para critérios de comparação, supõe-se que os dois indivíduos: Dayane e Elias, com a altura, massa e 
volume de sangue no corpo descritos na tabela abaixo, tenham feito a ingestão de 2 doses de vinho. 
Cada dosagem de vinho, possui 140 ml e o teor alcoólico da bebida é de 12%. Multiplicando o produto 
entre essas duas variáveis, obtém a quantidade de álcool ingerida em ml. Sabendo- se que a gramatura 
do Etanol é igual a 0,789, multiplica-se pelo volume de álcool ingerido para definir a quantidade de 
álcool presente no sangue. 

Nome Altura (m) Peso (kg) Volume de sangue no corpo (L) 

Dayane 1,65 73 4197 

Elias 1,70 50 4016 

Calcula-se, portanto, que:  
280 (volume de bebida ingerida em ml)* 0,12(teor alcoólico do vinho)* 0,789 (gramatura do etanol)= 
2651,04. Após duas doses de vinho, calcula-se o percentual de álcool no sangue dos dois: 

 Dayane = 2.651,04 / 4197 = 0,63165        Elias = 2.651,04 / 4016 = 0,66012 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 

Foi utilizado o método de EDO separável: 

dR/db = kR  ⇒  dR/R = kdb  ⇒  ∫dR/R = ∫kdb  ⇒  ln (R) = kb +c ⇒ e ln (R) = e( kb + c) 
    

R (b) = e (kb)  

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Passo 3: Condições iniciais ou de contorno  

 

Estabeleça as condições iniciais ou de contorno. 

 

 Conforme exemplificado a seguir, alguns grupos descreveram de forma detalhada 

quais eram as condições iniciais envolvidas. Outros grupos deram uma resposta mais 

direta, contendo apenas as constantes estabelecidas.  

 
Figura 7 – Resposta do Grupo 7 (T2) de 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passo 4: Substituição das constantes dadas 

 

Tendo em vista a solução obtida no passo 2, determine a constante k sabendo que que 

temos R = 20% em b = 0,14%. 

 

Não houve dificuldades na resolução deste passo, conforme exemplificado a 

seguir. 
 

Figura 8 – Resposta do Grupo 7 (T2) de 1A 

 

Passo 5: Cálculos solicitados no problema: explicite o que se pede 

 

Com a condição inicial sendo o indivíduo antes de fazer a ingestão do álcool, a concentração 
de álcool no seu corpo nesse caso é zero. Entretanto, não é desconsiderado o risco de acidente, 
tendo em vista que ele ainda pode ocorrer mesmo sem álcool no organismo. 
As condições de contorno seriam igual a 0 ou igual a 100, considerando risco total ou nulo, 
porém tendo ciência que no risco nulo não significa que não há chance de ocorrer um acidente, 
mas sim, um risco nulo de o acidente ser causado pela bebida. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 

R (b) = e (kb) ⇒ 20 = e k0,14 ⇒ k = 21,398 

A constante k é igual a 21,398 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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5A) Se em b = 0 (nenhum consumo de álcool), o risco de um acidente é de 1%, ou seja, 

R0 = 1, então a solução da Equação Diferencial acima é dada por: 

 

@()) = /") . 

 

5B) De acordo com 5A, o modelo prevê um aumento exponencial do risco de acidente 

com o aumento do nível de álcool no sangue? 

 

 A reposta dessa questão foi direta para a maioria dos grupos, pois, de fato, é um 

“sim” ou “não”. Apesar disso, respondê-la envolve uma interpretação da equação modelo 

obtido. Com essa interpretação, pretendíamos motivar os alunos a refletirem no perigo de 

se ingerir bebidas alcóolicas e, em seguida, dirigir um veículo. Como demonstrado pela 

solução, há um real perigo de se envolver em um acidente! 

 
Figura 9 – Resposta do Grupo 1 (T1) de 5B 

 

5C) O que ocorre em R=100? O que significam esses valores? 

 

A reposta dessa questão foi direta para a maioria dos grupos e não apresentou 

dificuldades. 

 
Figura 10 – Resposta do Grupo 1 (T1) de 5C 

 

 

Passo 6: Modelo Matemático do fenômeno (equação encontrada) 

 

Explicite a função solução obtida  da equação diferencial, que descreve o fenômeno 

estudado (tendo em vista o valor de k anteriormente obtido). 

Sim, pois a equação que descreve o risco de acidente por taxa de álcool no sangue é modelada 
por uma função exponencial. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 

Caso substituirmos na equação proposta, encontraremos o valor de b(taxa de álcool presente 
no sangue). Ou seja, quanto % de álcool no sangue é preciso para que ocorra, teoricamente, 
um acidente(100% de chance de acontecer). 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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 Segue a seguir um exemplo de resposta deste Passo em questão. 
 

Figura 11 – Resposta do Grupo 7 (T2) de 6 

 

Passo 7: Gráficos do modelo 
 

7A) Esboce o gráfico da função solução obtida do fenômeno e analise o gráfico quanto a 

variação de valores. 
 

Concordamos com Bassanezi (2002, p. 46), que disse que os gráficos “favorecem 

uma análise mais eficiente”. A partir deles, os alunos podem fazer interpretações do 

fenômeno envolvido e terem um entendimento mais amplo da situação. 

Entretanto, nesta atividade de Modelagem e nas demais, notamos que houve uma 

dificuldade de vários grupos em realizar esse importante passo, que foi o que apresentou 

mais divergências entre os grupos. 

Alguns poucos grupos não apresentaram gráficos e não justificaram o motivo 

(tanto nesta atividade 1A quanto nas demais). Entretanto, na apresentação oral dos 

grupos, foram apresentados os gráficos envolvidos. 

Por outro lado, outros grupos fizeram além do esperado. Para esta atividade 1A, 

um grupo fez uma animação no GeoGebra mostrando como a variação da constante k 

está relacionada com a variação da função exponencial. Exemplificamos uma resposta 

típica fornecida para este item. 

Na figura que segue, temos um exemplo de um gráfico obtido pelo grupo que 

utilizou o GeoGebra.  

 

R (b) = e21,398b , esta equação descreve o fenômeno estudado. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 12 – Resposta do Grupo 3 (T1) de 7A 

 
 
 Apresentamos abaixo, a análise feita por um outro grupo que, entretanto, 

apresentou um gráfico similar ao apresentado acima. 
 

Figura 13 – Comentário do Grupo 1 (T1) de 7A 

 

7B) Esboce o gráfico da função que representa o fenômeno (taxa de risco de acidente x 

risco). 

 

 Esse item causou um pouco de confusão entre os grupos. Possivelmente, essa 

confusão poderia ter sido evitada caso o enunciado fosse mais claro. 

A taxa de risco é a derivada, que é diretamente proporcional ao risco. Isso leva ao 

gráfico de uma reta. Apenas 2 grupos representaram corretamente. O objetivo desse item 

era que os grupos entendessem a diferença entre a resposta da Equação Diferencial, que 

é uma função, e a própria Equação Diferencial. 

 Um grupo fez uma animação no GeoGebra para responder este item. Já 2 grupos 

não responderam esse item e 1 grupo não fez nenhum esboço, nem mesmo no item 

anterior. 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 

Notamos que a equação apresentada anteriormente (R(b)= e^kb) em sua representação gráfica, 
sinaliza o crescimento exponencial o risco de acidente (eixo Y) em relação a quantidade de 
álcool no sangue (eixo X).  
Concluímos que a partir da pequena variação de bebida alcóolica no sangue, os riscos de se 
acidentar cresce expressivamente. Um exemplo prático apresentado no gráfico, seria a 
quantidade de 0,03% de álcool no sangue representar 20% de chances de ocorrer um acidente, 
enquanto o não consumo de bebida infere numa chance de acidente igual a 1%. 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 14 – Resposta do Grupo 3 (T1) de 7B 

 

7C) Qual mudança haveria nos gráficos com a variação da constante k? (Faça esboços e 

analise as diferenças; depois as descreva aqui). 

 

 Todos os grupos responderam essa questão, incluindo o grupo que não fez o 

esboço dos gráficos. Entretanto, alguns grupos não observaram que a parte à esquerda do 

eixo y do gráfico poderia ser desconsiderada, pois não faz sentido para o fenômeno em 

questão. 

 
Figura 15 – Resposta do Grupo 1 (T1) de 7C 

 

Passo 8: Descrição sintética do fenômeno 

 

A partir de seu entendimento do comportamento do fenômeno, escreva um breve texto 

(entre 2 e 3 parágrafos) comparando os gráficos e equações. 

 

 Apresentamos 2 respostas dadas pelos grupos nesse passo. As respostas indicam 

algumas inferências feitas pelos alunos. 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 

O valor da constante escolhida influência no achatamento ou alargamento da função 
exponencial. No primeiro gráfico, adotamos k=7 e podemos perceber o achatamento da curva, 
dando a entender que a quantidade de álcool consumida ainda que pequena aumentaria a taxa 
de acidente de um modo absurdamente (não encontrei uma palavra melhor para colocar aqui) 
grande. Em comparação com o segundo gráfico, onde o valor de k=1/2, notamos o 
alargamento da curva, demonstrando que a quantidade de álcool consumida, precisaria ser 
maior para que a taxa de acidente aumentasse de forma expressiva. Dessa forma dando a 
entender que a sua periculosidade (bebida alcóolica e direção automobilística) fosse irrisória. 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Esse passo e os seguintes tiveram o objetivo de fomentar uma discussão, para além 

das tecnicidades matemáticas. Ou seja, nos passos anteriores os alunos também tiveram 

a oportunidades de introduzir alguma discussão, conforme foram incentivados. Apesar 

disso, eles estavam focados na construção do modelo, ou seja, o foco era obter a equação 

envolvida e interpretá-la juntamente com os gráficos produzidos. Mas neste Passo e nos 

seguintes, os alunos expressaram suas reflexões e discussões a respeito do que foi 

produzido, por meio de uma outra perspectiva, isto é, com o modelo já finalizado.  

 Segundo Barbosa (2001, p. 31), por meio da Modelagem, “os alunos são 

convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, situações com referência 

na realidade”. Assim, os alunos tiveram uma oportunidade de discutir, tendo a liberdade 

de olhar para o modelo e a própria Matemática de uma forma crítica, durante todo o 

processo de modelagem. 

 
Figura 16 – Resposta do Grupo 3 (T1) de 8 

 

 Segue outra resposta um pouco mais curta, mas que apresentou um possível 

problema real. 
 

 O risco de acidente de carro vai existir mesmo que não exista um consumo de bebida 
alcoólica, porém dependendo das condições que o condutor se encontra este risco pode 
aumentar. Fatores como idade, sexo, peso, quantidade de álcool ingerido, velocidade de 
ingestão, patofisiologia, afetam diretamente na concentração de álcool no sangue, contudo é 
indiscutível que a partir de uma concentração de álcool no sangue diversos efeitos são sentidos 
pela consumidor, independente dos fatores individuais. Temos que concentrações entre 0,1 à 
0,5, gera efeitos mais brandos como aumento do ritmo cardíaco e respiratório, comportamento 
incoerente em executar tarefas, entre outros efeitos. Todavia, concentrações acima de 0,5 g/l 
já começa a gerar efeitos que atrapalham a capacidade motora daquele indivíduo. 
  A partir desse entendimento, consideramos que a equação seria baseada no modelo de 
Malthus, ou seja de crescimento exponencial, seria coerente já que uma concentração de álcool 
no sangue um pouco maior poderia acarretar em um risco 2x,3x,... maior. A partir da escolha 
do modelo, definimos a constante a partir de um dado fornecido, assim foram colocados 
valores de concentração de álcool no sangue e assim encontramos o risco de acidente, após 
coletar todos os valores, montamos o gráfico e como esperado, este formou uma curva 
exponencial.  
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 17 – Resposta do Grupo 9 (T2) de 8 

 

Se esse passo permitiu uma discussão inicial, por requerer uma comparação entre 

gráficos e equações obtidos, os passos seguintes demandaram uma discussão mais 

conectada com a realidade. 
 

Passo 9: Análise da adequação do modelo 

 

O que achou do modelo obtido: se adequa com a realidade? Quais pontos acha positivos 

e quais acha negativos nesse modelo? O que poderia ser aprimorado? Qual é a 

interferência do tipo de bebida nos gráficos e no modelo? 

 

 Conforme explicado no 1º encontro das atividades de Modelagem, os alunos 

tiveram um tempo para refletir sobre o modelo encontrado. Eles foram motivados a 

olharem para o modelo sob uma perspectiva realista, não tomando como premissa a 

certeza do que foi encontrado, mas sim contrapondo-se à ideologia de que a matemática 

é uma ciência neutra, sem interferências externas 11 . Dessa, os grupos expressaram 

livremente suas visões a respeito da adequação dos modelos. 

 

 
11 Estamos nos referindo à ideologia da certeza. A explanação deste termo se encontra na seção de 
“Análise dos Dados”, que é a seção 5.2. 

O nosso modelo exemplifica de maneira bem resumida o comportamento da nossa 
problemática em questão. Os valores escolhidos para analisarmos nossos resultados, 
implicaram em comportamentos bem diferentes com envolvíamos o valor de k mais próximo 
de 0, os nossos gráficos ficavam mais "largos" e isso nos leva a entender pela equação, que o 
nosso risco de acidentes de certa forma menor para consumos absurdos de álcool pela pessoa. 
Esse tipo de interpretação pode ser problemático uma vez que a quantidade de álcool 
consumida poderia ocasionar problemas gravíssimos antes mesmo da pessoa pegar ao volante 
(como por exemplo o coma alcoólico). 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 18 – Resposta do Grupo 9 (T2) de 9 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo obtido se adequa a realidade de forma parcial, ou seja, se formos analisá-lo de forma 
específica/pouco criteriosa e com diversas variáveis pré-determinadas, não podendo ser, desta 
forma, generalizado para todos os casos/problemas da vida real.  
Os pontos positivos deste modelo são: 
- Baixa complexidade de resolução/análise, obtivemos uma EDO de 1º Ordem, que pode ser 
facilmente resolvida de diversas formas; 
- Fácil compreensão e análise (crescimento exponencial); 
- Baixo custo para um computador simular/definir o problema. 
Os pontos negativos são: 
- Não pode ser totalmente generalizado para todos os casos da vida real, visto que retiramos 
diversas variáveis e demais inferências de um possível acidente (Atenção, uso de 
entorpecentes, uso de medicamentos, aquaplanagem, etc) 
- Pouco generalizável 
- Não analisamos o rigor/precisão da fórmula com outras possíveis fórmulas. 
Um possível aprimoramento é a introdução de mais variáveis, porém tornaríamos a EDO de 
1º Ordem em uma EDO de n ordens, deixando o cálculo mais complexo. A interferência do 
tipo de bebida é a interferência na taxa de álcool no sangue da pessoa, sendo maior e agindo 
de forma mais rápida se for muito alta, ou agindo de forma lenta e sendo menos rápida na 
manifestação dos sintomas da ingestão de álcool, como: letargia, sono, perda parcial dos 
sentidos, desequilíbrio, falta de atenção, etc. 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 19 – Resposta do Grupo 3 (T1) de 9 

 

Passo 10: Análise crítica do modelo 

 

Qual é o risco de uma pessoa se envolver em um acidente de carro, por dirigir após beber? 

(tente responder criticamente a partir do trabalho de Modelagem realizado!) 

 

 As conclusões dos grupos foram coerentes com os resultados obtidos e foi 

possível notar algumas discussões realizadas. Apresentamos, a seguir, as respostas de 2 

grupos que ilustram bem as respostas obtidas, pois os demais grupos apresentaram 

respostas similares. Vale dizer que alguns grupos foram mais sucintos nas respostas 

desses últimos 3 passos.  

 
Figura 200 – Resposta do Grupo 9 (T2) de 10 

 

O modelo obtido se adequa a realidade pois mostra como o risco de acidente cresce a partir de 
uma certa concentração de álcool no sangue. No caso do modelo obtido a concentração de 
álcool entre 0 e 0,5g/l no sangue é praticamente nula, os efeitos nessa faixa de concentração 
são: aumento do ritmo cardíaco e respiratório, leve sensação de euforia, relaxamento e prazer, 
sintomas muito leves que praticamente não altera no sentido de direção, porém concentrações 
entre 0,5g/l e 1,0 g/l em nosso modelo já é notável observar seu crescimento e os efeitos entre 
esta concentração são: entorpecimento fisiológico de quase todos os sistemas, diminuição da 
atenção e da vigilância, reflexos mais lentos, dificuldade de coordenação, ou seja sentidos 
muito importantes para o condutor. E assim por diante, uma variação a partir de 1,0 g/l mesmo 
que pequena já aumenta muito o risco. O ponto positivo do modelo é mostrar o quanto esta 
concentração de álcool no sangue pode afetar os sentidos do condutor, muitas vezes as pessoas 
pensam que se tomarem “só mais um copo, só mais uma latinha” não vai alterar em nada, mas 
como podemos observar, mesmo uma quantidade pequena a mais pode aumentar o risco. O 
lado negativo do modelo é não mostrar os fatores que levam essa concentração de álcool no 
sangue, pois sabemos que diferem a partir de fatores como idade, peso, entre outros, porém 
não foi usado para construir o modelo. A interferência do tipo de bebida no modelo se 
relaciona com a concentração de álcool que existe dada uma quantidade, por exemplo uma 
taça de vinho tem em média 10 g de álcool e uma dose de destilado tem cerca de 25 g de 
álcool, ou seja se o indivíduo consumir 2 taças de vinho a concentração de álcool no sangue 
dele será inferior de que se consumisse 1 dose de destilado, logo o valor de concentração de 
álcool no sangue de alguém que ingere na mesma frequência bebidas com diferentes teor 
alcóolico não será semelhante. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 

O risco de alguém se envolver em um acidente de carro após beber é alto, sendo expressamente 
necessário conscientizar a população para não dirigir após beber, visto que podemos utilizar 
como base os gráficos e fórmulas do trabalho para corroborar o crescimento exponencial de 
risco x ingestão de álcool. Dessa forma, provar-se-á efetividade e acurácia do modelo/método 
científico/matemático. 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 211 – Resposta do Grupo 3 (T1) de 10 

 

 Já a atividade de Modelagem Matemática 1B teve o seguinte tema: “Modelando 

a adequação de uma dieta”. Essa atividade foi uma adaptação dos artigos de Toumasis 

(2004) e Azzeh et al. (2011). Os grupos tiveram como objetivo resolver o seguinte 

problema: “Como criar um modelo matemático que envolva o gasto energético diário e a 

ingestão diária de energia (comida) para prever a melhor adequação de uma dieta a uma 

pessoa?” 

 A seguir, apresentaremos o desenvolvimento feito pelos grupos para essa 

atividade, observando que somente destacaremos as questões e/ou itens de cada passo 

que julgamos acrescentar em relação à descrição da atividade 1ª. 

 

Passo 1: Matematização da Lei Física 

 

As questões (1A) a (1C) serviram para uma reflexão de quais variáveis estão 

envolvidas no problema e a relação ente elas. Devido a um problema de configuração na 

plataforma, os alunos não enviaram respostas a essas perguntas. 

 

1D) Tome como ponto de partida o seguinte modelo: 

 
!&
!#

= A(B − (&), 

em que: 

 

• B é o peso corporal em Kg 

O risco de uma pessoa se envolver em um acidente de carro após beber é alto, pois o álcool é 
uma droga psicotrópica, que atua no sistema nervoso central, ou seja traz efeitos como reflexos 
mais lentos, dificuldade de coordenação, transtornos graves dos sentidos, inclusive 
consciência reduzida dos estímulos externos, reflexos consideravelmente mais lentos, 
problemas de equilíbrio e de movimento, entre outros que são efeitos que prejudicam muito 
na condução de um veículo. O modelo mostra como essa concentração de álcool no sangue 
pode expor o condutor a um acidente, mesmo que são diversos os fatores que influenciam 
nesta concentração, como: fatores individuais, quantidade de álcool ingerido, velocidade de 
ingestão, patofisiologia. Sobre os efeitos desta concentração não se tem dúvidas. Mesmo que 
a quantidade de álcool ingerida seja pequena, ela pode acarretar no risco da vida do condutor 
e de outras pessoas. 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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• A é o fator de conversão dietética que é igual a %*

+!!%,-
	DE/DG  (ou 

%

..**
	DE/B(H) 

• C é a taxa diária de ingestão de energia, medida em KJ/dia 

• a = 167,36 (KJ/Kg)/dia (ou 40 (Cal/Kg)/dia) é o valor médio do gasto 

energético 

• t é o tempo, medido em dias 

 

Como seria essa equação se acrescentássemos o fator exercício? 

 

 Para este passo, as respostas foram similares, havendo diferenças entre os grupos 

nas letras usadas para as constantes. 

 
Figura 22 – Resposta do Grupo 4 (T1) de 1D 

 

1E) Melhorando o modelo – Adicionando o componente Exercício  

 

Para construir o modelo de dieta e exercício, primeiro considere os fatores que 

desempenham um papel na determinação do peso corporal. Fatores importantes são a taxa 

diária de ingestão de energia, dada por C, e a taxa diária de gasto de energia a que varia 

de 146,44 a 188,28 (KJ/kg)/dia (35 a 45 (Cal/kg)/dia). Portanto, a taxa de alteração no 

peso corporal /0
/#

 seria proporcional a C-(40+d)B, em que d é obtido do exercício. Dessa 

forma, devemos ter a seguinte Equação Diferencial de 1ª ordem: 

 
!&
!#

= A(B − )&), 

em que b=40+d deve ser determinado, e o fator de conversão dietético 

A = 	 %*

+!!%,-
DE/DG [4]. 

Um experimento com 20 voluntários de peso médio 65Kg gastou uma energia 

média de 512,3308 KJ na esteira em 3,2Km/h. Isso resultou na seguinte razão entre 

energia gasta e o peso corporal: 7,876 Kg/Kg. Assim, na equação anterior temos:          b 

= a+7,876. 

B'(t)=A(C-aB-hB) 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Você acha que essa nova equação com o componente exercício é razoável? 

 

 Esse item foi criado a fim de estimular o raciocínio crítico e a discussão do 

modelo, desde seu início. Alguns grupos responderam com um simples “sim” e outros 

deram uma resposta mais completa, conforme exemplificamos a seguir. 

 
Figura 23 – Resposta do Grupo 5 (T1) de 1E 

 

Passo 2: Resolução da Equação Diferencial do modelo  

 

Considerando a equação dada em 1E: 
!&
!#

= A(B − )&), 

 

Qual é a solução dessa equação? (Resolva explicitamente essa equação, indicando o 

método usado). Lembre-se que B varia no tempo e as demais letras são constantes. 

 

A maioria dos grupos conseguiu responder adequadamente a essa questão. 

Entretanto, alguns grupos cometeram erros matemáticos básicos, conforme mostramos 

na próxima figura. O grupo não se atentou para o fato de que B (do lado direito da 

igualdade) é uma função que depende de t. 

 

A equação é razoável, porque soma ao gasto total diário de energia (b) o gasto de energia do 
exercício físico. Porém, como modelado no tópico 3, pode ser considerado também a 
frequência de exercícios físicos para o aumento da taxa metabólica basal, aumentando assim 
o gasto energético em repouso e também em atividade. Além de que, pode ser adicionado 
também à modelagem o tipo de exercício, e também dados como o tipo de alimentação da 
pessoa e suplementos, que podem aumentar esse gasto calórico. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 24 – Resposta do Grupo 8 (T1) de 2 

 

Passo 3: Condições iniciais ou de contorno 

 

Estabeleça as condições iniciais ou de contorno. 

 

 Alguns grupos afirmaram que não existem condições de contorno e que a 

condição inicial é o peso atual da pessoa. Alguns explicitaram a condição inicial na 

equação obtida no item anterior, conforme exemplificamos. 

 
Figura 25 – Resposta do Grupo 4 (T1) de 3 

 

Passo 4: Substituição das constantes dadas 

 

No instante inicial t = 0, temos B(0) =? 

  

Esse passo não apresentou dificuldades. Porém, algumas respostas foram mais 

completas do que outras. Alguns grupos escreveram com simbologia matemática apenas, 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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enquanto outros descreveram o que se tratava, mas todos aparentaram entender que se 

tratava do peso inicial ao iniciar a dieta. 

 
Figura 26 – Resposta do Grupo 5 (T2) de 4 

 
Figura 27 – Resposta do Grupo 5 (T1) de 4 

 

Passo 5: Cálculos solicitados no problema: explicite o que se pede 

 

A solução de equilíbrio depende da ingestão de energia e do termo b. Qual é a solução de 

equilíbrio, isto é, quando /0
/#
= 0? 

 

 Conforme exemplificado na resposta de um grupo, a seguir, essa questão não 

apresentou dificuldades. Alguns grupos responderam explicando o que acontece no ponto 

de equilíbrio; outros deixaram apenas a simbologia matemática e apenas 2 grupos 

substituíram as constantes, apresentando um valor numérico. 

 
Figura 28 – Resposta do Grupo 2 (T1) de 5 

 

 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 

Primeiro precisamos pensar qual a principal motivação da dieta ( modelagem). Por exemplo, 
se essa motivação for o sobrepeso, podemos concluir que no instante inicial ou t=0, teremos a 
condição inicial do problema , ou seja, o peso inicial da pessoa. Então B(0) significa a condição 
inicial da modelagem. 

Fonte: Dados do pesquisador. 

A solução gerada para quando B'(t)=A(C-bB) vai ser quando A que é o fator de conversão 
dietética for igual a 0 ou (C-bB) for igual a zero (B=c/b). Assim no grafico vai ser observado 
somente no ponto maximo que é o momento inicial e caso for observado mais um tempo 
depois do fim da dieta o limite de perda máxima de peso do corpo. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Passo 6: Modelo Matemático do fenômeno (equação encontrada) 

 

Explicite a equação obtida que descreve o fenômeno estudado tendo em vista o exemplo 

a seguir. 

 

Considere uma pessoa com 1,70 m de altura e 90 kg de peso. A ingestão diária de energia 

escolhida foi de 10460 KJ/dia (ou 2500 calorias / dia), o que é normal para um homem 

que trabalha. O peso ideal para essa pessoa é de cerca de 68 kg, de acordo com o IMC. 

 

 Esse passo causou uma certa confusão de interpretação em 2 grupos. Esses grupos 

substituíram os valores das constantes na equação de B’(t) e não na função B(t) obtida. 

 Para esse passo, foi incentivado que os próprios alunos escolhessem algum 

componente do grupo para fazer medições e apresentar a equação obtida com os dados 

do colega, porém, 2 grupos não fizeram essa parte “experimental” e os demais fizeram. 

Um grupo mostrou uma breve pesquisa feita, indicando um site12 que foi utilizado para 

saber a ingestão ideal de calorias diárias (bastando colocar algumas medidas pessoais).  

Segundo Biembengut (2016), a Modelagem na Educação vai além do que ensinar 

conteúdos específicos, os conteúdos curriculares ou a aplicabilidade deles. Mais do que 

isso, modelar: 

  
[...] essencialmente é levar os estudantes, em qualquer fase de 
escolaridade, à pesquisa; condição não frequente no dia a dia em sala 
de aula. [...] implica ensinar conteúdos e, ao mesmo tempo, ensinar os 
estudantes a fazerem pesquisa sobre assuntos que lhes possam 
interessar (BIEMBENGUT, 2016, p. 177). 

  

Destacamos, aqui, que alguns grupos fizeram pesquisas voltadas para o fenômeno 

em questão. 

 

 
12 O site acessado pelo grupo foi: https://www.gorgonoid.com/calculadora-para-montagem-de-dieta/ 
(acesso em 15 de setembro de 2020) 
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Figura 29 – Resposta do Grupo 4 (T1) de 6 

 
A seguir, o mesmo grupo apresenta resultados com dados de um colega. 

 
Figura 30 – Resposta do Grupo 4 (T1) de 6 

 

Passo 7: Gráficos do modelo 

 

7A) Esboce o gráfico da função solução obtida do fenômeno e analise o gráfico quanto a 

variação de valores. 

 Apresentamos a análise feita por um grupo e, para o item seguinte, apresentamos 

os gráficos obtidos. 

 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 31 – Resposta do Grupo 5 (T2) de 7 

 

7B) A fim de avaliar a efetividade e os importância do componente do exercício, esboce 

o gráfico dos dois modelos.  

 

Alguns grupos não colocaram escala adequada e, assim, não conseguiram 

estabelecer a diferença entre os dois modelos – um sem exercícios físicos e outro com os 

exercícios. 

Alguns grupos esboçaram erroneamente o gráfico da solução obtida. Dos grupos 

que fizeram essa atividade de Modelagem, tivemos 3 grupos que obtiveram gráficos de 

retas como gráfico do modelo. Já 2 grupos resolveram erroneamente a EDO e obtiveram 

uma reta como equação do modelo. Notamos que um grupo fez uma interpretação errônea 

do que deveria ser feito. Esse grupo fez o gráfico considerando a EDO inicial envolvendo 

B’(t) e as constantes obtidas, ao invés do gráfico de B(t). 

 
Figura 32 – Resposta do Grupo 5 (T1) de 7B 

 

7C) Se o valor de b for aumentado o que ocorre com o gráfico (no modelo com exercício)? 

O que significa isso na prática, no mundo real? 

 

O gráfico do exemplo dado mostra uma curva mais acentuada da pessoa saindo dos 90kg e 
emagrecendo conforme os dias passam e o exercício físico é feito, tendendo a chegar ao peso 
ideal de 68kg em aproximadamente 140 dias. Já o gráfico da pessoa do grupo possui uma 
curva mais suave e que mostra que se sai dos 53kg e vai emagrecendo, mesmo não precisando, 
devido a prática de exercícios físicos. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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 Esse item e o seguinte não apresentaram dificuldades para os alunos. Uma breve 

reflexão sobre o modelo, juntamente com a intuição, leva a uma conclusão plausível. 

Inclusive, os grupos que apresentaram gráficos errados conseguiram produzir uma 

resposta adequada, pois os gráficos por eles produzidos continham as ideias essenciais do 

comportamento do fenômeno (uma pessoa que faz uma atividade física irá perder mais 

peso comparando-se a uma situação sem exercícios, mantendo a ingestão diária calórica). 
 

Figura 33 – Resposta do Grupo 5 (T1) de 7C 

 
7D) Analisando os dois gráficos, o que poderia concluir a respeito de se fazer exercícios 

para a perda de peso corporal? 

 
Segue um exemplo de resposta prototípica e certamente esperada para o item. 

 
Figura 34 – Resposta do Grupo 5 (T1) de 7D 

 

Passo 8: Descrição sintética do fenômeno 

 

A partir de seu entendimento do comportamento do fenômeno, escreva um breve texto 

(entre 2 e 3 parágrafos) comparando os gráficos e equações. 

 

 Seguem 2 respostas desse passo que representam as situações anteriormente 

expressas. 

Quando aumentamos o valor do b, ao considerarmos que ele é dado pela quantidade de calorias 
gastas por quilo corporal, notamos um aumento do valor inicial do peso da pessoa - o que 
condiz com a realidade, uma vez que uma pessoa com maior quantidade de massa possui um 
gasto calórico maior para se manter - e que o decaimento de peso dessa pessoa se dá de uma 
forma um pouco mais aguda. Isso pois, ao aumentarmos o b, estamos também elevando a taxa 
de gasto que a pessoa terá ao longo da dieta, ratificando a perda de peso um pouco mais 
acelerada. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 

Ao analisarmos os gráficos, podemos observar que ao associarmos atividades físicas à dieta 
de perda de peso, obtemos um ganho na performance da mesma. Fator corroborado pelos 
gráficos de comparação, por conta da redução mais expressiva de peso no caso em que 
adicionamos o fator exercício. 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 35 – Resposta do Grupo 5 (T1) de 8 

 

Novamente, o grupo 8 da turma T1 resolveu erroneamente a EDO envolvida. 

Como solução gráfica, obteve duas retas decrescentes (o que leva a uma interpretação 

correta do fenômeno). Assim, apesar do erro na resolução técnica da EDO, a solução 

obtida permitiu uma conclusão apropriada para o fenômeno em questão. 

 
Figura 36 – Resposta do Grupo 8 (T1) de 8 

 

Passo 9: Análise da adequação do modelo 

 

O que achou do modelo obtido: se adequa com a realidade? Quais pontos observa serem 

positivos e quais os negativos nesse modelo? O que poderia ser aprimorado? Qual a 

interferência da frequência e o tipo de exercício no modelo? 

 

 Alguns grupos fizeram uma análise mais ampla do que outros, conforme 

exemplificamos a seguir. 

  

Comparando o gráfico sem o fator exercício com o gráfico que o considera, vemos que o 
gráfico do último decresce “mais rápido” em relação ao anterior. Isso se dá pelo fato de que 
com o fator exercício, o gasto calórico é maior, que consequentemente aumenta a efetividade 
do modelo, pois o déficit calórico é ainda maior. Sem o fator exercício, o gasto calórico se dá 
apenas pelas atividades “normais” durante o dia. 

  Vamos a dois exemplos: uma pessoa de 62 kg que precisa chegar em 56 kg. O gasto calórico 
inicial desta pessoa não será muito alto, pois ela não está em sobrepeso, então o corpo dela 
não necessita de tanta energia para se manter. Ela precisará, além da dieta, do fator exercício 
para atingir seus objetivos. Agora vamos para um caso de uma pessoa de 86 kg que quer chegar 
nos mesmos 56 kg. O gasto calórico inicial deste caso será muito maior, pois uma pessoa de 
86 kg necessita de muito mais energia para se manter. Porém, esse gasto não é suficiente para 
emagrecer, e sim para manter o corpo funcionando. Então, juntamente com a dieta, é 
necessário inserir o fator exercício na rotina desta pessoa. 

Fonte: Dados do pesquisador. 

A partir da análise das duas equações B(t) e B2(t), a primeira onde não há a presença do 
exercício no dia, e a segunda com a presença do exercício, com um gasto de 
47.81(Cal/Kg/dia), concluímos que: 
Mantendo o valor gasto energético padrão de 40 (Cal/Kg/dia), e a segunda com a presença do 
exercício, com um gasto de 47.81(Cal/Kg/dia), podemos perceber analisando o gráfico 
resultante, que quanto maior for o gasto de energia do dia, maior será a variação do peso em 
relação ao tempo. Com essa relação diretamente proporcional podemos ver que quanto mais 
exercícios, maior será a perda de peso. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 37 – Resposta do Grupo 5 (T1) de 9 

 
Figura 38 – Resposta do Grupo 4 (T1) de 9 

 

Passo 10: Análise crítica do modelo 

 

Como criar um modelo matemático que envolva o gasto energético diário e a ingestão 

diária de energia (comida) para prever a melhor adequação de uma dieta a uma pessoa? 

(tente responder criticamente a partir da atividade de Modelagem realizado! 

 

  O modelo obtido teve respostas satisfatórias em diferentes casos. No exemplo dado de uma 
pessoa de 90Kg e 1,70m de altura, concluímos que ela obteria os resultados 
desejados(emagrecer 22 Kg) após 54 dias sem o fator exercício. Com o fator exercício, esse 
tempo diminuiu para 45 dias. Já com o membro do grupo Lucas Heyden, de 82 Kg e 1,86m 
de altura, por ter objetivos um pouco mais modestos em relação ao outro exemplo(emagrecer 
8Kg), levaria 20 dias sem o fator exercício, e 16 dias com atividade física constante. Ou seja, 
no quesito de adequação com a realidade, o nosso modelo se adequa sim, pois considerando a 
diferença de objetivos e a diferença de tempo de obtenção de resultados, tudo é coerente com 
a realidade.  
  Dito isso, agora temos que fazer uma análise crítica do modelo obtido. Sobre seus pontos 
positivos, podemos considerar a relevância dada para o tipo dos exercícios, as mudanças 
metabólicas e o gasto diário de energia. Outros fatores foram relevantes, porém os citados se 
diferem da maioria dos planos de dieta já existentes. Os pontos negativos encontrados são 
simples: a falta de inclusão de mais variáveis para otimização dos resultados. Isso pode ser 
complementado mencionando o que poderia ser aprimorado no modelo, que seria por exemplo 
a quantidade de macronutrientes ingeridos, a criação de uma constante que dite a 
metabolização do organismo e até a diferença de cada tipo morfológico. 
  Concluindo, qual a interferência da frequência e o tipo dos exercícios no nosso modelo? 
Bom, a frequência é importante para o aumento da taxa metabólica basal, que faz aumentar o 
gasto energético tanto em repouso quanto em atividade. Já o tipo do exercício interfere, em 
união com uma dieta adequada, no aumento do gasto calórico de uma pessoa que utilizar o 
modelo obtido. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 

  O modelo obtido se adequa a realidade pois ele nos retrata que com a execução de exercícios 
físicos a perda calórica é bem mais rápida, fato esse conhecido por todos, e que seguindo uma 
dieta de calorias adequada o corpo irá perderá peso, claro que para o modelo ser totalmente 
corrente a pessoa teria que seguir estritamente a dieta e os exercícios, o que é difícil, mas se 
conseguir chegará em um resultado muito próximo.  
  Um ponto negativo é padronização de metabolismo para todos, sabemos que há pessoas que 
tem facilidade maior de perder e ganhar peso. Poderia ser adicionado uma taxa pessoal de 
metabolismo à equação, mas ainda não há como medir isso com exatidão, tendo de ser esta 
uma resposta qualitativa pessoal, isto é, uma constante. A frequência e tipo de exercício está 
diretamente ligada ao tempo de perda de peso, quanto mais exercícios fazer e maior sua 
intensidade, maior será a perda de peso em menor tempo.  
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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 Seguem respostas de 3 diferentes grupos. É possível verificar algumas diferenças 

de análise entre eles. 

 
Figura 399 – Resposta do Grupo 5 (T2) de 10 

 
Figura 400 – Resposta do Grupo 5 (T2) de 10 

  

Todo modelo começa pela teoria. Então testes são imprescindíveis. O modelo para melhor 
adequar a dieta deve conter o maior número de informações possíveis pois diversos fatores 
influenciam como peso, idade, restrição alimentar, doenças, atividade física, metabolismo 
entre outros. Entretanto um modelo com tantas informações pode ser de muita difícil 
execução, então a melhor saída é fazer um modelo com base nos fatores essenciais para 
conseguir uma boa adequação a dieta de uma pessoa. Dentre os fatores é necessário considerar 
a prática de atividades físicas pois podem potencializar a queima de calorias. O tempo é 
importante para equiparação de como está o andamento da dieta. Outro fator importante é o 
gasto de energia enquanto a pessoa está parada pois ocorre diariamente com todas as pessoas. 
Após selecionar os fatores que essenciais/gerais, é necessário entendê-los e correlacioná-los 
para que possa ser feito uma base onde a aplicação será apenas manipular os dados a partir 
dos pacientes. 
 Fonte: Dados do pesquisador. 

  Para a criação de um modelo matemático que envolva o gasto energético diário e a ingestão 
diária de energia para prever com mais precisão a adequação de uma dieta a uma pessoa, seria 
a inclusão de mais fatores para alicerçar a equação. Isso pois, ao objetivar algum resultado 
específico como a perda de peso, para obtermos bons resultados temos que encarar um corpo 
como um organismo matemático. Viés que se dá, por conseguinte, pelo fato de tanto a ingestão 
calórica dos macronutrientes com seus respectivos valores energéticos por grama – proteínas 
com 4 cal/grama, carboidratos com 4 cal/grama e gorduras com 9 cal/grama – quanto o gasto 
calórico em uma atividade física, dados os fatores que caracterizam esta, convergem em uma 
soma que ditará os resultados da dieta. 
    Nesse âmbito, para uma modelagem mais completa, podemos realizar as seguintes 
inclusões: quantidade de cada macro nutriente ingerido associado a uma constante que 
representa o seu tempo de metabolização no organismo, bem como seus impactos de 
aceleração ou retardo no mesmo; tipo de morfologia corporais – endomorfo, mesomorfo ou 
ectomorfo -, atrelada a uma constante que representa a sua resposta metabólica específica às 
atividades físicas. Logo, será possível obter um resultado mais fidedigno aos dados do 
indivíduo, atribuindo à equação um maior caráter de precisão e, consecutivamente, uma maior 
possibilidade de trazer resultados que descrevem a realidade. 
    Sob esse prisma, agora faremos uma análise crítica quanto a modelagem encontrada no 
problema. A modelagem encontrada considera fatores como gasto diário de energia, gastos 
dos exercícios físicos, frequência destes, tipo dos exercícios, alimentação e mudanças 
metabólicas. Aparentemente ela contempla vários fatores, mas é considerável que o modelo 
sugerido anteriormente contempla ainda mais áreas. Estamos falando da relevância da 
quantidade de macronutrientes ingeridos, os gastos calóricos do componente exercício, 
associação das variáveis com uma constante Metabolização do Organismo, impactos no 
retardo ou aceleração metabólica, relevância de cada tipo morfológico (endomorfismo, 
mesomorfismo ou ectomorfismo) e uma constante Resposta Metabólica Específica. Visto que 
o modelo sugerido anteriormente acaba ficando mais completo quando colocado em 
comparação. Esse é um ponto a se considerar, pois a análise crítica dos problemas é um fator 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 411 – Resposta do Grupo 4 (T1) de 10 

 

 No fim desse encontro, informamos os alunos que já havíamos postado as 

atividades de Modelagem Matemática 2A e 2B, envolvendo EDO de 2ª ordem.  

 

5.1.4 Encontro 4 (16/06/2020) 

 

 A princípio, tínhamos planejado utilizar esse encontro para a apresentação das 

atividades de Modelagem Matemática postadas na semana anterior. Entretanto, devido a 

diversas solicitações dos alunos, decidimos adiar a data prevista para postagem das 

atividades na plataforma e também a apresentação dos grupos. Os alunos alegaram que 

estavam tendo uma semana de provas das outras disciplinas e que as atividades de 

Modelagem desse 2º bloco estavam consumindo bem mais tempo do que as atividades do 

1º bloco.  

Assim, alteramos para o dia 23 de junho, a postagem e a apresentação dos 

trabalhos relativos à atividade 1A e para o dia 25 de junho, a postagem e a apresentação 

dos trabalhos relativos à atividade 1B. 

 Dessa forma, o 4º encontro foi dedicado ao esclarecimento de dúvidas específicas 

sobre EDO de 1ª ordem, relacionadas às atividades de Modelagem realizadas.  

 

5.1.5 Encontro 5 (18/06/2020) 

 

 Nesse 5º encontro, continuamos a esclarecer dúvidas específicas sobre EDO de 1ª 

ordem, relacionadas às atividades de Modelagem realizadas, mas também vários alunos 

apresentaram algumas dúvidas quanto ao desenvolvimento das atividades de Modelagem 

do 2º bloco que deveriam ser apresentadas na semana seguinte. 

 

Teríamos três padrões, um para a pessoa manter o peso em que o gasto energético seria 
equivalente a ingestão diária de comida, outro para perda de peso em o gasto energético seria 
maior que a ingestão diária de comida, e por último um que faça a pessoa ganhar peso em que 
seu gasto energético seja menor que ingestão diária de comida.  
  Para aqueles que querem aumentar o peso, a curva deverá subir a partir da origem, de acordo 
com o que modelamos neste trabalho, o expoente ''e'', deveria ser elevado a um valor positivo, 
fazendo com que a curva cresça. 
  Para aqueles que querem manter, devemos criar um modelo em que se mantém (ou quase) 
constante o tempo inteiro. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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5.1.6 Encontro 6 (23/06/2020) 

 

Nesse 6º encontro, foram feitas as apresentações dos grupos da atividade de 

Modelagem Matemática do 2º bloco, que envolveu EDO de 2ª ordem, cujo tema foi: 

 

• Atividade 2A: Comportamento de compra do consumidor 

 

 Essa atividade foi inspirada na seção 5.3 do livro de Burghes e Borrie (1981, p. 

108) e se baseava na seguinte questão: Como criar um modelo matemático que equacione 

a motivação e o nível de compra de uma determinada marca e como isso evolui com o 

tempo? 

Um grupo (grupo 6 da T1) não seguiu os passos propostos e resolveram fazer a 

Modelagem de uma maneira diferente. Eles disseram que o comportamento de compra 

de um consumidor segue as leis de mercado e é um fenômeno que oscila no tempo. Por 

isso, adaptaram o modelo de um pêndulo simples para o proposto. Não deram mais 

justificativas ou referências. 

Alguns grupos trouxeram dados de marcas famosas, conhecidas por muitas 

pessoas e que, provavelmente, fazem parte do cotidiano da maioria dos alunos, tais como 

Nike, Coca-Cola e Nestlé. Os dados foram relacionados ao faturamento da empresa, 

relacionamento com o consumidor, estratégias de marketing, dentre outros.  

Destacamos 2 grupos em particular (Grupos 5 e 7 da T2). Esses grupos realizaram 

uma pesquisa entre colegas da universidade e familiares (por meio de formulário enviado 

a essas pessoas) para terem uma noção do envolvimento delas com a marca e alguns 

produtos (respectivamente, Coca-Cola e Nestlé). 

A seguir, apresentaremos o desenvolvimento feito pelos grupos para essa 

atividade, de maneira semelhante à apresentação que fizemos do desenvolvimento feito 

para as atividades de Modelagem Matemática do 1º bloco. 

 
Passo 1: Matematização da Lei Física 

 

Consideraremos o processo de decisão de um consumidor individual e, daí, formularemos 

um modelo para prever o comportamento do consumidor em relação a um determinado 

produto, digamos a marca X.  
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1A) Identifique as variáveis envolvidas no problema. 

 

 Para esse item, 2 grupos fizeram uma associação entre as variáveis e uma letra, 

assim como é feito nos livros de EDO. Por outro lado, os demais grupos apenas 

escreveram quais eram as variáveis envolvidas. 

 
Figura 42 – Resposta do Grupo 4 (T1) de 1A 

 

1B) Qual a taxa de variação a ser analisada? 
 

 Os grupos que já tinham associado uma letra à variável no item 1A, utilizaram 

essas letras para responder esse item, conforme exemplificamos na figura a seguir. 

 
Figura 43 – Resposta do Grupo 1 (T1) de 1B 

 

1C) Quais as relações entre as variáveis? 

 

 Esse item busca uma intuição dos alunos a fim de prepará-los para desenvolver o 

modelo. Todos conseguiram dar uma resposta adequada. 

 
Figura 44 – Resposta do Grupo 5 (T2) de 1C 

 

C= Variável Custo-Benefício 

H= Constante História da Marca 

M= Variável Marketing feito (há algum fator de relevância social?) 

T= Variável Tempo de usabilidade/obsolescência programada 

D = Variável peso/quantidade/unidades do produto 

V = Variável de Variedade (quanto maior variedade de produtos, maior chance de o 
consumidor escolher o que mais se adequa) 

Fonte: Dados do pesquisador. 

Devemos analisar a taxa de variação das variáveis de Custo-Benefício (C) e Tempo de 
usabilidade (T), visto que estas são as que mais se destacam, ao ver do grupo, na realidade. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 

As variáveis possuem uma relação direta, pois o nível de compra é ligado a uma motivação e 
a motivação é sempre influenciada por uma publicidade. Logo, ambas estão conectadas. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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1D) Um modelo matemático pode ser formulado. As variáveis básicas, com o tempo t, 

são: 

• B(t): nível de compra da marca X. 

• M(t): motivação (e atitude) em relação à marca X. 

• C(t): nível de comunicação (por exemplo, publicidade) da marca X. 

e essas variáveis são assumidas como relacionadas por 

 
!&
!#

= )(K − 8&) 

 
!K
!#

= ((& − 5K) + LB, 

 

em que 5, 8, L, (	/	) são constantes que para a maioria dos artigos são positivas. Você 

acha que esse modelo é razoável para descrever o fenômeno em questão? 

 

 Como já observado anteriormente, algumas respostas dos alunos foram mais 

diretas em alguns passos. Outros grupos detalharam mais a resposta dada, conforme o 

grupo a seguir. 

 
Figura 45 – Resposta do Grupo 1 (T1) de 1D 

 

1E) Tendo em vista o modelo obtido no item anterior, chegamos a um sistema de EDO. 

Você acha que esse sistema poderia ser simplificado para uma única equação? Como? 

 

 Esse item teve o intuito de preparar os alunos para traçar um caminho com o 

objetivo de contornar dificuldades técnicas na resolução da equação do modelo. Todos 

responderam positivamente e mencionaram algum método para isso. Entretanto, um 

grupo (Grupo 9 da T1) não foi claro ao se expressar, afirmando apenas que é possível 

chegar no resultado esperado. 

O modelo é razoável para descrever o fenômeno, pois considera características e aspectos de 
grande relevância, como por exemplo o marketing(C) e a Motivação(M). Não é 100% 
generalizador, porém se adequa a muitas situações. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Alguns grupos, conforme exemplificado a seguir, mostraram de uma forma 

intuitiva que é possível simplificar o sistema sem usar termos técnicos das EDO. 

 
Figura 46 – Resposta do Grupo 1 (T1) de 1E 

 

Passo 2 - Resolução da Equação Diferencial do modelo  

 

2A) Considerando o sistema de equações dado em 1D, resolva o sistema de equações 

(sistema 2x2) da forma tradicional de resolução de um sistema de EDO de 1ª ordem. 

 

Para esse item, a maioria das respostas obtidas foram incompletas. Como 

exemplificado a seguir, os grupos indicaram um procedimento de resolução e chegaram 

a uma EDO específica, mas não a resolveram, ou seja, não chegaram a uma solução final 

do sistema. Conforme pedido nesse item, os grupos deveriam resolver o sistema de EDO 

usando algum método específico como, por exemplo, utilizando o Wronskiano. As 

soluções enviadas resolveram o sistema conforme indicado a seguir, ou seja, sem resolvê-

lo diretamente de fato. Assim, podemos concluir que os grupos tiveram dificuldades em 

resolver o sistema ou simplesmente leram os passos seguintes e “copiaram” a resposta. 

 
Figura 47 – Resposta do Grupo 11 (T2) de 2A 

Achamos que pode ser possível simplificar para uma única equação, visto que o M é uma 
variável em comum entre as duas equações, podendo substituí-la e "juntar" as equações em 
uma só. 
 Fonte: Dados do pesquisador. 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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2B) Embora tenhamos um sistema de duas Equações Diferenciais acopladas de 1ª ordem, 

podemos substituir M da segunda equação na primeira equação. Para isso, derivamos 

mais uma vez a primeira equação e obtemos: 

 
!
!#
	M
1
)
!&
!#

+ 8&O = ( M& −
5
)
!&
!#

− 58&O + LB 

Ou seja, 

!!&
!#!

+ ()8 + (5)
!&
!#

+ ()(58 − 1)& = )LB 

 

Encontre a solução da parte homogênea desta equação. 

 

Segue um exemplo de uma resposta típica deste item. 

 
Figura 48 – Resposta do Grupo 5 (T2) de 2B 

 

2C) Encontre uma solução particular da EDO do item anterior. 

 

 Apenas 2 grupos não enviaram respostas a esse item (Grupos 3 da T1 e 6 da T2 ). 

Um grupo apenas escreveu a resposta (Grupo 9 da T1). Os demais grupos responderam 

ao item de uma forma similar ao da figura a seguir. 

 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 49 – Resposta do Grupo 5 (T2) de 2C 

 

Passo 3: Condições iniciais ou de contorno 

 

Estabeleça as condições iniciais ou de contorno. 

 

Algumas respostas foram vagas (alguns grupos responderam apenas: as constantes 

devem ser positivas). Outros grupos não deram detalhes de como conseguiram os valores 

estabelecidos por eles, conforme exemplificado em uma resposta a seguir. 

 
Figura 50 – Resposta do Grupo 7 (T2) de 3 

 

 

 

 

Fonte: Dados do pesquisador. 

α (custo benefício) =0,675 

β nome da marca (pessoa que já possuem familiaridade) =0,95 

γ publicidade (% em que consumidores visualizam as propagandas) = 0,5209 

a consumo do sexo masculino no mês = 4,8 

b consumo do sexo feminino no mês = 5,2 

C (Interação) = 0,89 

B (Nível de consumo) = 0,76 

M (Motivação) = 0,802 

t(tempo)=0 

 Fonte: Dados do pesquisador. 
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Passo 4: Substituição das constantes dadas 

 

Analise os casos (veja o que ocorre com a função e o comportamento no infinito): 

 

1. Caso 58 > 1. 

 

2. Caso 58 < 1. 

 

As respostas a esses itens foram bem similares entre os grupos. Vários grupos 

responderam essa questão sem apresentar alguma justificativa clara de como chegaram a 

determinadas conclusões, conforme exemplificado na figura a seguir. 

 
Figura 51 – Resposta do Grupo 8 (T2) de 4 

 

Porém, um grupo fez um esboço do gráfico envolvido para, então, apresentar uma 

resposta justificável. 
 

 

Caso 1: αβ > 1 

Quando αβ > 1o B será positivo. O consumidor em uma tendência maior a comprar o 
produto, ou seja, sempre haverá um "nível de compra” POSITIVO. 

Caso 2: αβ <1 

Quando αβ < 1 o B será negativo. O consumidor em uma tendência maior a NÃO comprar o 
produto, ou seja, sempre haverá um "nível de compra" NEGATIVO. 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 52 – Resposta do Grupo 5 (T2) de 4i 

 

Passo 5: Cálculos solicitados no problema: explicite o que se pede 

 

Escolha uma determinada marca e encontre os valores (de forma razoável, aproximada) 

das constantes estabelecidas. Como se chegou a esses valores? Quais foram as pesquisas 

feitas? Onde foram coletados os dados? 

 

Alguns grupos ignoraram a parte de escolher alguma determinada marca para 

trabalhar, estabelecendo valores aleatórios para as constantes do problema. Outros grupos 

escolheram alguma marca, mas não fizeram pesquisas, estabelecendo também valores 

arbitrários para as constantes do problema. Um grupo analisou uma marca de telefones 

celulares Xiaomi e retirou os dados de um site na internet. Por fim, 2 grupos realizaram 

pesquisas e tentaram estabelecer valores razoáveis para as constantes envolvidas. 

Cabe um destaque ao Grupo 5 da T2, cuja resposta a esse item trazemos a seguir. 

Eles realizaram uma pequena pesquisa com algumas pessoas com relação à Coca-Cola. 

Com os dados obtidos, eles fizeram alguns gráficos e estabeleceram os parâmetros 

envolvidos na EDO. 

 
A solução homogênea cresce e depois se torna constante, tendendo a se equilibrar já que 
conseguiu conquistar um público com decisão de comprar a marca ao longo do tempo. 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 53 – Resposta do Grupo 5 (T2) de 5 

 

Passo 6: Modelo Matemático do fenômeno (equação encontrada) 

 

Qual foi a solução encontrada? 

 

 Este passo revelou algumas dificuldades dos grupos. Alguns grupos, como 

exemplificado a seguir, pareciam ansiosos para obter uma solução numérica, ou seja, não 

perceberam que a solução, uma função, era o modelo matemático equacionado requerido. 

Outros grupos, por outro lado, apresentaram apenas alguns números, como o preço de um 

determinado produto e o nível de interesse nele. 

 

 
 

A marca escolhida foi a Coca-Cola, que possui diversos tipos de bebidas. Chegamos aos 
valores das constantes a partir de uma pesquisa feita por meio de um formulário enviado a 83 
pessoas e fazendo a média dos valores obtidos. 
 
A pesquisa foi feita pelo Formulário do Google em que constava as seguintes perguntas: 
1-   Quantas vezes você consome algum produto da marca Coca-Cola na semana? 
Opções de resposta: Menos de uma vez; De 1 a 3 vezes; Mais de 3 vezes 
2-   Quantas vezes você vê a publicidade da marca? (Considere 0 como "nunca" e 10 como 
"sempre") 
Opções de resposta: Notas de 0 a 10, em que 0 se refere a “nunca” e 10 a “sempre”. 
3-   O que você acha do sabor dos produtos? 
Opções de resposta: Ruim; Bom; Muito bom 
4-   Você compra essa marca por qual motivo? (Marque todas as que você considerar 
importantes) 
Opções de resposta: Sabor; História da marca; Influência; Propagandas; Preço; Qualidade; 
Facilidade na compra; Design. 
5-   Quais os dias que você normalmente consome esses produtos? 
Opções de resposta: De segunda à sexta-feira; Finais de semana; Feriados 
 
Os valores encontrados a partir desse formulário foram: 

• α (sabor do produto-muito bom) = 57,8% (para ter alfa*beta<1) 
• α (sabor do produto-muito bom e bom) = 98,8% (para ter alfa*beta>1) 
• β (datas de consumo-final de semana que é a maioria das pessoas) =85,5% (para ter 

alfa*beta<1) 
• β (datas de consumo-final de semana +feriados) = 131,22% (para ter alfa*beta>1) 
• γ (publicidade da marca-soma das porcentagens de 8, 9 e 10 ) = 39,8% 
• a (maior motivação (eliminando o sabor que já foi usado em alfa)- qualidade) = 66,3% 
• b (consumo em relação a dias-1 a 3 por estarmos considerando o final de semana) = 42,2% 
• c (motivação (fiz a média de todas as motivações)) = 37,2% 

 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 54 – Resposta do Grupo 5 (T2) de 6 

 

Passo 7: Gráficos do modelo 

 

7A) Esboce a função solução (tendo em vista cada caso mencionado no Passo 5) obtida 

do fenômeno e analise o gráfico quanto a variação de valores. 

 

 Alguns gráficos apresentaram um desenho não esperado. O gráfico de um grupo 

foi uma exponencial decrescente e, ainda o de outro, foi o de uma parábola do tipo y=x2. 

Alguns poucos grupos obtiveram uma solução inadequada da EDO e não conseguiram 

fazer o esboço do gráfico. Os grupos que não fizeram o gráfico ou fizeram de uma forma 

inadequada, conseguiram fazer uma interpretação intuitiva adequada do fenômeno 

analisado. 

 Exemplificamos na figura a seguir, uma resposta adequada de um grupo. Esse 

grupo fez o esboço do gráfico em questão e, em seguida, uma análise do que estava sendo 

representado pelo gráfico. 

 
 

 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 55 – Resposta do Grupo 5 (T2) de 7A 

 
7B) Qual o comportamento das soluções da parte homogênea e a solução particular 

quando o tempo tende a infinito? 

 

 Esse item não apresentou uma grande dificuldade para os grupos. Entretanto, 

notamos que alguns grupos tiveram dificuldades de se expressarem de uma forma clara. 

Um grupo (Grupo 11 da T2) relatou: “quando tende ao infinito, o gráfico some”. 

Deixamos, a seguir, um exemplo de uma resposta comum. 

 
Figura 56 – Resposta do Grupo 5 (T2) de 7B 

 

 

 
O gráfico representa uma variação de valores, pois a equação usada na solução homogênea é 
influenciada por variáveis essenciais para o consumidor comprar. Dessa forma, se essas 
variáveis estiverem baixas, é natural que o poder de compra diminua, fazendo com que o 
gráfico decresça, e consequentemente, se essas variáveis estão altas, o poder de compra 
aumenta, fazendo com que o gráfico cresça de forma exponencial. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 
A solução da parte homogênea possui um comportamento inicialmente decrescente, logo após 
o gráfico começa a crescer, desenvolvendo um crescimento exponencial. A solução da parte 
particular se comporta de forma linear. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Passo 8: Descrição sintética do fenômeno 

 

A partir de seu entendimento do comportamento do fenômeno, escreva um breve texto 

(entre 2 e 3 parágrafos) comparando os gráficos e equações. 

 

 Essa parte da descrição sintética do fenômeno não foi um passo que trouxe 

dificuldades nas atividades de Modelagem Matemática do 1º bloco. Entretanto, nessa 

atividade do 2º bloco, notamos que 2 grupos não responderam a esse passo por não 

conseguirem fazer o esboço do gráfico. Outro grupo, que também não fez o esboço do 

gráfico, respondeu ao item, mas trouxe uma resposta sem sentido. Os demais grupos 

deram uma resposta razoável, mesmo que breve, como exemplificado a seguir. 

 
Figura 57 – Resposta do Grupo 5 (T2) de 8 

 

 Segue outra resposta, em que um grupo fez a análise de uma empresa. Esse grupo 

fez pesquisas no site da empresa e também com amigos e colegas para, então, estabelecer 

as constantes envolvidas. 
 

Figura 58 – Resposta do Grupo 7 (T2) de 8 

 

O gráfico demonstra o comportamento de duas soluções, primeiro, a solução homogênea, que 
está sendo representada pela linha verde e segunda, a solução particular, que está representada 
pela linha azul. A solução homogênea tende a possuir um crescimento exponencial, e 
considerando as variáveis que estão presentes nessa equação, é esperado que o gráfico cresça, 
caso as constantes apresentem bom desenvolvimento. A recíproca também é verdadeira, caso 
as constantes sejam valores baixos, é esperado que o gráfico decresça. 
Toda essa análise parte da observação em relação ao tempo. A solução particular, que está 
representada pela linha azul, é uma equação linear, e o gráfico se comporta como uma reta, 
pois não existe sequer variação em relação ao tempo, ou seja, se mantém constante. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 

Baseado em nossos resultados foi possível analisar que devido a empresa Nestle já investir 
bastante em seus produtos e marketing ela possui um bom nome, e bastantes fãs que já 
compram e consomem seus produtos diariamente, mas para isso continuar a empresa deve 
investir ainda mais e ainda sim ter a percepção de que seus clientes podem enjoar de seus 
produtos, mas ela já vem trabalhando para isso com exemplo do passatempo, que após o 
mercado ter uma baixa lançaram com um novo sabor que foi uma boa tática. O modelo 
alfa*beta<1 definiu bastante nossas pesquisas, porém poderíamos ter uma equação mais 
efetiva, envolvendo mais pontos para analisar, como épocas especiais e idades que influenciam 
bastante no tipo do alimento consumido e apresentamos dificuldades ao analisar as constantes 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Passo 9: Análise da adequação do modelo 

 

O que achou do modelo obtido: se adequa com a realidade? Qual dos dois casos 

analisados parece ser mais provável de ocorrer e por quê? Quais pontos acha positivos e 

quais acha negativos nesse modelo? O que poderia ser aprimorado? Qual é a interferência 

do tipo de marca nos gráficos e no modelo? 

 

Alguns grupos escreveram de uma forma bem concisa a análise do modelo. 

Outros, conforme exemplificado a seguir, foram mais verbosos na resposta. 

 

Figura 59 – Resposta do Grupo 6 (T2) de 9 

 
  
 Segue outra resposta, mais curta do que a anterior, mas que sintetiza alguns pontos 

importantes. 

 
Figura 60 – Resposta do Grupo 7 (T2) de 9 

 

 

O modelo obtido se adéqua a um modelo simplificado do fluxo de vendas, não chegando tão 
próximo da realidade. 
Dos dois casos analisados, a mais provável que ocorra é a que tende a zero ao decorrer do 
tempo, pois a uma constante entrada de novos produtos e ofertas no mercado que desvaloriza 
outros produtos, diminuindo a sua procura. 
O modelo apresenta pontos positivos pois ele tenta descrever o nível de decisão de um cliente 
ao buscar por um produto, colocando em conta suas variáveis. Já os pontos negativos se dão 
pois esse modelo não abrange algumas estratégias comuns que influenciam no fluxo de 
vendas.  
Dessa forma, poderia ser aprimorado levando em consideração algumas estratégias que são 
aplicadas frequentemente pelas empresas, como por exemplo a aplicação de descontos nos 
produtos. 
Ao adequar o modelo a uma determinada marca, os dados apresentam informações mais 
próximas a realidade da marca. Porém, o comportamento da curva aparentemente apresenta 
pouca variação.  

Fonte: Dados do pesquisador. 

 O modelo se adequa a realidade pelo fato de que uma pessoa é sempre influenciada a comprar 
por fatores externos e a marca começa a vender cada vez mais com o tempo, por causa desses 
fatores. Os pontos positivos são que esse modelo consegui simular a realidade e que se 
conseguiu fazer um estudo de caso. Os pontos negativos são analise da equação é dificultada 
pela falta das constantes. Pode-se aprimorar a questão da análise do estudo de caso. 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Passo 10: Análise crítica do modelo 

 

Como criar um modelo matemático que equacione a motivação e o nível de compra de 

uma determinada marca e como isso evolui com o tempo? (tente responder criticamente 

a partir do trabalho de Modelagem realizado!) 

 

 Uma análise apresentada pelo grupo que pesquisou a Nestlé, mostrou como a 

relação de uma pessoa com a marca é importante e como as empresas valorizam isso. 

 
Figura 61 – Resposta do Grupo 7 (T2) de 10 

 

 Segue uma resposta mais curta a esse passo, mas que traz um conjunto de fatores 

interessantes para a criação do modelo, segundo o grupo. 

 

Figura 62 – Resposta do Grupo 6 (T2) de 10 

 

 Um grupo apresentou um fator importante em relação ao preço de um produto, 

tendo em vista os contextos econômico, social e político em que se está inserido. 

 

Para criar um modelo matemático que responda as necessidades da empresa, é necessário em 
primeiro lugar analisar os dados esperados e o que irá influenciar para alcançar esses dados, 
ou seja, na nossa modelagem, queríamos uma equação no qual, analisaremos o consumo em 
certo tempo, sendo assim, já possuímos duas análises: o consumo e o tempo, para isso foi 
necessário uma pesquisa para encontrar os índices, que percebemos que: o nome da empresa 
é bastante importante, tudo que ela fez até o momento, então muitas pessoas consomem os 
produtos por familiaridade, e também o sexo da pessoa, pois como a Nestlé é forte em 
fabricação de chocolate, mulheres no período de TPM, tende a consumir mais, que foi o que 
encontramos na busca, além disso muito importante é o marketing da empresa, e com qual a 
frequência que ela produz os conteúdos para motiva as pessoas em consumir 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 

Para se criar um modelo matemático desse tipo, deve-se levar em conta a qualidade, o preço 
(incluindo descontos) e a publicidade do produto. 
Ao longo do tempo ele vai tender a zero pois a realidade do mercado se dá na constante 
inovação de produtos e na desvalorização de outros já existentes.  

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 63 – Resposta do Grupo 1 (T1) de 10 

 

5.1.7 Encontro 7 (25/06/2020) 

 

 No 7º encontro, aconteceu a apresentação da última atividade de Modelagem 

Matemática do 2º bloco, que envolveu EDO de 2ª ordem, cujo tema foi: 

 

• Atividade 2B: Modelando a propagação de uma epidemia 

 

A atividade foi inspirada, principalmente, na seção 7.4 do livro de Burghes e 

Borrie (1981, p. 150). Também fizemos uso do artigo de Weiss (2013) e do trabalho de 

Catlett (2015), que foi resultado de um projeto em Equações Diferenciais, conduzido pelo 

Professor David Arnold da Universidade de Baylor, nos Estados Unidos.  

 O objetivo dessa atividade de Modelagem foi analisar a seguinte questão: “Como 

formular um modelo que mostre a propagação de uma epidemia e qual é a importância 

de tais modelos nos dias atuais?” 

 A seguir, apresentamos o desenvolvimento dos grupos dos diversos passos da 

atividade. 

 

Passo 1: Matematização da Lei Física 

 

1A) Identifique as variáveis envolvidas no problema. 

 

 Assim como nas outras atividades, esse passo inicial tem o objetivo de fomentar 

a percepção e a apreensão dos alunos (BIEMBENGUT, 2016). Alguns grupos já 

introduziram algumas constantes, como exemplificado na figura seguinte, enquanto 

outros apenas explicaram o entendimento obtido, sem introduzir as constantes. 

 

Devemos levar em conta as diversas variáveis presentes no trabalho, a fim de que criemos um 
modelo mais fidedigno e que correlacione de forma mais precisa o nível de compra de um 
usuário. Desta forma, precisamos saber mais sobre como uma marca(X,Y,Z) influência social, 
econômica e politicamente uma região, Estado ou País, a fim de que possamos correlacionar 
esses valores as variáveis estudadas, bem como devemos fazer pesquisas mercadológicas para 
traçar um perfil de compra geral dos indivíduos entrevistados. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 64 – Resposta do Grupo 8 (T2) de 1A 

 

1B) Qual a taxa de variação a ser analisada? 

 

 Esse item teve uma resposta direta por todos os grupos, como podemos ver a 

seguir. 

 
Figura 65 – Resposta do Grupo 8 (T2) de 1B 

 

1C) Quais as relações entre as variáveis? 

 

 Esse item teve diversas respostas condizentes com a intuição e com o item 

anterior. Entretanto, alguns grupos apresentaram respostas contendo alguma das equações 

dos itens seguintes. Também 3 grupos trouxeram respostas sem um sentido claro, tais 

como: “a relação é positiva”, “a relação entre as variáveis é de soma” e “relação 

exponencial”. 

 
Figura 66 – Resposta do Grupo 8 (T2) de 1C 

 

 

As variáveis envolvidas é N que é população total representada, que no caso é soma de S(t) 
que é a porção não infectada da população que ainda é suscetível à doença, I(t) que é o número 
de pessoas que foram infectadas com a doença no momento t e são capazes de espalhá-la e 
R(t) que representa a parte "removida" da população. Outras variáveis usadas é β (taxa de 
infecção da doença) e 1/ɣ (período médio de infecção). Pensando em outras variáveis no 
sistema, podemos citar também o tipo da doença (bactéria ou vírus), tempo de tratamento, 
questão de isolamento social, idade, imunidade, clima, higienização, sanitarismo. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 

A taxa de variação a ser analisada seria a propagação da doença em relação ao tempo, e como 
ela se comporta em ligação com à população (Grupos infectados e não infectados). 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 

Para fazermos a relação entre as variáveis teremos que levar em consideração a(o) 
doença/vírus a ser analisado, observando o seu poder de contágio; a proporção que um 
infectado tem de transmitir para os não infectado, por definição a forma da transição entre essa 
relação exponencial.  
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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1D) Um dos modelos epidêmicos mais básicos foi criado por W. O. Kermack e A. G. 

McKendrick em 1927, conhecido como modelo SIR. O modelo lida exclusivamente com 

uma população fixa, negligenciando o efeito de nascimentos e imigração no tamanho 

geral da população. 

A população é dividida em três grupos distintos dos quais o modelo deriva seu 

nome.	R(#) é a porção não infectada da população que ainda é suscetível à doença, no 

momento t. Da mesma forma, S(#) é o número de pessoas que foram infectadas com a 

doença no momento t e são capazes de espalhá-la para aquelas do grupo R(#). 

Finalmente, @(#) representa a parte "removida" da população: aqueles que não 

são mais capazes de infectar ou espalhar a infecção devido à recuperação e subsequente 

imunidade, quarentena ou morte. O "fluxo" geral do modelo prevê que membros da 

população R(#) façam a transição para o grupo S(#) e terminem, finalmente, no grupo 

@(#). 

A população total é representada por T, de modo que T = R(#) + S(#) + @(#). 

Usando 8 como a taxa de infecção da doença e 1/L como o período médio de infecção, 

Kermack e McKendrick derivaram três EDO: 

 
!R
!#

= −
8RS
T

 

 

					
!S
!#
=
8RS
T

− LS 

 
!@
!#

= LS 

 

Dois conceitos importantes se tornam evidentes apenas examinando o modelo SIR 

básico. Inicialmente, você pode notar que a soma das três EDO é 0: 

 
!R
!#
+
!S
!#
+
!@
!#

= 0. 

 

Lembre-se de que a soma de R(#), S(#) e @(#) representa a população total T: 

 

T = R(#) + 	S(#) + 	@(#) 
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A diferenciação de ambos os lados das equações gera uma nova equação: 

 
!T
!#

= 	
!R
!#
+
!S
!#
+
!@
!#

= 0. 

 

Como 
!"
!# = 0, pode-se inferir que nossa população total T está fixa e não é uma 

função do tempo. Mais importante, isso significa que nenhum membro da população pode 

finalmente entrar ou sair do sistema, apenas passar do grupo suscetível para o grupo 

infectado e, finalmente, para o grupo removido. Por isso, nosso segundo conceito é mais 

óbvio. Se expressarmos T como T = 1, todos os valores numéricos de R(#), S(#) e @(#) 

serão expressos como uma fração ou porcentagem da população total T. Isso tornará 

nossas simulações mais relacionáveis, além de simplificar nosso modelo. O modelo SIR 

usado daqui em diante assume T = 1 e pode ser reescrito da seguinte forma: 

 

1) /1

/#
= −8RS		 

 

2) /2

/#
= 8RS − LS	 

 

3) /3

/#
= LS	 

 

Finalmente, pode-se notar que cada equação é diretamente proporcional ao 

tamanho do grupo infectado, S(#). Imitando o comportamento de um patógeno da vida 

real, se não houver indivíduos infectados na população (S(#) = 0), a doença não poderá 

se espalhar. 

 

Esse sistema de equações foi construído para formular a propagação de uma epidemia.    

O que você pode dizer desse modelo? Você acha razoável? (Justifique). 

 

 Para esse item, os grupos responderam que consideram o modelo razoável. Alguns 

grupos, conforme exemplificado a seguir, apontaram um viés negativo do modelo: 

considerar a população N como uma constante.  



120 

 

Um grupo (Grupo 4 da T1) argumentou que o modelo não representa muito bem 

a realidade, visto que desconsidera vários fatores, mas é bem simples e relativamente fácil 

de ser trabalhado. Entretanto, esse grupo e vários outros apresentaram dificuldades em 

resolver alguns dos passos seguintes, inclusive deixando alguns sem resolução. 

 Outro grupo (Grupo 2 da T2) não foi claro no que apontou como um aspecto 

negativo do modelo, que foi considerar uma população “homogeneamente misturada”, 

isto é, ignora “heterogeneidades especiais”. 

 
Figura 67 – Resposta do Grupo 8 (T2) de 1D 

 

Passo 2: Resolução da Equação Diferencial do modelo  

 

Considerando o sistema de equações dado em 1D, resolva o sistema de equações (sistema 

3x3) da forma tradicional de resolução de um sistema de Equações Diferenciais de 1ª 

ordem. 

 

 Segundo Bassanezi (2002): 

 
Se o modelo matemático é uma equação diferencial, nem sempre 
podemos obter informações ou projeções da realidade modelada através 
da solução explícita desta equação. Na verdade, somente um grupo 
reduzido de equações diferenciais admite soluções na forma de uma 
função analiticamente explícita. Neste grupo estão incluídos os 
modelos mais simples e que dão apenas um esboço das situações ou 
fenômenos analisados. Em geral, a fidelidade de um modelo com 
relação à realidade retratada é proporcional à complexidade matemática 
do modelo. O que se procura numa modelagem é estabelecer um ponto 
de partida com modelos simples, não comprometedores e que possam 
ser modificados conforme os objetivos vão sendo ampliados 
(BASSANEZI, 2002, P. 125). 
 

Sim, levando em consideração todas as variáveis apresentadas pode-se afirmar que o modelo 
é razoável para o cálculo de propagação de pandemias. Através dele pode se estimar picos da 
doença no tempo t e ter uma noção do andamento da doença, como a velocidade que ela se 
propaga. Porém, necessita de alguns ajuste, por exemplo: em uma doença específica como o 
covid-19, em que é difícil identificar em qual grupo as pessoa se encontra (S(t), I(t), R(t)) 
pelos sintomas iniciais apresentados serem parecidos muito com gripe, dengue, H1N1 e os 
teste que dariam esta certeza de identificação ser de difícil acesso pela população. Outro fator 
que pode ser revisado, é N que representa a população total, pois nas capitais, metrópoles, 
cidade maiores, tem muitas pessoas do grupo flutuantes que não representa a população total, 
mas está ali no dia a dia e podem mudar o cenário esperado pela equação.  
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Em consonância com essa reflexão, ao tratar de um modelo um pouco mais 

sofisticado do ponto de vista matemático, podemos encontrar alguns empecilhos. Essa foi 

a situação encontrada pelos grupos nesse passo. 

É importante destacar que esse passo não é tão simples de resolver por causa de 

um termo "misto" (ou seja, uma derivada de 2ª ordem envolvendo 2 variáveis diferentes). 

Sem algumas simplificações, não é possível uma solução direta. Para não dificultar a parte 

matemática, foi decidido em conjunto com os alunos, não resolver o sistema de EDO. O 

argumento a que chegamos de comum acordo foi gastar mais tempo na parte da discussão 

e menos tempo nas resoluções matemáticas. Apesar disso, a resolução matemática do 

problema envolveu alguns artifícios técnicos para não ser necessária a resolução do 

sistema de EDO envolvido, conforme apresentado nos passos seguintes. 

Por meio de relações das equações envolvidas no fenômeno é possível obter 

informações importantes. Assim, conforme apresentado nos passos a seguir, é possível 

obter informações significativas do fenômeno por meio de algumas técnicas matemáticas. 

 

Passo 3: Condições iniciais ou de contorno 

 

3A) V e W: Existem mais duas variáveis constantes no nosso sistema. O primeiro é 8, a 

taxa de infecção da doença. No modelo SIR, todos os membros do grupo suscetível têm 

a mesma probabilidade de contrair a doença; portanto, 8 é apenas uma constante que 

expressa a probabilidade de um indivíduo saudável no grupo suscetível de encontrar e ser 

infectado por um indivíduo infectado. Como alternativa, 8 pode ser expresso como o 

número de contatos por unidade de tempo. Isso é um pouco mais óbvio se expressarmos 

o inverso de 8 como X4 = 85%, se X4 for o tempo típico entre os contatos. 

A outra constante é L, a taxa média que os indivíduos movem do grupo infectado 

para o grupo removido. No mundo real, essa é a taxa média de morte/recuperação. O 

inverso de L  também é importante para conceituar, sendo o período médio de 

infecciosidade, tal que X6=L5%.  

Um indivíduo na população suscetível tem a mesma chance que qualquer outro de 

ser infectado. 

 

O número básico de reprodução, Y7: Uma proporção importante no modelo epidêmico 

de SIR é @*, o número básico de reprodução. 
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Para derivar esse valor, devemos primeiro dividir a equação (1) pela equação (3), 

do sistema obtido no Passo 1, expressando efetivamente a alteração no grupo suscetível, 

S(t) por alteração no grupo removido, @(#), em função de R[#]: 

 
!R
!@

=
−8R
L

 

 

Encontre a solução S[t] (justificando os passos). 

 

 Apenas um grupo não resolveu esse item. Foi um grupo que aparentemente 

desistiu de fazer a parte matemática e respondeu apenas as perguntas de discussão. Um 

grupo apenas apresentou a solução sem, entretanto, apresentar o desenvolvimento feito. 

 Os grupos apresentaram respostas coerentes com os cálculos, como exemplificado 

a seguir. 

 
Figura 68 – Resposta do Grupo 2 (T1) de 3A 

 

3B) @* é conhecido como número básico de reprodução e é a razão entre 8, a taxa de 

infecção, e L, o período de infecciosidade. 

 

@* =
8
L

 

 

Tendo em vista a solução S[t] e o número básico de reprodução, determine R[t].  

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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 Tivemos 2 grupos que não responderam esse item. Já outro grupo apenas 

apresentou a resposta sem, entretanto, apresentar o desenvolvimento até obter a solução. 

 
Figura 69 – Resposta do Grupo 3 (T1) de 3B 

 

3C) À medida em que t avança, a epidemia termina (S[#] = 0), o grupo removido @(#) 

pode ser expresso da seguinte maneira: 

 

@[#] = 1 − R*/53#(3[#]53(*)) 

 

Uma análise rápida dessa equação mostra que, a menos que o grupo suscetível 

inicial esteja vazio de modo que R(0) = 0 , sempre haverá um grupo suscetível na 

população total. Indo um pouco mais a fundo, podemos assumir que as epidemias 

modeladas pelo sistema SIR terminam com a falta de indivíduos infectados, e não com a 

falta de indivíduos suscetíveis. @* é muito importante para determinar o comportamento 

de epidemias. Para ilustrar isso, substituiremos @* na 3ª equação do sistema do Passo 1: 

 
!S
!#
= (@*R − 1)(LS) 

 

L e S devem ser ambos positivos, de modo que o sinal de S<(#) é definido pelo número 

básico de reprodução, de modo que, se @* >
%

1(*)
, o número de indivíduos infectados 

aumenta (causando uma epidemia), mas se @* <
%

1(*)
, o número de indivíduos infectados 

diminuirá. 

 

Encontre o valor de @* para algumas doenças (cerca de 4), incluindo o COVID-19.  

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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 Os grupos responderam satisfatoriamente a esse item. Alguns grupos não 

indicaram como obtiveram os valores da constante @* . Porém, a maioria dos grupos 

apresentou uma referência do local no qual conseguiram essa informação (geralmente, 

um site de alguma instituição de pesquisa). 

 O objetivo desse item era que os grupos fizessem uma pesquisa para poder 

comparar o valor dessa constante @*  com outras doenças e verificar quais as são as 

diferenças, como exemplificado a seguir. 

 

Figura 70 – Resposta do Grupo 3 (T1) de 3C 

 

Passo 4: Substituição das constantes dadas 

 

Escolha uma cidade (como Itabira, onde estuda, ou sua cidade natal, por exemplo, ou 

alguma outra) e determine as constantes envolvidas no sistema modelado (nesse caso, 

estaremos estudando a evolução da COVID-19). Veja como base, por exemplo, o blog do 

biólogo Prof. Marco, onde temos várias referências confiáveis de dados no mundo todo:  

https://marcoarmello.wordpress.com/2020/03/30/covid19/ 

https://marcoarmello.wordpress.com/2020/03/29/coronavirus_recursos/ 

https://marcoarmello.wordpress.com/2020/03/13/coronavirus1/ 

 

As escolhas dos grupos variaram entre alguns estados brasileiros. A cidade na qual 

houve repetição pela escolha de 3 grupos foi Itabira – MG, cidade onde se localiza o 

campus da UNIFEI frequentado pelos alunos, como exemplificado a seguir. 

 

 O valor de R0 pode variar conforme as regiões, pois as mesmas podem adotar mediadas 
extremas, como um possivel lockdown. Para a COVID-19, o caso é o mesmo, podemos 
diariamente escutar que uma região está com maior número de casos que outra. Com isso o 
indicador R0 se torna um "indicador indireto", porém, bastante preciso em cada caso. O R0 do 
coronavírus no dia 12/05 foi calculado com base nos casos chineses e tem um valor de 
aproximadamente 2,6. 
 Porém, no site fornecido pelo professor Marcelo Armello (https://covid-
simulator.3778.care/), no dia 23/06, o R0 na cidade de Itabira estaria entre 0,417 e 0,807. O 
que se confirma devido os casos aumentarem, o que torna as amostras de pessoas infectadas 
maior e as suscetíveis, menor. Esse fato pode ser modificado também pelo fator isolamento. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 71 – Resposta do Grupo 4 (T1) de 4 

 

Passo 5: Cálculos solicitados no problema: explicite o que se pede 

 

Detalhe alguns cálculos feitos até agora (como encontrar o R(t) e o I(t), por exemplo). 

 

A figura a seguir, apresenta dados referentes à cidade de Lagoa da Prata – MG. 

Essa cidade de 52.165 habitantes, teve 211 infectados, 136 recuperados e 2 mortes até a 

resolução da atividade de Modelagem (período de 21/3 à 21/6/2020, segundo dados do 

grupo). 

 
Figura 72 – Resposta do Grupo 1 (T2) de 5 

 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Passo 6: Modelo Matemático do fenômeno (equação encontrada) 

 

Com as constantes determinadas, explicite o modelo encontrado. 

 

Alguns grupos deixaram a equação obtida, com as letras constantes, sem trocá-las 

pelos valores obtidos nos passos anteriores. A resposta que exemplificamos a seguir, é de 

um grupo que teve como base de dados a cidade de Itabira – MG. 

 
Figura 73 – Resposta do Grupo 6 (T2) de 6 

 

Passo 7: Gráficos do modelo 

 

Usando o passo 4, esboce em um mesmo gráfico, as funções S(t), I(t), R(t) no caso de 

@* <
1

R(0)
 

 

Os grupos tiveram muitas dificuldades nesse passo. Dos 11 grupos que fizeram 

esta atividade de Modelagem, apenas 2 grupos fizeram os itens 7E e 7G, e apenas 1 grupo 

fez os itens 7D, 7F, 7H e 7I.  

Os grupos apresentaram dificuldades na resolução desses itens, que envolviam 

alguns cálculos e explicações técnicas para um melhor entendimento do fenômeno em 

estudo.  

Um grupo fez gráficos dinâmicos no GeoGebra, mostrando como a variação de 

alguns dos parâmetros impacta na evolução do modelo. O exemplo a seguir é de um grupo 

que analisou a cidade de São Paulo – SP. 

 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 74 – Resposta do Grupo 7 (T1) de 7A 

 

7B) Com os dados do Passo 4, esboce em um mesmo gráfico, as funções S(t), I(t), R(t) 

no caso de 

@* >
1

R(0)
 

 

 Apresentamos para esse item, a resposta do mesmo grupo cuja solução trouxemos 

no item anterior. 

 
Figura 75 – Resposta do Grupo 7 (T1) de 7B 

 

7C) O caso vacinado: No mundo real, as doenças contagiosas dificilmente são “deixadas 

por conta própria” para se espalhar entre as populações. Uma das contramedidas mais 

importantes para o surto de doenças infecciosas é o uso da vacinação em massa. Nos 

próximos casos, examinaremos o efeito de vacinar uma parte da população sobre o 

comportamento de uma epidemia. 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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Nossa vacina contém algumas suposições, no entanto. A vacina é apenas 

preventiva e 100% eficaz. Além disso, o tamanho do grupo vacinado será estático acima 

de t, ou seja, apenas uma parcela inicial da população será vacinada e ninguém mais será 

vacinado ao longo do tempo t. Para este exemplo, o grupo vacinado inicial \(0) é de 

cerca de 20% da população total. 

 

Inclua nos gráficos feitos em 7A e 7B: 
$

(&(')	*+	(')). 

 

 Esse item exemplifica uma situação importante: como a vacina pode auxiliar na 

diminuição da “curva” de propagação do vírus. 

 Apesar das diferenças entre alguns gráficos, eles representaram a ideia intuitiva. 

Deixamos como exemplo a seguir, a resolução de um grupo. 

 
Figura 76 – Resposta do Grupo 7 (T1) de 7C 

 

7D) Verifique o que acontece com a taxa de crescimento inicial I(t) no caso analisado 

pelo grupo.  

Ainda podemos usar o número de reprodução básico @* para ajudar a determinar 

o comportamento das doenças, mas compararemos com %

(=(*)	5?	(*))
, dessa vez, 

substituindo o novo tamanho do suscetível inicialmente grupo de (S(0) 	− V	(0)) por 

S(0). 

 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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Neste exemplo, nosso @*  ainda ultrapassa %

=(*)
− \(0) e, como antes, o grupo 

infectado cresce inicialmente. No entanto, a taxa de crescimento inicial de S[#]  é 

extremamente deprimida, graças à presença do grupo vacinado.  

 

* Complete de acordo com os dados do grupo! 

 

Como resultado, a contagem final de indivíduos que pegaram a doença é reduzida 

em aproximadamente *______ apesar de apenas 20% sendo vacinados. Este efeito é 

chamado imunidade de rebanho. O conceito básico é que, como os indivíduos vacinados 

não podem espalhar a doença de pessoa para pessoa, o grupo vacinado retarda o surto da 

doença, dando aos indivíduos suscetíveis uma menor possibilidade de encontrar a doença. 

 

Em nosso último caso, o grupo vacinado é grande o suficiente para produzir 	@* <
%

=(*)
− \(0). 

Portanto, pode-se esperar que S[#] tenha um derivado inicialmente negativo e seja 

rapidamente erradicado.  

 

 O objetivo desse item era fazer com que os alunos entendessem o conceito de 

imunidade do rebanho e verificar se tal conceito fazia sentido nos dados das cidades 

pesquisadas por eles. 

A partir desse item, os grupos apresentaram dificuldades de resolução. O grupo 

exemplificado a seguir, não respondeu diretamente o que se pediu, porém mostrou dados 

de uma pesquisa feita. 

 
Figura 77 – Resposta do Grupo 7 (T1) de 7D 

 

Como resultado, a contagem final de indivíduos que pegaram a doença é reduzida 
consideravelmente apesar de apenas 20% sendo vacinados, entretanto, segundo dados do 
Instituto Butantan, ainda não se é capaz de prever a porcentagem de população que precisa 
estar imunizado para que a doença pare de infectar, mas segundo estudos de especialistas o 
número estimado está entre 60 e 80% de imunidade de rebanho. Variando de acordo com a 
localidade e às medidas tomadas pelos líderes e sua população. Quando a população atinge 
essa proporção de pessoas imunizadas, o vírus não é mais capaz de circular e, 
consequentemente, a doença desaparece.  
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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7E) Nível crítico de vacinação: Nossos dois casos vacinados levantam uma questão 

interessante. Para um determinado valor de @*, podemos prever o nível de vacinação 

necessário para evitar uma epidemia? O nível de vacinação que procuramos é conhecido 

como nível crítico de vacinação. Podemos determinar esse nível reorganizando a relação 

entre @* e %

1(*)5@(*)
 :  

@* =
1

R(0) − \(0)
 

 

Para começar, definiremos R(0) = 1 , implicando que todos os indivíduos da 

população são suscetíveis à doença antes da vacinação e que o tamanho do grupo 

infectado inicial é desprezível: 

@* =
1

1 − \(0)
 

A resolução para \(0) produz: 

\(0) = 1 −
1
@*

 

Isso expressa \(0) como o nível crítico de vacinação, ou o nível de vacinação 

necessário para dar a S[#] uma taxa de crescimento inicialmente negativa e interromper a 

potencial epidemia.  

 

Faça o gráfico de V(0) (eixo y) versus R0 (eixo x). 

 

 Apresentamos a resposta de um dos 2 grupos que responderam esse item. 

 
Figura 78 – Resposta do Grupo 5 (T1) de 7E 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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7F) Taxa de Remoções: Tendo em vista o sistema inicial e que _ = A

6
, R(0) = 	R*, ` =

B

C
, 

mostre que: 

S = 	T − R + _ log
R
R*
. 

 

Apresentamos a seguir, a solução apresentada pelo único grupo que respondeu a 

esse item. 

 
Figura 79 – Resposta do Grupo 6 (T2) de 7F 

 
7G) Como temos que /

/#
	(R + S + @) = 0, temos que /2

/D
 é positivo (respectivamente, 

negativo) para E
D
> 1 (E

D
< 1), isto é, S é uma função crescente (decrescente) para R < _ 

(R > _). Também, S → −∞ quando R → 0 e S = S*  (> 0) quando R = R* . Daí, existe 

pelo menos um ponto, digamos RF, quando S = 0. De fato, RF é um ponto único e de /1
/#

 

e /2
/#

, podemos ver que R = RF, S = 0 é um ponto de equilíbrio.  

 

Esboce as trajetórias típicas no plano R − S	(infecciosos versus susceptíveis). 

 

 Apresentamos a resposta de um dos 2 grupos que responderam esse item. 

 

 
 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 80 – Resposta do Grupo 5 (T1) de 7G 

 

7H) Vemos que à medida em que t aumenta, o ponto (R, S) se move ao longo da trajetória 

com R diminuindo e I diminui monotonicamente se R* < _. Por outro lado, se R* > _, 

inicialmente I aumenta atingindo um pico quando R = _ e depois diminuindo para zero. 

Claramente, o parâmetro _ é um parâmetro vital. É chamado valor limiar, pois uma 

epidemia ocorre apenas se o número inicial de suscetíveis, R*, for maior que o valor 

limiar. 

Assumindo R* > _ , podemos deduzir do teorema do valor limiar da 

Epidemiologia que afirma que, se R* − _  é pequeno comparado a _ , o número de 

indivíduos que contrai a doença é aproximadamente 2(R* − _). 

Para provar esse resultado, basta assumir R* = _ + f, onde f ≪ _ (ou seja, f é 

muito menor que _) e usar a função obtida I. Assim, obtemos que R* − RF ≈ 2f, o que 

prova o resultado. 

As estatísticas de saúde pública geralmente registram o número de novas 

remoções a cada dia ou semana. Portanto, para comparar os resultados previstos desse 

modelo com dados reais, devemos determinar /3
/#

 como uma função durante o tempo, t. 

Agora, de S + R + @ = T e de /3
/#
= LS: 

 
!@
!#

= L(ST − @ − R) 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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enquanto podemos determinar S como uma função de R de: 

 

!R
!@

=

!R
!#
!@
!#

= −
`RS
LS

= 	−
R
_
. 

Resolvendo para S, temos R = R*/
5$% . Substituindo na equação acima de /3

/#
, 

obtemos: 

!@
!#

= f iST − @ − R*/
5
3
Ej. 

 

Infelizmente, essa equação não pode ser resolvida explicitamente, a menos que 

assumamos que s 3
E
 seja razoavelmente pequeno: 

 

/
5
3
E ≅ 1 −

@
_
+ M

@
_
O
!

+⋯ 

Dessa forma,  

 

!@
!#
	≅ 	f mT − @ − R* i1 −

@
_
+
@!

2_!
jn 

ou seja, 

 

!@
!#

= f mT − R* + M
R*
_
− 1O@ −

R*	@!

2_!
n. 

 

Pode-se verificar que essa equação tem a seguinte solução: 

 

@ = _!
R*
_ − 1 + 5 tanh r

5f#
2 − st

R*
, 

em que  

5 = mM
R*
_
− 1O

!

+ 2R*
(T − R*)

_!
n
%/!

	/		s = #(uℎ5% w

R*
_ − 1

5
x 

Como /
/H
	(tanh 4) = y/3ℎ	!(4): 
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!@
!#

=
_!5!f
2R*

y/3ℎ	! M
5f#
2
− sO, 

 

Mostre como essa variação dR/dt foi obtida. 

 

 Apenas um grupo respondeu esse item. O objeto era que eles entendessem ao 

menos uma parte simples da explicação fornecida no enunciado. 

 

Figura 81 – Resposta do Grupo 4 (T2) de 7H 

 
 
 

 
 

 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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7I) A função dR/dt define uma curva em forma de sino, conhecida como curva epidêmica. 

Seu valor máximo ocorre em # = !I

(J
. 

Kermack e McKendrick usaram esse modelo para descrever uma praga em 

Bombaim. Eles levaram valores de parâmetros para que: 

 
!@
!#

= 890	y/3ℎ	!(0,2# − 3,4), 

 

em que t foi medido em semanas. Podemos comparar /3
/#

 com o número de mortos por 

semana, já que quase todos os casos terminaram fatalmente. Tendo em vista os dados 

obtidos pelo grupo, explicite a função dR/dt obtida e faça um gráfico da taxa de remoções 

dR/dt pelo tempo t e identifique o valor máximo da curva (o ponto de início da “descida”).  

 

Qual o melhor para o parâmetro t: dias, semanas ou meses? 

 

Apresentamos a seguir, a única resposta que foi dada para esse item. 

 
Figura 82 – Resposta do Grupo 6 (T2) de 7I 

 

Passo 8: Descrição sintética do fenômeno 

 

8A) A partir de seu entendimento do comportamento do fenômeno, escreva um breve 

texto (entre 2 e 3 parágrafos) comparando os gráficos e equações. 

 

 Apresentamos a seguir, as respostas de 2 grupos que apresentaram fatores de 

comparação diferenciados.  

 
 

Em 17 semanas e dR/dt será máximo com 890, o ideal é que t seja em dias já que a curva 
ficaria mais suave e mais simples de visualizar por conta do aumento do valor equivalente de 
semanas (t) em dias, por exemplo, 17 dias equivalem a 119 dias e em meses, o efeito seria o 
oposto, 17 semanas equivalem a 4 meses e ¼ de mês, um valor ainda menor, tornando-a ainda 
mais fina. 
*Com os dados do grupo, estávamos encontrando o Fi como um valor imaginário, 
impossibilitando o prosseguimento dos cálculos nesta questão. 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 83 – Resposta do Grupo 6 (T2) de 8A 

 

Apesar de apresentar alguns pontos positivos e negativos do fenômeno, o grupo a 

seguir, parece não ter compreendido bem as premissas do modelo. Ao falar de um aspecto 

falho do modelo, desconsidera o significado da constante N e das funções iniciais S(t), 

I(t) e R(t). 

 
Figura 84 – Resposta do Grupo 4 (T2) de 8A 

 

 

 

   A partir dos problemas propostos e da utilização do modelo SIR, foi possível observar, com 
bastante clareza, como diversos fatores influenciam na trajetória de uma Epidemia. Foi 
possível observar também que prevenção vai muito além de recursos financeiros disponíveis 
e quantidade de vacinas aplicadas à uma população, pois foi possível observar também outras 
variáveis que promovem efeitos extremamente positivos, como por exemplo a realização de 
uma Quarentena/Isolamento Social durante uma pandemia de uma doença que se propaga pelo 
ar, como é o caso do COVID-19.  
   Ao relacionar as equações variando com o tempo e provocando alteração nas variáveis 
desejadas, vimos a grande influência do Número Básico de Reprodução (Ro), que é um 
parâmetro amplamente estudado e avaliado em diversas epidemias ocorridas em todo o mundo 
ao longo dos anos, e vimos que conforme o Ro aumenta, o número de pessoas que são 
infectadas à partir de um infectado também aumenta, conforme exposto na questão 05.  
    De posse destas análises comportamentais, pudemos ver o quão difícil é controlar uma 
epidemia mundial e ficamos bastante surpresos com a possibilidade de se calcular estimativas 
quantitativas relacionadas ao número de infectados, suscetíveis e removidos. 

Fonte: Dados do pesquisador. 

O modelo que foi descrito por Kermack e McKendrick para descrever a epidemia de peste em 
Bombaim, usou um sistema de três equações diferenciais, porque estas não tinham uma 
solução explícita. Eles usaram uma certa aproximação, para a qual obtiveram uma solução 
explícita, o número de mortes por unidade de tempo. Porém não tiveram o resultado esperado 
do ponto de vista biológico. Nas equações o número N da população não era totalmente 
calculado, visto que havia uma influência nos dados quando se calculava as equações e 
apresentavam os gráficos, não conseguiam obter a curva de sino. O número de infectados e a 
reprodutibilidade do vírus são de extrema importância na luta para conter a epidemia. Esse 
modelo por não mostrar o tamanho N real da população em risco de se contaminar é 
considerado falho. 
 É sabido que há a necessidade de especificar a população que corre maior risco de ser 
contaminada, se são pessoas de bairros, da cidade ou algumas regiões como um todo. De 
maneira que as equações montadas eram diretamente variáveis a partir do número N da 
população o número de mortes e infectados sempre eram defasados. E não se podia ter uma 
real noção da reprodutibilidade do vírus. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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8B) O que pode ser dito como conclusão a respeito do modelo epidêmico de SIR como 

ferramenta para prever o comportamento das epidemias? E o que dizer sobre as 

modificações possíveis, como por exemplo, ser modificado para descrever o efeito das 

vacinas na propagação de doenças? 

 

 Apresentamos as respostas de 2 grupos para este item. Na primeira resposta, o 

grupo parece não ter compreendido que o modelo considerado (SIR) pode incluir o caso 

de vacinas. Isso foi mostrado no Passo 7.  

 
Figura 85 – Resposta do Grupo 5 (T1) de 8B 

 
 A resposta do outro grupo a seguir, mostra que alguns grupos focaram 

essencialmente nos aspectos positivos do modelo encontrado. Diferentemente do grupo 

anterior, este grupo compreendeu que o modelo SIR pode incluir o caso de uma vacinação 

da população. 

 

O modelo SIR, apesar de simples, é considerado profundamente efetivo em seu uso, 
modelando a evolução de uma população suscetível S, infectada I e recuperada R. Formulado 
por McKendrick e Kermack em 1927, este modelo tem sido muito utilizado ainda nos dias 
atuais para modelar o comportamento da COVID-19. Por ter uma relação de variáveis muito 
bem definida, o modelo SIR entrega resultados e previsões adequados, que acabam se 
concretizando, na maioria das vezes. 

Sob o explicado, podemos concluir que sim, o modelo SIR pode ser modificado a fim 
de descrever outros cenários. No caso das vacinas, ele pode ter aplicação em vários casos. 
Vamos a um exemplo - uma pessoa que não se vacina contra a gripe, acaba contribuindo para 
a propagação da mesma. Nesse sentido, é possível fazer uma análise do contágio da gripe a 
partir do modelo SIR, considerando os recuperados R como quem já tomou a vacina, os 
infectados I como quem está contaminado e não tomou a vacina e os suscetíveis S como quem 
não tomou a vacina e ainda não foi infectado; está vulnerável. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 86 – Resposta do Grupo 3 (T1) de 8B 

 

Passo 9: Análise da adequação do modelo 

 

O que achou do modelo obtido: se adequa com a realidade? Quais pontos acha positivos 

e quais acha negativos nesse modelo? O que poderia ser aprimorado? Qual é a 

interferência do tipo de doença nos gráficos e no modelo? 

 

 Para esse passo, apresentamos as respostas de 2 grupos. Como ocorrido em outros 

passos e atividades, alguns grupos deram uma resposta mais direta e resumida, 

expressando pouco sobre a adequação do modelo. 

 O grupo a seguir levanta uma questão interessante: como um modelo poderia 

captar os efeitos da doença? 

 Como sabemos, um modelo é apenas um ponto de partida, um início, e pode ser 

aprimorado. Porém, um modelo será sempre uma simplificação da realidade, não 

abrangendo todos os fatos (variáveis) envolvidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O modelo SIR divide a população em 3 compartimentos, sendo elas: de pessoas suscetíveis, 
que inicialmente é o valor da população daquele local e com o passar do tempo tende a zero; 
de infectados, que cresce com o decorrer do tempo; e dos recuperados, que também aumenta 
com o passar do tempo. Todas as pessoas são classificadas em algum desses compartimentos, 
sendo que as pessoas infectadas que não conseguem sobreviver também são classificadas nos 
recuperados. Este modelo é o mais completo se tratando de doenças como a Hepatite A, uma 
vez que o indivíduo é imunizado àquele determinado patógeno, ele não estará suscetível 
novamente, a menos que haja alguma mutação na doença, mas nesse caso haverá outro modelo 
para representar esta “nova doença”. O modelo epidêmico SIR leva em conta diversas 
variáveis como a taxa de contato, período de infecciosidade. Com a adição destas variáveis é 
possível entender como acontece o crescimento da doença naquela determinada comunidade, 
e assim descobrir uma forma de acabar com a propagação daquela doença. Este modelo 
permite ser estruturado com a inserção de vacinas. Quando existe a vacinação naquela 
comunidade, os indivíduos vacinados passam de suscetíveis direto para o grupo de 
recuperados. Sendo assim, o modelo epidêmico SIR é a ferramenta ideal para analisar e estudar 
sobre o comportamento das epidemias. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 87 – Resposta do Grupo 6 (T2) de 9 

 

 Segue a reposta de outro grupo. Esse grupo apresentou um argumento interessante 

a respeito da propagação da doença. Porém, biólogos e outros pesquisadores já possuem 

uma resposta “média” para a questão levantada do tempo. Por outro lado, ainda há vários 

fatores a serem descobertos a respeito da doença e sua propagação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sim, se adequa razoavelmente, já que as doenças normalmente possuem um padrão de 
comportamento bastante previsível e uniforme. O que causará grande variabilidade nos 
resultados, são os fatores humanos, como a capacidade de tratamento ou as medidas que a 
pessoa toma para impedir que a doença se espalhe, por exemplo. 
  Isso só é corroborado pelo fato de que hoje em dia a epidemiologia matemática se tornou 
uma ciência consolidada, e que é extremamente importante no controle de situações como essa 
que estamos vivendo, sendo ela a responsável por fazer previsões matemáticas dos avanços da 
doença. Um ponto negativo, é que a confiabilidade no modelo é capaz de negligenciar a 
doença em questão, que pode causar efeitos muito mais sérios do que o previsto. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 88 – Resposta do Grupo 4 (T2) de 9 

 

Passo 10: Análise crítica do modelo 

 

Como formular um modelo que mostre a propagação de uma epidemia e qual é a 

importância de tais modelos nos dias atuais? (tente responder criticamente a partir do 

trabalho de Modelagem realizado!) 

 

 Todos os grupos, até mesmo aqueles que deixaram alguns itens sem resposta, 

conseguiram responder os últimos 3 passos. Possivelmente, isso se deve ao fato de 

podermos utilizar, de início, nossa intuição para prever o comportamento de um modelo. 

Além disso, no atual período de calamidade global por causa do novo coronavírus, as 

As equações diferenciais são ferramentas matemáticas usadas para calcular a evolução de 
sistemas. Calcular a taxa de variação de infecção de um vírus em uma pandemia é um grande 
exemplo de um sistema temporal. O objetivo de modelar um sistema é encontrar a taxa de 
variação com o tempo das grandezas que caracterizam o problema, ou seja, a dinâmica 
temporal do sistema de interesse. Resolvendo a equação diferencial (ou sistema de equações 
diferenciais) que caracteriza determinado processo ou sistema, pode-se extrair informações 
relevantes sobre os mesmos e, possivelmente, prever o seu comportamento. Deve-se ter em 
mente que a modelagem de um sistema em um conjunto de equações diferenciais fornece, 
quase sempre, uma descrição aproximada e simplificada do processo real. Ainda assim, a 
modelagem através de equações diferenciais fornece uma ferramenta poderosa para 
acessarmos o comportamento geral de vários tipos de sistemas. 
No caso da pandemia o comportamento da curva de infectados é uma poderosa ferramenta 
para o governo estar atuando com medidas preventivas e corretivas a fim de diminuir a 
reprodutibilidade do vírus. O modelo utilizado em questão possui importantes variáveis a 
serem analisadas .É de extrema importância saber a porção não infectada da população que 
ainda é suscetível à doença, saber o número de pessoas que foram infectadas com a doença, 
estar ciente de pessoas que não são mais capazes de infectar ou espalhar a infecção. São 
variáveis importantíssimas nesse modelo epidemiológico. Entretanto não é suficiente. O vírus 
sofre várias mutações e uma mesma pessoa que foi infectada e adquiriu anticorpos, pode ser 
infectada novamente, aí esse modelo se torna ineficiente.  
O que deve ser melhorado, estudado e compreendido a respeito desse modelo é o fator tempo. 
Quanto tempo uma pessoa fica infectada e suscetível a doença? trabalhando melhor com essa 
variável é possível isolar completamente o vírus e não deixar que se aumente o caso de pessoas 
infectadas.  
Os modelos matemáticos, ferramentas matemáticas usadas para calcular a evolução de 
sistemas são de suma importância no combate contra uma pandemia. A chamada 
“epidemiologia matemática” é uma ciência consolidada. Ela divide a população entre 
suscetíveis, infectados e recuperados e, a partir daí, utiliza-se o conceito de “equações 
diferenciais” para descobrir a velocidade de propagação do vírus. Esses modelos são baseados 
nos dados fornecidos e nos pressupostos. Se há mudanças, claro que as conclusões vão mudar. 
E isso interfere no modelo e nos gráficos divulgados.  
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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pessoas e a mídia13 têm comentado bastante sobre questões envolvendo a propagação do 

vírus, inclusive trazendo algumas questões matemáticas envolvidas. 

 Deixamos aqui as respostas de 3 grupos. O primeiro grupo apresentou 

essencialmente aspectos positivos do modelo adotado. Apresentou as variáveis 

consideradas fundamentais para um modelo de epidemias. O modelo estudado leva em 

consideração essas variáveis. 

 
Figura 89 – Resposta do Grupo 6 (T2) de 10 

 
 O segundo grupo também focou nos aspectos positivos do modelo. Entre esses 

aspectos, destacou a importância social do modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Veja por exemplo: 1. https://exame.com/ciencia/matematica-pode-ser-grande-aliada-no-combate-ao-
coronavirus/ 
2. https://saude.abril.com.br/medicina/a-matematica-para-conter-o-avanco-explosivo-do-novo-
coronavirus/ 
3. https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/31/crescimento-exponencial-e-curva-
epidemica-entenda-os-principais-conceitos-matematicos-que-explicam-a-pandemia-de-coronavirus.ghtml 
 

  Para formular um modelo abrangente que mostre a propagação de uma epidemia, é preciso 
começar pelas variáveis - é preciso criar variáveis que envolvam a população 
vulnerável/suscetível, os infectados, os curados/quem não será mais contaminado, a taxa de 
contaminação, o período médio de infecção, o número de contatos por unidade de tempo, o 
tempo médio de infecciosidade, o número de novos habitantes(nascidos + imigrantes) etc. 
Estes citados são números que PRECISAM ser incluídos no modelo, independentemente de 
qual doença será retratada. 
  Dito isso, devemos citar a importância de um modelo tão abrangente quanto esse nos dias 
atuais. O momento que estamos vivendo, sob a epidemia da COVID-19, é muito propício para 
o estudo analítico do comportamento de epidemias - e o modelo que utilizamos se baseou 
fortemente no modelo SIR, o qual está sendo amplamente utilizado no combate ao novo 
coronavírus. Ou seja, construímos um modelo que se compara a um dos mais utilizados nos 
dias de hoje, que tem extensa aplicação e visibilidade pelos profissionais da saúde - o que nos 
dá a conclusão de que o nosso modelo poderia ser aplicado no mundo real. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Figura 90 – Resposta do Grupo 8 (T2) de 10 

 
 
 Segue resposta do terceiro grupo que destacamos. Esse grupo descreveu as 

variáveis do modelo e, assim como o grupo anterior, mostrou a importância social dos 

modelos, como o desenvolvido.  

 
Figura 91 – Resposta do Grupo 7 (T1) de 10 

 

5.1.8 Encontro 8 (30/06/2020) 

 

 O 8º e último encontro com os alunos foi dedicado às considerações finais e uma 

avaliação sobre as atividades de Modelagem Matemática desenvolvidas.  

Lembramos que todos os encontros foram gravados; logo, as falas que 

destacaremos na análise a seguir, foram proferidas pelos alunos ao longo desse encontro 

e foram devidamente transcritas para nosso diário de campo. 

Para se elaborar um modelo que seja eficiente e mostre a propagação de uma epidemia é 
necessário analisar vários fatores. O primeiro passo para começar a elaboração de um modelo 
é determinar o tipo de epidemia que está sendo estudado, é preciso saber, principalmente, a 
principal forma de contágio desta peste. Depois de saber qual a forma com que essa epidemia 
se propaga é necessário listar alguns fatores que influenciam nessa propagação, como o tipo 
de clima no local, higienização, isolamento social e entre outras variáveis.  
É bastante importante ter estes modelos nos dias atuais, visto que da para ver de forma mais 
clara a quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas pela epidemia e ter como um 
base, não exatamente, a taxa de pessoas que estarão infectadas em um determinado período de 
tempo e quanto tempo será o pico da doença em um determinado local. E assim tomar 
providências antecipadas para evitar essa propagação. 
 

Fonte: Dados do pesquisador. 

  Para formular um modelo que mostre a propagação de uma epidemia, pode ser seguido o 
modelo SIR. É um modelo básico que apresenta variáveis/fatores do mundo real. Estas 
variáveis são: S(t) é a porção não infectada da população que ainda é suscetível à doença, no 
momento t. I(t) sendo o número de pessoas que já foram infectadas com a doença no momento 
t e podem espalhar para as pessoas do grupo S(t), as não infectadas. E ainda, R(t) é o grupo 
representa a parte da população que se recuperou da doença e criou autoimunidade e também 
as pessoas que morreram. Tendo essas variáveis, é possível modelar uma equação estimando 
a propagação de uma epidemia.  
  Contudo, o modelo nos da a perspectiva e a estimativa de quantas pessoas serão infectadas, 
a letalidade da doença e o número de mortes. Isso permite que tenha um planejamento para 
evitar que a vida real alcance a projeção matemática, sendo assim, as medidas a serem tomadas 
serão de acordo com a gravidade e o modo que é transmitido, seja um isolamento social, uso 
de máscaras, entre outras precauções até que se desenvolva uma vacina.  

Fonte: Dados do pesquisador. 



143 

 

5.2 Análise 

 

Após termos descrito os dados obtidos por meio das atividades de Modelagem 

Matemática, passamos à elaboração de eixos / categorias de análise, considerando a 

perspectiva de Gomes (2009) ao argumentar que: 

 
Quando falamos em análise e interpretação de informações geradas no 
campo da pesquisa qualitativa, estamos falando de um momento em que 
o pesquisador procura finalizar o seu trabalho, ancorando-se em todo o 
material coletado e articulando esse material aos propósitos da pesquisa 
e à sua fundamentação teórica (GOMES, 2009, p. 80). 

 
 No âmbito da pesquisa qualitativa, os eixos / categorias de análise a serem 

estabelecidos devem expressar o “olhar do pesquisador” ao confrontar o conjunto dos 

dados coletados durante a pesquisa com o referencial de análise escolhido, aspirando 

alcançar os objetivos iniciais.  

  Assim, a partir do desenvolvimento das atividades de Modelagem Matemática, 

dos registros no diário de campo durante os encontros, das respostas dadas ao questionário 

aplicado e, à luz do nosso referencial teórico / bibliográfico, foi-nos possível estabelecer 

4 eixos / categorias de análise que, a seguir, passamos a descrever. 

 

5.2.1 A Modelagem Matemática e a aprendizagem de Equações Diferenciais 

 

 Para analisarmos aspectos relacionados à aprendizagem, buscaremos apresentar 

tanto aspectos que consideramos positivos como alguns que consideramos negativos. 

Esses aspectos estão relacionados com o uso da Modelagem Matemática. Não 

pretendemos nos aprofundar em questões de aprendizado, pois não é o foco desta 

pesquisa, mas apenas apresentar alguns aspectos relevantes que foram observados.  

 Uma unanimidade entre os alunos foi que as atividades de Modelagem 

Matemática proporcionaram um maior interesse quanto às Equações Diferenciais. 

Percebemos que isso talvez se deva ao fato de os alunos não estarem acostumados com 

“metodologias diferentes”, especialmente, em aulas de Matemática no Ensino Superior.  

 A motivação levou os alunos a fazerem pesquisas e a se dedicarem mais aos 

estudos. Uma aluna disse que “procurou estudar e pesquisar sobre o assunto, vendo 

aplicações na prática”. Fazer pesquisas já é algo esperado em uma atividade de 

Modelagem. Porém, notamos que alguns grupos assim não fizeram. 
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As aplicações da Matemática mereceram destaque nos comentários seguintes, que 

também mostram algumas contribuições da Modelagem na visão dos alunos: 

 
Então, foi bacana demais, e foi primeira vez que vi a aplicação também. 
Concordo com todos e acho que foi bom e proveitoso para o período 
em RTE, pois diversificou assim aquele dia a dia, de exercícios, listas 
e questionários (Klein – Encontro 8, junho de 2020). 

 
Acho muito importante essas metodologias, professor, principalmente 
por cursarmos Engenharia. Vamos aplicar esses conhecimentos 
provavelmente na prática, muito dificilmente em estudos teóricos como 
na Matemática pura. Foi bom para agregar aos conhecimentos teóricos 
de EDO, a parte prática que teremos no dia-a-dia (Enzo Gabriel – 
Encontro 8, junho de 2020). 

 

 Ainda nesse último encontro com os alunos, uma aluna, Marianna, também 

destacou a maneira como a disciplina foi conduzida num período letivo especial: “Acho 

que a disciplina conseguiu render bastante, considerando o tempo que tivemos também”. 

Outra aluna, Harue, comentou: “Eu achei que as atividades de Modelagem, mesmo dando 

muito trabalho, foram boas para conseguirmos ver a aplicação do que aprendemos. Não 

tinha tido nenhuma matéria assim e achei bem interessante”. 

 Em relação à Modelagem Matemática, por ser novidade para alguns, houve um 

estranhamento de início. O aluno Guilherme Heris disse que “nunca tinha feito nada a 

respeito de modelagem, inclusive foi um conceito que me assustou no início”. Mas tanto 

esse aluno quanto vários outros (a maioria) gostaram da nova metodologia adotada. Por 

exemplo, a aluna Amanda Santos afirmou: “Eu acho super viável o uso de Modelagem 

Matemática como uma alternativa metodológica”. Essa sensação também foi expressa 

por diversos outros alunos. 

A Modelagem Matemática enquanto alternativa metodológica teve ampla 

aceitação dos alunos, como notamos pelos comentários de alguns que deixaram clara a 

importância do conhecimento construído por meio das atividades desenvolvidas. Os 

alunos, de um modo geral, conseguiram ver contribuições do uso da Modelagem, 

conforme sintetizado nas palavras do aluno Lucas Montes, no último encontro: “Com 

essa metodologia, a gente fixa mais coisa e aprende melhor”. A aluna Júnia Clara, no 

último encontro comentou: “Foi bacana e foi meu primeiro contato com a disciplina desse 

jeito. Dá pra agregar mais conteúdo”. Nesse mesmo encontro, Gabriel afirmou: “Achei 

proveitoso, consegui absorver bem os conteúdos”. Outro aluno, Lucas, expressou: “Achei 
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muito boa a visualização e aplicação da matéria; acaba que, com essa metodologia, a 

gente fixa mais coisa e aprende melhor”. 

Assim, “a prática docente fundamentada nos preceitos da Modelagem Matemática 

na Educação evidenciando o caráter mediador do professor e tornando o estudante mais 

autônomo em relação a sua aprendizagem” (SCHELLER; BONOTTO; BIEMBENGUT, 

2015, p. 17) permite conciliar a teoria e a prática, une o mundo da Matemática acadêmica 

com a Matemática presente no cotidiano. Nesse sentido, o aluno Alex Xavier afirmou: 

“Curti sim, achei interessante o modo de como se tratar problemas do cotidiano com 

Matemática”. 

Entretanto, alguns alunos acham que é necessário ter um conhecimento amplo e 

vasto em Matemática para ser capaz de realizar uma atividade de Modelagem. Por 

exemplo, uma aluna, Sara, disse que não achava a Modelagem Matemática viável pois 

“não tinha um conhecimento suficiente de matemática para realizar”. 

 A aplicação da Modelagem na disciplina de Equações Diferenciais foi 

considerada positiva por todos os alunos. Dessa forma, os alunos conectaram o conteúdo 

teórico com a realidade que os cerca. Ou seja, os alunos constataram que há um motivo 

não apenas teórico para o estudo da disciplina, como explicitaram alguns: 

  
Aplicamos na prática o conhecimento teórico das EDO's então 
tecnicamente vemos o "por que?" estamos estudando aqueles assuntos, 
isso dá mais motivação e mais entendimento, pelo menos para mim 
(Alan – Questionário, junho de 2020). 

 
A realização das Atividades de Modelagem contribuiu para 
ressignificar meus conhecimentos matemáticos em relação às Equações 
Diferenciais. Ela contribui fazendo com que eu procurasse estudar e me 
aprofundar mais em EDO, mas a parte mais significante foi abrir minha 
mente para ver como a Modelagem é usada no cotidiano(Amanda 
Santos – Questionário, junho de 2020). 

 

Essa fala vai ao encontro do que defende Biembengut (2016, p. 178), ao afirmar 

que a Modelagem “permite ainda propiciar ao estudante, o gosto e o interesse por alguma 

área do conhecimento, ao perceber que esses conteúdos então aprendidos lhes valem 

como fundamentos ou mesmo ‘meios’ importantes”. 

Para alguns alunos, uma contribuição para a aprendizagem foi a possibilidade de 

observar a conexão que a Matemática e a Modelagem podem ter com outras disciplinas. 

Para outros, a contribuição do uso da Modelagem na disciplina se estendeu para uma 

melhor compreensão de conteúdos anteriores: 
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Durante o curso precisei revisar diversos conteúdos, e tive         
reinterpretações mais claras do cálculo 1, o que me ajudou muito a 
entender sobre as equações diferenciais (Arthur Gomes – Questionário, 
junho de 2020). 

 

Notamos que alguns grupos tiveram uma estratégia de solução que demostrou a 

realização de pesquisas. Além disso, todos os grupos usaram de softwares para apresentar 

a parte gráfica do modelo. Isso certamente contribuiu não somente para uma compreensão 

do modelo, mas também para a aprendizagem de EDO. 

Vários alunos disseram se beneficiar da atividade em grupo. Por exemplo, um 

aluno disse: 

 
Além de que, esse tipo de atividade promove interação entre os próprios 
alunos, que realizam troca de conhecimentos e desperta mais o nosso 
interesse por esses tipos de metodologias mais práticas (Glauber – 
Questionário, junho de 2020). 

 

Outro aspecto muito positivo para a aprendizagem se relacionou com a questão 

do estilo de aprendizagem. Cada aluno apresenta um certo estilo de aprendizagem 

(BARROS, 2008). De um modo geral, a aceitação da realização do trabalho foi positiva 

e gerou uma motivação, como exemplificamos pelo comentário de um aluno: 

 
Muito mais do que simplesmente saber fazer as contas, estudar EDO 
para realizar a atividade foi super válido, deu um gás muito maior para 
estudar. O envolvimento com o trabalho, a vontade de fazer dar certo, 
e principalmente a vontade de entender tudo que estava acontecendo no 
trabalho e de que maneira o modelo se comportaria, o que ele resultaria 
fez o estudo ter muito mais sentido (Pedro Evans – Questionário, junho 
de 2020). 

 

 A questão do estilo de aprendizagem também envolve o ambiente de estudos. 

Alguns alunos não tinham um ambiente adequado para estudar. O aluno Diego Ramos 

disse: “o próprio ambiente de estudos em casa não me proporciona uma experiência 

positiva”. 

Por outo lado, as dificuldades de aprendizagem esbarram com as dificuldades 

ocasionadas pelo RTE (conforme abordaremos mais adiante). Para alguns alunos, as 

dificuldades envolveram estudar sozinhos, estar longe dos colegas e não se adequarem 

(ainda) ao sistema de ensino remoto. Isso ficou claro nas respostas de alguns alunos ao 

questionário. Por exemplo, o aluno Ênio disse que: “A maior dificuldade foi pelo fato de 
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o semestre ter sido online; tenho mais facilidade em aprender em sala de aula, onde minha 

mente abrange mais” (Questionário, junho de 2020). 

Também provavelmente relacionado com o estilo de aprendizagem está o 

problema de se trabalhar em grupo. Essa dificuldade foi expressa por alguns poucos 

alunos.  

Alguns grupos adotaram a seguinte estratégia admitida por 3 grupos: cerca de 

metade dos componentes do grupo fizeram a 1ª atividade de Modelagem Matemática e 

os outros componentes, a 2ª. Essa estratégia, que pode ter sido adotada por mais do que 

os 3 grupos que admitiram isso, não foi positiva para o grupo de Pâmela, pois ela afirmou: 

“Achei egoísta o fato que os colegas que se dedicaram à 1ª atividade não ajudaram os 

outros envolvidos na 2ª atividade” (Questionário, junho de 2020).  

Esse fato da falta de cooperação e colaboração foi expresso também por outros 5 

alunos. Gabriel Vinci disse que alguns colegas participaram apenas da gravação da 

apresentação e, depois, “desapareceram”. Jeane disse que os colegas que mais 

“dominavam a matéria” ficaram sobrecarregados e isso “foi crucial para uma execução 

errônea em alguns sentidos”. Luís Edson disse que uma das maiores dificuldades das 

atividades de Modelagem foi “gerir um grupo durante o RTE”. Essas e outras dificuldades 

com os colegas dos grupos podem estar relacionadas com o fato de tudo ter sido 

conduzido de forma remota, ou seja, uma dificuldade intrínseca ao RTE. Porém, nossa 

experiência docente mostra que, mesmo em sala de aula presencial, não são todos os 

alunos que colaboram com os colegas para a execução de uma atividade em grupo. 

Outras dificuldades de aprendizagem que notamos não estão (necessariamente) 

ligadas à forma como foi conduzida a disciplina no semestre, por meio do ensino remoto. 

Provavelmente, tais dificuldades surgiriam se as atividades tivessem acontecido em aulas 

presenciais. 

Começamos com a concepção de Modelagem. Um aluno disse, por exemplo, que 

“uma prova se caracteriza modelagem”. Poucos alunos disseram ter utilizado a 

Modelagem em alguma disciplina anteriormente, na resposta da questão 3 do 

questionário. Analisando mais detalhadamente as respostas, verificamos que esse número 

pode ser bem menor. Podemos dizer que a maior parte desses alunos “quase” justificou 

sua resposta. As respostas positivas do uso prévio de Modelagem se referiam, 

majoritariamente, à disciplina de Álgebra Linear. Apesar disso, o aluno Ramon, disse que 

“não foi uma modelagem em si, mas já participei de um trabalho semelhante, em Álgebra 

Linear, sobre o tema Filtro de Kalman” (Questionário, junho de 2020). 
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Poucos alunos disseram no questionário que acham que não irão aplicar mais a 

Modelagem em alguma outra disciplina. Um aluno disse que não se vê usando a 

Modelagem nas outras disciplinas que estavam em curso. Um outro aluno, Henri, disse 

que “a modelagem é muito difícil de ser aplicada”, mas que gostaria de ter utilizado a 

Modelagem em casos mais simples. Alguns desses disseram que usaria a Modelagem, 

mas com “ressalvas” e em “situações mais simples”. 

Outras dificuldades relatadas pelos alunos estão relacionadas com as dificuldades 

no conteúdo matemático. As dificuldades apresentadas pelos alunos não estão 

relacionadas, forçosamente, com a atividade de Modelagem. Seguramente, tais 

dificuldades apareceriam em alguma outra avaliação, como uma prova, um exercício, etc.  

As dificuldades matemáticas começaram com a interpretação da Modelagem a ser 

feita. Essas dificuldades apareceram, praticamente, apenas no 2º bloco de atividades 

(envolvendo EDO de 2ª ordem). Exceto por um grupo, todos os grupos da atividade de 

Modelagem 2B (propagação de epidemias) deixaram itens essenciais em branco (nos 

Passos 7 e 8). O comentário da aluna Priscila Sarai resume o sentimento da maioria dos 

grupos durante o desenvolvimento dessa atividade do 2º bloco: “Esse trabalho deu 

trabalho” (Questionário, junho de 2020).  

Algumas dessas dificuldades de interpretação podem ser vistas claramente em 

algumas das respostas ao questionário. Diversos alunos disseram que a modelagem de 

epidemias estava inadequada para uma situação real, devido ao fato de não incluir a 

possibilidade de uma vacina. Entretanto, um dos itens (não resolvidos pela maioria dos 

grupos) da atividade de Modelagem 2B foi justamente considerar o “caso vacinado” e 

comparar a possível melhora nesse caso.  

Vimos que dificuldades de interpretação também ocorreram no momento das 

conclusões e reflexões a respeito do modelo encontrado. Algumas conclusões não faziam 

muito sentido e pareciam mais uma expressão da intuição a respeito do fenômeno do que 

uma análise do que havia sido feito, pois o modelo obtido não condizia com as 

conclusões. Por exemplo, nas considerações de um grupo a respeito da atividade de 

Modelagem 1A (risco de acidentes ao beber e dirigir), foram apresentados dados do 

Ministério da Saúde, mas não havia qualquer conexão com o modelo construído pelo 

grupo. 

 Com o 2º bloco de atividades de Modelagem, principalmente a atividade 2B, 

vieram à tona algumas dificuldades específicas. Conforme apontado pelos alunos, a maior 

dificuldade foi obter os parâmetros numéricos para se encontrar uma solução específica. 
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Mesmo explicitando para os alunos quais letras eram constantes e quais eram 

variáveis, houve diversas incompreensões, como afirmou Daiane, na resposta à questão 

4 do questionário: “No segundo trabalho, ao começar a pesquisar sobre as variáveis, quase 

ficamos perdidas ao perceber a quantidade de variáveis”. Relacionado com essa 

dificuldade, muitos alunos não conseguiram determinar os parâmetros necessários para 

as condições de contorno da EDO ou o PVI (Problema de Valor Inicial). 

Outra grande dificuldade apresentada, tanto nos encontros como no questionário, 

foi o esboço de gráficos. Apenas um grupo disse ter sido custoso fazer o gráfico das 

atividades do 1º bloco. Mas todos os grupos tiveram dificuldades em realizar os gráficos 

das atividades do 2º bloco. Os alunos não detalharam suas dificuldades que, 

possivelmente, estão relacionadas com a interpretação do fenômeno, o modelo e a 

obtenção dos parâmetros. 

Analisando os gráficos dos grupos, vemos que alguns deles não condizem com o 

modelo apresentado. Ainda que tendo uma interpretação intuitiva correta (reta crescente 

à aumento de casos; reta decrescente à diminuição de casos, no caso da atividade 2B), 

muitos dos gráficos estavam inadequados ou incompletos para o modelo encontrado. 

Um outro fator levantado por alguns grupos foi o tempo. Alguns alunos falaram, 

tanto nos encontros como no questionário, que seria melhor ter mais tempo para as 

atividades de Modelagem do 2º bloco. 

Dessa forma, acreditamos que, apesar das dificuldades aqui discutidas, as 

contribuições da Modelagem Matemática para a aprendizagem de Equações Diferenciais 

foram reconhecidas pela quase totalidade dos alunos.  

  

5.2.2 O ensino remoto no RTE 

 

 O regime de ensino adotado pela UNIFEI, denominado abreviadamente por RTE, 

possibilitou um continuum das atividades acadêmicas, ainda que algumas modificações 

tenham sido necessárias para as atividades devido ao RTE.  

 As atividades foram feitas em grupos e os alunos foram orientados a se reunirem 

de forma remota para realizarem as atividades. Diversos grupos seguiram essa orientação 

e disseram ser positivo o trabalho em grupo, ajudando na aprendizagem. Ao final de cada 

Modelagem, um integrante do grupo colocava as respostas no Moodle. A maioria das 

apresentações foi gravada e disponibilizada ao professor, alguns dias antes da 

apresentação. Percebemos que os alunos utilizaram de ferramentas gráficas e outros 
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recursos digitais no andamento da atividade. Percebemos que o uso desses recursos 

possivelmente não seria no mesmo grau, caso a atividade fosse presencial. 

Contextualizando a pesquisa realizada em relação ao RTE, é importante salientar 

alguns pontos. Cerca de 5% dos alunos das turmas não deram prosseguimento na 

disciplina, mas não temos como justificar tal evasão. Os demais alunos prosseguiram com 

a disciplina. Entretanto, houve alguns outros problemas, que consideramos “pequenos”.  

Alguns alunos disseram que foi positiva a experiência das atividades de 

Modelagem feitas durante o RTE: 
 

Acho que a atividade de Modelagem foi uma das coisas que mais 
chamou atenção nesse RTE, esse estilo de atividade inclusive, motiva a 
gente a estudar mais e até mesmo ter uma melhor compreensão da 
matéria, então foi bem interessante (Pedro Carvalho – Encontro 8, 
junho de 2020). 

 

Eu achei bem interessante a proposta aplicada em EDO; nas disciplinas 
anteriores, o mesmo não havia ocorrido e poder ter esse contato 
aplicado foi bem interessante. Acho que, numa visão geral, a disciplina 
foi tranquila, visto as dificuldades do RTE (João Paes – Encontro 8, 
junho de 2020). 

 

Entretanto, não foram todos os alunos que apreciaram “o ritmo e o formato” da 

disciplina. Por exemplo, comparando com o ensino presencial, o aluno Pedro Paulo disse 

que “o ensino à distância não é a mesma coisa” (Questionário, junho de 2020). Alguns 

alunos acharam que o conteúdo foi visto de uma maneira rápida. Segundo o aluno André 

Luiz, isso ocorreu devido ao sistema RTE adotado pela universidade durante a pandemia: 

“Gostei bastante de ver as diversas aplicações, porém achei um pouco corrida a matéria 

devido ao RTE” (Encontro 8, junho de 2020).  

Alguns problemas devidos ao RTE atingiram o professor e os alunos. Em apenas 

uma aula, ocorreram problemas com o acesso à internet do professor. Assim, no meio de 

uma explicação, uma aula foi inesperadamente "cancelada". Os problemas com os alunos 

variaram entre problemas pessoais e “problemas tecnológicos”. Alguns alunos relataram 

constantes problemas com acesso à internet, pois usavam apenas a internet pelo celular. 

Outros, estavam em zonas rurais, juntamente com os pais, em locais nos quais é muito 

ruim o acesso à internet. Ou seja, alguns alunos apresentaram com problemas e 

dificuldades de adaptação ao novo ambiente de estudos. 

O percurso traçado para realizar a aprendizagem é particular de cada indivíduo, 

assim como o processo em si mesmo (BARROS, 2008). Para a aprendizagem, há 
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inúmeros elementos envolvidos, tais como o aspecto físico, ambiental, afetivo, cognitivo 

e sociocultural. A tecnologia afeta todos esses aspectos. Vários fatores influenciam a 

maneira de aprender, dependendo das necessidades pessoais (como necessidades 

emocionais, sociológicas, físicas e imediatas – como som, luz, desenho, etc.). Assim, 

juntando-se isso às novas circunstâncias vivenciadas pelos alunos, podemos ter contextos 

divergentes. O isolamento social na quarentena pode ser problemático para um aluno que 

prefere estudar em grupos e debater um tema. Por outro lado, um aluno assimilador “que 

se baseia na criação de modelos teóricos e cujo raciocínio indutivo é a sua ferramenta de 

trabalho” (BARROS, 2008) pode optar por estudar sozinho. De fato, durante o andamento 

da disciplina de EDO no RTE, notamos a presença desses dois tipos de alunos. Mas, de 

um modo geral, a maioria se sentiu incomodada com a nova situação. Em alguns casos, 

houve colaboração de cada um do grupo. A aluna Fernanda Inês disse que “muitas 

dúvidas foram tiradas entre o grupo mesmo, um ajudando o outro” (Encontro 5, junho de 

2020). 

De forma similar à pesquisa de Cherdymova et al. (2020), a pesquisa realizada 

com os alunos da UNIFEI foi feita com jovens que tiveram apenas poucos dias de aula 

presencial na universidade e, logo depois, tiveram que se adaptar ao ensino remoto. Assim 

como os estudantes russos da pesquisa acima destacada, os alunos de EDO procuraram 

algumas formas de lidar com estresse do novo cenário: vendo filmes e séries pela internet, 

por meio de jogos eletrônicos e mantendo um contato social com amigos. 

Em conversas com os alunos, durante o início das aulas por videoconferências, 

eles se manifestavam em relação à situação em que encontravam, devido à quarentena.  

Alguns se sentiram angustiados devido ao isolamento. Eles usaram expressões como 

“vontade de socializar”, “tô desesperada”, “saudades da UNIFEI”, “tá ruim acostumar, 

“tá difícil criar rotina”, “rendimento baixo e insegurança”, dentre diversas outras. Em 

uma aula (no dia 28 de abril), foi feita uma breve enquete com 36 alunos, para averiguar 

como os alunos estavam se adequando às novidades do RTE. Os alunos deveriam dar 

uma nota entre 0 e 5, sendo que 5 indicava que estavam indo tão bem quanto o ensino 

presencial ou até melhor. A média das respostas foi 2. Alguns alunos responderam 

números negativos. Isso foi um indicativo da desaprovação ou inadequação quanto ao 

novo regime.  

 Esse sentimento possivelmente influenciou alguns alunos a terem uma visão 

negativa do modo como foram realizadas as atividades, por meio do ensino remoto: 
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Acredito que poderíamos ter tido melhor desempenho se não 
estivéssemos em Regime RTE e não podermos nos encontrar 
pessoalmente. Com as ferramentas de comunicação nos auxiliam, mas 
ainda assim era muito difícil encontrar um horário que era comum a 
todos os componentes do grupo (Diana – Questionário, junho de 2020). 
 
O atual momento em que nos encontramos não nos proporciona 
tranquilidade para aprendermos da melhor forma (Diego Ramos – 
Questionário, junho de 2020). 
 
A maior dificuldade foi pelo modelo RTE que apesar de terem aulas de 
tirar as dúvidas, a orientação pessoalmente facilitaria o aprendizado dos 
cálculos equações (Eduardo Costa – Questionário, junho de 2020). 
 
Até pegar a ideia, as dificuldades eram grandes, mas acredito que isso 
tem sido fruto do ensino a distância e mesmo que tivéssemos acesso ao 
professor, via e-mail e outras plataformas, não é a mesma coisa (Pedro 
Paulo – Questionário, junho de 2020). 

 

Um aluno disse que tinha pouco tempo para dedicar aos estudos. O motivo é que 

o pai foi demitido do emprego no início da quarentena e teve de trabalhar como pintor. O 

aluno, para ajudar na renda da família, começou a trabalhar junto ao pai. 

Um contratempo apresentado por alguns grupos foi a dificuldade de se reunir com 

os colegas para realizarem as atividades: 

 
Entender, se comunicar com os outros, e desenvolver um trabalho a 
distância foi um desafio. A segunda dificuldade foi com a própria 
disciplina  (Gabriela – Questionário, junho de 2020). 

 
Tiveram muitas dificuldades mesmo, mas acho que a mais relevante foi 
a dificuldade do grupo em entender e aplicar as equações, por causa das 
aulas online, mesmo que haja tempo disponibilizado para dúvidas nas 
aulas e etc., ainda sentimos bastante falta da aprendizagem presencia 
(Lucas da Paz – Questionário, junho de 2020). 
 

 Uma análise mais profunda seria necessária para identificar e entender os reais 

motivos de alguns alunos não colaborarem com colegas para a realização das atividades. 

Presumivelmente, tais alunos tiveram dificuldades com internet, problemas pessoais e/ou 

familiares, dentre outros. Tais situações dificultosas foram apresentadas por estudos 

recentes (ENGELBRETCH, LLINARES, BORBA, 2020; BAKKER; WAGNER, 2020). 

 Por outro lado, não é novidade que, em trabalhos em grupos, geralmente alguns alunos 

tendem a participar menos, como demonstra nossa experiência docente (SOFRONIOU, 

POUTOS, 2016). 
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Algumas outras dificuldades dos alunos estão relacionadas aos compromissos 

acadêmicos. Mesmo seguindo os horários para a disciplina, alguns alunos de iniciação 

científica tinham, em alguns dias, atividades nos mesmos dias e horários das aulas da 

disciplina. Outros alunos tinham aulas que foram marcadas, a posteriori, no mesmo 

horário. Devido às diversas atividades acadêmicas, vários alunos se sentiram 

sobrecarregados e consideraram “a matéria corrida” nesse novo formato. Por isso e por 

causa das dificuldades com as atividades, principalmente as do 2º bloco, certos alunos 

solicitaram um prazo maior para sua execução: 

 
É uma atividade que acredito que não vai exigir algo extremo, analisado 
essa atividade isoladamente. Mas no conjunto do RTE, esse prazo para 
a segunda está bem complicado (Gustavo Pedro – Encontro 2, junho de 
2020). 

 

Uma das atitudes tomada pela universidade, no início do período do RTE, foi a 

concessão de auxílio financeiro para alunos carentes, denominado Auxílio Emergencial 

de Inclusão Digital (https://unifei.edu.br/prg/regime-de-tratamento-excepcional-rte/ - 

acesso em 20 de outubro de 2020). O objetivo era que todos alunos pudessem ter acesso 

a um aparelho (celular, tablet ou computador) e conseguir acessar a internet. Dessa forma, 

a equidade poderia ser almejada, conforme salientado por Arruda (2020). 

Um outro aspecto proveitoso, notado pessoalmente, conversando com outros 

colegas professores, é o engajamento com o novo modo de dar aulas e uma maior 

aproximação com os alunos. Ainda assim, alguns docentes reclamaram por não estarem 

habilitados para usarem as ferramentas disponibilizadas para o novo formato de ensino. 

Assim, acreditamos que as discussões aqui travadas têm que ser levadas em 

consideração, ao refletirmos sobre a realização das atividades de Modelagem Matemática 

no contexto do ensino remoto de Equações Diferenciais. 

 

5.2.3 A criticidade essencial ao futuro profissional de Engenharia 

   

Ao iniciarmos a pesquisa, tínhamos em mente utilizar pressupostos da Educação 

Matemática Crítica (EMC) para o desenvolvimento da Modelagem Matemática. Essa 

ideia surgiu ao cursarmos a disciplina “Educação Matemática Crítica” no 2º semestre de 

2018. Desde então, fizemos leituras de textos nessa área. Por exemplo, a leitura da tese 

de Civiero (2016) levou-nos à produção de uma resenha publicada na Revista de Ensino 
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de Ciências e Matemática – RENCIMA (LOPES, 2020). Apesar das leituras realizadas, 

algo ficou mais claro e evidente ao realizarmos a descrição e análise dos dados desta 

pesquisa. 

 As atividades de Modelagem feitas com os alunos foram conduzidas de uma 

maneira que a discussão crítica recaiu sobre o próprio modelo. Os temas foram escolhidos 

de uma maneira que poderiam gerar interesse nos alunos e trazer uma discussão crítica. 

Mas o foco na escolha cuidadosa dos temas juntamente com a concepção (ainda em 

formação) pessoal da EMC levaram a condução da atividade para uma discussão crítica 

mais a respeito do modelo produzido e menos a respeito de questões sociais, políticas 

e/ou econômicas14. 

 Conforme debatido na parte teórica, a discussão crítica de um modelo está prevista 

em qualquer concepção de Modelagem, seja ela no contexto da Matemática Aplicada ou 

da Educação Matemática. Por outro lado, algumas ideias da EMC podem ser encontradas 

nas atividades realizadas, conforme pontuaremos a seguir. Dessa forma, apresentaremos 

uma análise dos momentos de crítica aos modelos construídos, pontuando algumas ideias 

da EMC suscitadas e como a criticidade de um futuro profissional de Engenharia esteve 

presente. 

Analisando os dados, procuramos indícios de uma postura crítica de um futuro 

profissional de Engenharia. Efetivamente, os alunos perceberam a relação entre as 

atividades de Modelagem e uma postura crítica, conforme os trechos a seguir: 

 
Acredito que a matemática é de suma importância na formação crítica, 
no pensamento lógico e no raciocínio de um indivíduo, sendo peça 
importante no uso do multi-conhecimento, seja para realização de 
atividades simples bem como na resolução de um problema mais 
complexo proporcionando uma tomada de decisão mais confiante 
(Talita – Questionário, junho de 2020). 
 
A matemática começa a ter uma nova face e começamos a desenvolver 
nosso senso crítico (Lorena – Questionário, junho de 2020). 
 
Após esse trabalho de modelagem estou com uma visão mais crítica de 
alguns problemas enfrentados no mundo, compreendendo melhor como 
solucioná-los através do que estamos vendo ao longo da formação 
superior. Dessa maneira, a utilização da matemática tanto básica como 
superior, quando aplicada a vida, desvenda, norteia, ajuda e resolve 
diversas situações, abrindo um mix de possibilidades dentro da 
realidade (Felipa – Questionário, junho de 2020). 

 
14 Durante a análise dos dados, percebi que minhas leituras referentes a EMC eram de textos teóricos. Ou 
seja, se anteriormente tivesse contato com leituras de pesquisas práticas nesse tema, possivelmente a 
condução das atividades para uma crítica no viés da EMC seria mais bem realizada. 
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Tal postura crítica observada se baseou, inicialmente, em procedimentos e 

certezas matemáticas a fim de chegar às conclusões: 

 
O risco de uma pessoa se envolver em um acidente de carro após ingerir 
álcool é ALTO. A partir do trabalho, verificamos que o risco é 
proporcional a taxa de álcool no organismo do indivíduo, ou seja, 
quanto mais se bebe e quanto maior for o teor alcoólico da bebida, 
maiores serão as chances de ocorrer um acidente de trânsito. [...] Outra 
abordagem que podemos fazer entre o gráfico e a EDO 1° Ordem, 
refere-se ao número de fatores que são relacionados, uma vez que os 
fatores que englobam a relação acidentes e bebidas alcóolicas remete a 
mais variáveis, portanto, a equação modula a interpretação dos gráficos 
de uma maneira específica. Para que tal questão fosse contornada, seria 
necessário um estudo mais afundo e trabalhado sobre o tema (Grupo 1 
(T1) – Atividade 2A, junho de 2020). 

 

 Assim como Araújo (2012), percebemos que as críticas feitas pelos alunos em 

uma atividade de Modelagem estão baseadas em certezas matemáticas e também sobre a 

realidade que os cerca. Alguns grupos esboçaram uma postura nesse sentido: 

 
O risco de alguém se envolver em um acidente de carro após beber é 
alto, sendo expressamente necessário conscientizar a população para 
não dirigir após beber, visto que podemos utilizar como base os gráficos 
e fórmulas do trabalho para corroborar o crescimento exponencial de 
risco x ingestão de álcool (Grupo 9 (T2) – Atividade 1A, junho de 
2020). 

 

A maioria dos grupos apresentou um bom entendimento do fenômeno envolvido. 

Ao fazer uma análise crítica do modelo, os alunos perceberam que fazer acréscimos de 

algumas outras variáveis pode auxiliar na obtenção de um modelo mais completo. Dentre 

os inúmeros grupos que perceberam isso, selecionamos o seguinte. 

 
O modelo apresentado se adequa com a realidade em partes, porém 
pode ser melhorado se acrescido de outras variáveis. Seus pontos 
positivos estão na análise por gênero e por fazer a relação entre os dados 
do indivíduo (altura, peso e volume de sangue no corpo) com o volume 
de bebida ingerida, seu teor alcoólico. De pontos negativos pode-se 
citar o fato de não fazer a análise da ingestão de outros tipos de bebidas 
de forma simultânea. O modelo poderia ser aprimorado acrescentando 
as variáveis dos tipos de bebidas diferentes, seu tempo de consumo e 
talvez o tempo que leva para ser eliminado do organismo, o que poderia 
acarretar em outras análises (Grupo 3 (T2) – Atividade 1A, junho de 
2020). 
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O comentário desse grupo revela um questionamento às certezas matemáticas, à 

ideologia da certeza (BORBA; SKOVSMOSE 2001). A ideologia da certeza é a estrutura 

vigente em torno de concepções absolutistas da Matemática. Os problemas tratados nas 

aulas de Matemática são artificiais. Quando são problemas tirados do mundo real, são 

feitas simplificações para enquadrá-los no mundo da Matemática. As aplicações da 

Matemática buscam uma solução ideal, ótima, mas desconsideram fatores da realidade 

(como impacto social, ambiental e político) que são foco do combate à ideologia da 

certeza. Borba (2001) traz como solução para a ideologia da certeza, uma ação diferente 

na sala de aula tradicional, mostrando que a Matemática pode ser questionada e que nem 

sempre traz a resposta final. 

Por outro lado, algumas das conclusões obtidas pelos grupos foram confusas ou 

não foram baseadas no modelo obtido: 

 
Entretanto, o modelo SIR não é capaz de explicar a persistência ou 
erradicação de doenças infecciosas, a principal razão para isso é que o 
modelo SIR considera a distribuição de indivíduos espacial e 
temporalmente homogênea, a partir da premissa de que o tamanho da 
população seja tão grande a ponto de permitir a aproximação por 
variáveis contínuas dos diversos estados. Diante disso, o número de 
infectados no país pode ser 6x maior que o número divulgado pelo 
governo (Grupo 4 (T2) – Atividade 2B, junho de 2020). 
 
A doença irá interferir nas curvas dos gráficos e comportamentos 
destas, podendo ser mais incisivas(exponenciais) ou menos incisivas 
(“retas”). Dessa forma, é possível especificarmos gráficos específicos 
para cada doença, visto suas peculiaridades (Grupo 9 (T2) – Atividade 
2B, junho de 2020). 
 
Porém, este modelo tem como ponto negativo o fato dele não considerar 
o efeito da vacina durante esta propagação. Portanto, apesar de ser 
bastante útil, o modelo ainda assim pode ser aprimorado para calcular 
o número de infectados no caso de haver vacina. (Grupo 8 (T2) – 
Atividade 2B, junho de 2020). 
 
 

 Podemos perceber nas falas anteriores o uso de “6x maior” e “exponenciais”. O 

uso de tais termos (e outros) pelos alunos pode apresentar uma influência da mídia e a 

tendência da sociedade de fazer uso de termos matemáticos e estimativas, sem ter um 
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fundamento claro. Desde o início da pandemia, números, gráficos, estimativas, previsões 

e termos matemáticos passaram a ser algo corriqueiro15. 

Notamos, portanto, que vários alunos, mesmo diante de um modelo, fizeram 

conclusões baseadas na intuição ou por meio de outras fontes. Certamente, fazer 

pesquisas e relacionar problemas com a realidade ao redor é um aspecto importante da 

Modelagem, porém, fazer isso sem um olhar para o próprio modelo construído, deixa uma 

sensação de uma baixa compreensão do modelo ou de desconfiança no modelo obtido. 

Além disso, vemos aqui um outro indício da ideologia da certeza, pela confiança, sem 

questionamentos, a um modelo já estabelecido. 

Uma característica das críticas de alguns grupos e de alguns alunos, em particular, 

ficou evidente na leitura dos dados. A crítica realizada ao modelo produzido e a maneira 

com a qual o aluno encara e usa a Matemática no cotidiano se apresentou de uma forma 

polarizada. Por um lado, o olhar apresentou uma concepção negativa: 

 
Já com relação aos pontos negativos, seria o fato de que o modelo não 
consegue representar a realidade. Ele também não abrange variáveis 
que podem interferir no resultado esperado. Outro fato é de que o 
modelo não considera os fatores biológicos do corpo, e que uma pessoa 
nem sempre segue à risca uma dieta e os exercícios propostos, afetando 
o resultado real quando se comparado ao teórico (Grupo 7 (T2) – 
Atividade 1B, junho de 2020). 
 
A matemática passada nas Escolas é bem limitada, pouco representa 
realidade, apenas dá uma noção, mas não é muito aplicável (Gabriel 
Madeira – Questionário, junho de 2020). 

 

No primeiro comentário acima, notamos que o grupo desafiou a ideologia da 

certeza, questionando o modelo produzido. Por outro lado, outros alunos apresentaram 

um olhar positivo sobre tal a relação de modelos obtidos com a realidade, conforme 

exemplificamos a seguir. Note que o primeiro grupo abaixo apresenta uma percepção 

diferente do modelo, comparando o que foi construído pelo grupo a um modelo já 

estabelecido, validando, portanto, o próprio modelo. 

 
Então, sim, podemos considerar que o modelo obtido se adequa muito 
com a realidade. [...] construímos um modelo que se compara a um dos 
mais utilizados nos dias de hoje, que tem extensa aplicação e 
visibilidade pelos profissionais da saúde, o que nos dá a conclusão de 

 
15 Veja, por exemplo, uma notícia do período em: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/31/crescimento-exponencial-e-curva-
epidemica-entenda-os-principais-conceitos-matematicos-que-explicam-a-pandemia-de-coronavirus.ghtml 
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que o nosso modelo poderia ser aplicado no mundo real (Grupo 5 (T1) 
– Atividade 2B, junho de 2020). 
 
Acho que a principal dificuldade foi: "Ok, chegamos nesse resultado, 
mas será que é isso mesmo na prática?". Ao ver os gráficos, ficávamos 
fazendo suposições, chutando valores, para ver se era realmente 
daquela forma que iria proceder ao longo do tempo, e às vezes encontrar 
gráficos que não se encaixava com isso era bastante frustrante (Lucas 
Gomes – Questionário, junho de 2020). 

 

No primeiro comentário supracitado, percebemos que o grupo confirma a validade 

do modelo por comparar a um outro que é bastante utilizado nos dias de hoje, ou seja, a 

algo garantido matematicamente. Essa semelhança leva à uma segurança de que pode ser 

utilizado no mundo real. Entretanto, esse raciocínio é uma manifestação da ideologia da 

certeza. Segundo Borba (2001), a ideologia da certeza se faz presente na sociedade e nos 

ambientes escolares Expressões que exemplificam: “os números falam por si”, “foi 

provado matematicamente” (BORBA; SKOVSMOSE, 2001, p. 129). Apesar de o grupo 

não utilizar dessas expressões, está subtendido que o modelo está validado pois “é similar 

a um modelo matemático já existente e bastante utilizado” ou “é similar ao que é 

apresentado na mídia”.  

Os problemas advindos da COVID-19 aumentam a importância da EMC que 

declara que a Matemática não é neutra (ENGELBRENCH et al, 2020). Assim como as 

desigualdades entre as classes ricas e pobres aumentaram nessa crise mundial de saúde 

pública, também fica mais ampla a diferença entre alunos mais favorecidos e menos 

favorecidos. Para esses, o fechamento das escolas é devastador. Consideramos a 

Educação Matemática ligada à democracia, à igualdade de oportunidades. As mudanças 

na Educação que vivemos atualmente com a pandemia, podem estar aumentando o fosso 

social, devido à indisponibilidade de acesso à internet e ao despreparo dos sistemas 

escolares para enfrentar uma mudança tão dramática em tão pouco tempo. 

 Dos conceitos e noções da EMC, focaremos apenas na ideologia da certeza e no 

paradigma do exercício. Segundo a ideologia da certeza, muitos acreditam que a 

Matemática é pura e não sofre influências, sejam elas políticas, econômicas ou sociais, 

podendo ser aplicada em qualquer situação. A Matemática toma uma posição de poder 

em meios de comunicação e nos ambientes escolares e acadêmicos (BORBA, 2008). A 

escolha da análise desse conceito veio da leitura dos dados. Analisando os dados, 

podemos separar alguns argumentos dos alunos que vão ao encontro e outros que vão de 

encontro a essa ideologia. 
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 Provavelmente estimulados pelas discussões críticas durante os encontros para as 

atividades de Modelagem, diversos alunos começaram a ver a Matemática de uma 

maneira diferente. Eles perceberam que a Matemática não é neutra: 

 
No caso da pandemia o comportamento da curva de infectados é uma 
poderosa ferramenta para o governo estar atuando com medidas 
preventivas e corretivas a fim de diminuir a reprodutibilidade do 
vírus (Ana Vitória – Questionário, junho de 2020). 
 
Desta forma, precisamos saber mais sobre como uma marca (X,Y,Z) 
influência social, econômica e politicamente uma região, Estado ou 
País, a fim de que possamos correlacionar esses valores às variáveis 
estudadas (Eduardo Costa – Questionário, junho de 2020). 
 
Assim, um governo, nação, indivíduo ou empresa pode adequar um 
molde a seu bel prazer, tirando proveito das análises. [...] o modelo é 
uma projeção [...]. Não é 100% generalizante e pode estar equivocado 
ou até mesmo ultrapassado. [...] Vemos que a coleta de informações e 
modelagem de modelos matemáticos estão embasando a tomada de 
ações de governos de países desenvolvidos e que estão preocupados 
com os seus cidadãos (Júnia – Questionário, junho de 2020). 

 

 Diante disso, percebemos que as discussões realizadas com os alunos, as 

discussões realizadas entre os componentes de um mesmo grupo e também, as discussões 

entre os grupos possibilitaram um início para uma reflexão crítica em torno da 

Matemática e seu papel social.  

Por outro lado, algumas respostas dos alunos indicaram uma outra direção. Nas 

atividades de Modelagem, os Passos de 8 a 10 tinham o objetivo de contribuir para uma 

reflexão crítica do modelo construído. Uma das questões incluía um questionamento de 

quão o modelo se adequa a realidade. Alguns grupos responderam simplesmente que o 

modelo “se adequa à realidade”. Já outros grupos justificaram melhor: 

 
No quesito de adequação com a realidade, o nosso modelo se adequa 
sim, pois considerando a diferença de objetivos e a diferença de tempo 
de obtenção de resultados, tudo é coerente com a realidade (Grupo 5 
(T1) – Atividade 1A, junho de 2020). 
 
Por fim, podemos concluir que o modelo epidêmico de SIR é uma 
ferramenta extremamente útil e confiável, e que se faz amplamente 
importante em cenários de epidemias, como este que estamos vivendo. 
Visto que o modelo se baseia em uma análise matemática do fenômeno, 
as previsões de propagação e de possíveis perigos oferecidos pela 
doença podem ser calculados e evitados (Grupo 6 (T2) – Atividade 2B, 
junho de 2020). 
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O modelo apresentado se adequa a realidade e é o modelo atual mais 
utilizado nos dias atuais para o cálculo da propagação de doenças 
(Grupo 8 (T2) – Atividade 2B, junho de 2020). 
 

Conforme exemplificado por esses comentários, vemos que eles vão ao encontro 

da ideologia da certeza. Conforme comentamos anteriormente, tais grupos verificaram a 

similaridade do modelo produzido a algum que já existe e que é aceito. Essa constatação 

sem nenhum questionamento, vai ao encontro da ideologia da certeza. 

Na introdução da atividade de Modelagem 2B, havia um pequeno texto 

explicando que o modelo epidêmico apresentado foi criado no ano de 1927. Ou seja, a 

última citação (do grupo 8 (T2)) mostra, no mínimo, uma desatenção do grupo, que 

também não fez uma reflexão crítica do modelo. As citações transcritas anteriormente, 

podem ser uma boa evidência de que a ideologia da certeza continua arraigada em muitos 

alunos. Numa aula tradicional de Equações Diferenciais, geralmente, os alunos fazem 

diversos exercícios e conferem a resposta. Se a resposta pessoal coincidiu com a do livro, 

então eles começam o próximo exercício – ou seja, o paradigma do exercício (BORBA; 

SKOVSMOSE, 2001). Dessa forma, contextualizando essa ideia para aa atividades 

realizadas, presumivelmente, ao terminar uma atividade, resolvendo tudo o que foi 

solicitado, incluindo, talvez, uma checagem com algum software de Matemática, a 

atividade se encerra com o resultado que foi considerado correto, e, portanto, ideal. Ao 

pensar assim, tais alunos reforçam a ideologia da certeza e não ampliam o olhar para uma 

visão crítica do fenômeno. Assim, notamos também que é necessário um esforço 

contínuo, um trabalho constante com os alunos para ajudá-los a enxergar além do que 

normalmente eles estão acostumados. 

Um outro aspecto que notamos foi a possibilidade de oferecer um ambiente de 

aprendizagem diferente, em que se “oferece recursos para fazer investigações”, como 

uma alternativa para o paradigma do exercício (SKOVSMOSE, 2008, p. 16). Vejamos, 

por exemplo, os seguintes comentários: 

 
Além disso, acredito que essas modelagens fazem com que a gente 
analise, pesquise e isso contribui pra uma formação mais crítica e 
embasada sobre os assuntos (Pedro Santos – Questionário, junho de 
2020). 

 
Então, foi bacana demais, e foi a primeira vez que vi a aplicação 
também. Concordo com todos e acho que foi bom e proveitoso para o 
período em RTE, pois diversificou assim aquele dia a dia, de exercícios, 
listas e questionários (Kelvin – Encontro 8, junho de 2020). 
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Pois antes trabalhávamos com exercícios onde tais equações não tinham 
um significado. Na modelagem, pegamos um problema do dia a dia e 
transformamos nessas equações, onde acaba dando mais sentido ao que 
estamos trabalhando (Leon – Questionário, junho de 2020). 

 

 Por anos, os alunos estão acostumados a resolver diversos exercícios. A maioria 

desses exercícios é repetitiva, pois eles são baseados em comandos e descontextualizados, 

bastando seguir um algoritmo, muitas vezes baseados em exercícios modelo. Dessa 

forma, ficam de lado a criatividade, o raciocínio lógico e outras habilidades. Primar por 

uma aprendizagem baseada na criatividade, lógica e experimentação pode não ser fácil e, 

por vezes, parece desafiador demais, tendo em vista a vigente ideologia e o paradigma do 

exercício. Entretanto, vários alunos conseguiram dar um passo adiante: 

 
Acho que a principal dificuldade foi: "Ok, chegamos nesse resultado, 
mas será que é isso mesmo na prática?". Ao ver os gráficos, ficávamos 
fazendo suposições, chutando valores, para ver se era realmente 
daquela forma que iria proceder ao longo do tempo, e às vezes encontrar 
gráficos que não se encaixava com isso era bastante frustrante (Lucas 
Gomes – Questionário, junho de 2020). 

 
 Ainda que passando por situações “frustrantes”, a citação acima evidencia que os 

alunos tiveram a oportunidade de tentar, experimentar e usar da criatividade. 

Vários outros alunos perceberam que as Matemáticas Básica e Superior podem 

ser úteis em situações encontradas no cotidiano. De fato, esse foi um dos objetivos das 

atividades desenvolvidas com os alunos: ir além da parte “abstrata e teórica” da 

Matemática. Muitos alunos comentaram que a formação matemática nos Ensinos 

Fundamental e Médio deveria ser feita incluindo aplicações, sempre relacionadas com a 

vida real do aluno. 

Assim, na perspectiva do trabalho com as atividades de Modelagem, acreditamos 

que os alunos tiveram a oportunidade de buscar soluções, podendo olhar criticamente 

para a Matemática, como destacam Meyer, Caldeira e Malheiros (2013): 

 
Quando trabalhamos não só com problemas matemáticos, mas com a 
Modelagem, em que o aluno é sujeito do processo cognitivo, esse, com 
certeza, vai poder enxergar além. E não apenas quanto ao conteúdo 
matemático, mas poderá́ ver como esse conteúdo matemático é 
importante nos processos decisórios em sociedade (MEYER, 
CALDEIRA, MALHEIROS, 2013, p. 29). 
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Ademais, cabe destacar que ser “sujeito ativo” no seu próprio processo cognitivo 

e “enxergar além” nas situações do seu cotidiano são características essenciais a todos os 

profissionais em formação nos mais variados ramos de trabalho e, particularmente, aos 

futuros profissionais das áreas da Engenharia, caso específico dos alunos participantes da 

nossa pesquisa. 

Por outro lado, nas atividades de Modelagem do 1º bloco, os grupos apresentaram 

dificuldades menores em relação à Matemática envolvida. Ainda assim, as críticas aos 

modelos desenvolvidos também se basearam fortemente na Matemática. Entretanto, 

notamos uma maior segurança quanto às críticas para além dos modelos, acontecendo 

recomendações mais coerentes. Por isso, achamos pertinente associar o que foi produzido 

pelos alunos à ideia de ideologia da certeza. 

Conforme apontado nos dados, podemos dividir os alunos em pelo menos dois 

grupos. Primeiramente, vários alunos estavam entre aqueles que consideraram fatores da 

realidade dos modelos, tendo em vista aspectos políticos, sociais e ambientais (e, algumas 

vezes até mesmo, econômicos). Por outro lado, um outro grupo de alunos (em uma 

quantidade aparentemente menor) não saíram muito dos limites da Matemática. Ou seja, 

esses alunos praticamente não apresentaram conexões dos modelos produzidos com a 

realidade. Dessa forma, mantiveram o padrão escolar que confirma a ideologia da certeza 

que, por sua vez, tem uma clara ligação com o paradigma do exercício. 

 No paradigma do exercício (SKOVSMOSE, 2000), as discussões estão voltadas 

para os conteúdos curriculares da disciplina. A preocupação principal é com a Matemática 

em si. A adoção desse paradigma é natural ao se assumir o foco da Matemática pela 

Matemática. O ponto central das atenções é o professor, que indica inúmeros exercícios 

repetitivos que são resolvidos em sala de aula e fora dela. Os alunos aceitam esse 

paradigma no Ensino Superior, pois essa maneira de conduzir os processos de ensino e 

aprendizagem tem os acompanhado por vários anos. Entretanto, para um novo paradigma 

pedagógico, é preciso devotar esforço, pois os alunos estão acostumados com a 

previsibilidade do que lhes era esperado. Nem todos estão propensos a adotar uma nova 

ação pedagógica, pois estão indo da zona de conforto para uma “zona de risco” 

(CIVIERO, 2016). 

 Eventualmente persuadidos pelo paradigma do exercício, em nossa pesquisa, 

alguns alunos reclamaram a falta de um “apoio” adicional. Eles demandaram algum tipo 

de tutor, isto é, eles careciam do apoio de algum um modelo já estabelecido, de algum 

artigo, algum exemplo a se basear. Possivelmente, isso tem a ver com a vivência escolar 
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de muitos anos dos alunos e com seu histórico educacional. Após serem apresentados a 

uma parte da teoria matemática, eles veem exemplos-modelo e, em seguida, fazem 

diversos exercícios baseados, muitas vezes, nos exemplos-modelo, bastando seguir um 

algoritmo – ou seja, eis aqui o paradigma do exercício. Isso pode impedir a criatividade, 

o raciocínio lógico e a autonomia do aluno. Tendo em vista essa situação, reconhecemos 

a importância do desenvolvimento da Modelagem pelos grupos. 

 As atividades de Modelagem foram uma forma de se distanciar do paradigma do 

exercício. Muitos dos comentários finais dos alunos foram nesse sentido. Eles 

identificaram que é melhor trabalhar com a Matemática em atividades que os motivem, 

mesmo que isso acarrete certas dificuldades. Afirmaram, por exemplo, que foi uma 

oportunidade de sair do “dia a dia de exercícios”. Dessa forma, podemos dizer que houve 

uma literacia matemática. A tradução para a Matemática da ideia de literacia proposta por 

Paulo Freire pode ser entendida como materacia – proposta por D’Ambrósio (2005) ou 

matemacia – proposta por Skovsmose (2007). Esses conceitos possuem similaridades. 

 Em relação à materacia, D’Ambrósio (2005) diz que é “a capacidade de interpretar 

e analisar sinais e códigos, de propor e utilizar modelos e simulações na vida cotidiana”. 

Ou seja, a partir dos cálculos realizados, é possível “fazer inferências sobre fatos reais” 

(ARAÚJO, 2012). Conforme os dados analisados, constatamos que os alunos 

conseguiram fazer inferências diante dos modelos produzidos. Eles conseguiram ver, por 

exemplo, a importância do isolamento social para diminuir a propagação do vírus da 

COVID-19, entendendo assim as ações tomadas pelos governos. Também verificaram 

que a medida estabelecida pelo governo de não tolerar uma dose pequena de bebida 

alcóolica em um motorista faz sentido, pois verificaram no modelo, que uma pequena 

dose de álcool no organismo pode levar facilmente a um acidente. Observaram também 

que as campanhas de marketing das empresas têm um impacto direto em relação a 

diversos fatores, como faturamento das empresas e satisfação do cliente. Essas e outras 

reflexões dos alunos mostram que foi possível perceber indícios do desenvolvimento da 

materacia. 

 A matemacia, segundo Biotto Filho (2008), pode ser dividida sob duas 

perspectivas: técnica e sociopolítica. A perspectiva técnica envolve reproduzir raciocínios 

matemáticos, teoremas, cálculos, etc. A perspectiva sociopolítica envolve empregar tais 

noções e ponderar no uso que é feito da Matemática. Caso contrário, a Matemática seria 

meramente técnica. Deve-se, portanto, fazer uma crítica à própria Matemática e na 
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maneira em que ela é empregada na sociedade, tendo em vista questões políticas, 

ambientais e econômicas. 

Para o desenvolvimento sociopolítico da matemacia, é necessário possibilitar um 

ambiente que proporcione aos alunos “a oportunidade de discutir e refletir sobre o papel 

da Matemática na sociedade” (BIOTTO FILHO, 2008). O ambiente de trabalho com os 

alunos que envolveu os fóruns de discussão, as atividades de Modelagem e os encontros 

síncronos foi extremamente favorável para esse tipo de discussão. Diversas vezes 

enfatizávamos a importância de uma reflexão crítica. Entretanto, mesmo nesse ambiente, 

as discussões apresentadas pelos alunos traziam pouco do aspecto sociopolítico. 

Refletindo em torno dos dados obtidos, percebemos que poderíamos ter dedicado mais 

tempo para questionar as soluções encontradas e suas implicações na sociedade. 

 

5.2.4 Um novo olhar sobre a própria Matemática 

 
O artigo de Engelbrecht, Llinares e Borba (2020) mostra que o relacionamento 

dos jovens com a internet tem sido cada vez mais próximo. Por exemplo, a micro geração 

nascida no início dos anos 1990 viu o estabelecimento da internet e cresceu com essa 

tecnologia. Já a geração dos anos 2000 tem boa parte de seu aprendizado por meio de 

redes sociais e tecnologia móvel. Ou seja, os nossos atuais alunos, incluindo os que 

participaram das atividades de Modelagem, cresceram usando redes sociais como 

Facebook, Instagram, dentre outros. Eles têm rápido acesso à informação, em um 

ambiente de multimídia bem variado e atraente. Os alunos escolhem a fonte de 

informações, ao invés de serem simplesmente apresentados a elas e, inclusive, sugerem 

algumas dessas fontes ao professor (como de fato ocorreu). Além disso, eles não são 

somente consumidores dessas informações, mas também passam a atuar, criando 

conteúdos em redes sociais e blogs na internet. 

Essa mudança no perfil dos alunos implica que a maneira como o ensino é 

conduzido deve ser adaptada para responder às novas solicitações e enfrentar esses 

desafios (ENGELBRECHT, LLINARES, BORBA, 2020). A introdução de novas mídias 

questiona a eficácias das práticas atuais e das salas de aula tradicionais. Os dispositivos 

tecnológicos "esticam" a sala de aula. As novas mídias mudam os papéis dos professores 

e alunos. Os alunos passam a ser participantes ativos no aprendizado e ensinam seus 

professores. Isso é, de acordo com Skovsmose (2001), é um princípio da Educação 

Crítica. Ela enfatiza que na relação professor-aluno os parceiros são iguais. A relação de 
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sala de aula que não se assenta sobre princípios hierárquicos pode levar à emancipação 

por meio do diálogo. Para Freire (1972, p. 53), por meio do diálogo 

 
o professor-dos-estudantes e os estudantes-do-professor se desfazem e 
um novo tempo emerge: professor-estudantes com estudantes-
professores. O professor não é mais meramente aquele o-que-ensina, 
mas alguém a quem também se ensina no diálogo com os estudantes. 

 

 Os alunos, que pertencem a essa geração com internet, acostumada a respostas 

rápidas, procuraram alternativas para o entendimento das atividades de Modelagem 

Matemática. Especialmente no 2º bloco de atividades, notamos que os alunos procuraram 

outros meios para vencer os desafios, naturais, da Modelagem. De fato, um grupo 

encontrou um artigo que os auxiliou na resolução da atividade de Modelagem 2B 

(propagação de uma epidemia). Um aluno comentou sobre seu grupo: 

 
O meu grupo utilizou de um artigo de apoio que promoveu uma melhor 
orientação para este ponto, mas ainda sim encontramos bastante 
dificuldade (Gustavo Pedro – Questionário, junho de 2020). 

 

A busca por alternativas que possam contribuir para a realização da atividade de 

modelagem, não foi exclusividade dos sujeitos dessa pesquisa. Ferruzzi e Almeida (2013) 

apresentam um estudo que utilizou a Modelagem Matemática em sala de aula de 

engenharia como uma forma de contribuir para o desenvolvimento matemático, pessoal 

e social do futuro engenheiro. Uma das observações das autoras foi que  

 
a necessidade de solucionar o “seu” problema fez com que estes alunos 
empenhassem esforços para compreender os conceitos relacionados 
para solucioná-lo. Estes esforços os levaram a pesquisas 
extracurriculares bem como a busca de profissionais da área e busca na 
literatura (FERRUZZI; ALMEIDA, 2013, p. 168). 

 

Entretanto, por não encontrarem uma resposta direta para o que procuravam, 

alguns alunos deram sugestões. Eles quiseram mais tempo para realizarem a Modelagem. 

Um tempo adicional de uma semana foi concedido. Porém, mesmo com os encontros 

iniciais explicando o processo de Modelagem, os demais encontros com os alunos não 

foram suficientes para alguns. Por exemplo, um aluno disse:  
 
Eu achei interessante a ideia do trabalho, porém eu acho que faltou ter 
mais aulas sobre como faríamos o modelo. Como a gente não estudou 
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antes, ficamos meio "às cegas" para resolver a modelagem (João 
Estevão – Encontro 7, junho de 2020). 
 

 Outras sugestões dadas incluíram algum tipo de orientação (“alguém 

especializado”, segundo alguns) e a disponibilização de modelos semelhantes por parte 

do professor. 

A Modelagem pode também ajudar a eliminar “bloqueios” ou sentimentos 

negativos em relação ao conteúdo estudado. Vejamos o seguinte comentário de uma 

aluna: 

 
Gostei bastante de cursar a disciplina e com o trabalho de Modelagem, 
consegui entender melhor os conceitos. Já tinha feito a matéria antes e 
tinha meio que um bloqueio com essa matéria, mas fiquei feliz, vi que 
não é nada tão medonho... Não tenho bloqueio mais (Tatiane – Encontro 
8, junho de 2020).  

 

 As questões 1 e 2 do questionário visavam compreender como os alunos encaram 

a Matemática no dia a dia, ou seja, como fazem conexões do conteúdo aprendido com o 

cotidiano. A maioria dos alunos disseram usar a Matemática para lidar com finanças 

pessoais. Por exemplo, um aluno disse: 

 
Utilizo a matemática ao avaliar produtos e fazer comparações com 
outras lojas, marcas, quantidades e preços para, assim, decidir qual seria 
o mais viável para que meu gasto fosse o menor. Utilizo no meu 
controle financeiro (Adão – Questionário, junho de 2020). 

 

 Para nossa surpresa, diversos alunos disseram usar a Matemática em momentos 

de lazer como, por exemplo, em jogos. Outros usos no dia a dia estão relacionados, 

principalmente, com a administração do tempo, adequação de medidas em receitas 

culinárias ou em algum problema envolvendo geometria de área / volume como, por 

exemplo, relacionar o tamanho de uma geladeira com o local que ela irá ocupar na 

cozinha. Alguns outros usos relatados são variados.  

Certos alunos, disseram que a Matemática é útil no raciocínio lógico e poucos 

disseram usar algum tipo de Matemática Básica no trabalho (que estão fazendo no 

momento ou algum anterior). 

 Em relação ao uso da Matemática aprendida no curso superior, a maioria dos 

alunos disseram não fazer uso. Alguns poucos alunos disseram fazer uso. Um aluno disse 
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fazer isso por hobby, em situações que consegue uma conexão com a Matemática. Outro 

aluno conseguiu descrever uma aplicação: 

 
Mas eu, particularmente nestes últimos 30 dias, tenho utilizado ela de 
forma muito mais intensa e aplicada, visto que estamos passando por 
um momento de reforma em casa e estou sempre tendo que calcular as 
quantidades de material para comprar. Recentemente até utilizei alguns 
princípios de uma integral para calcular a quantidade de piso que teria 
que comprar para uma área circular (Gustavo Pedro – Questionário, 
junho de 2020). 

 

A maioria dos alunos disseram que vai fazer uso da Matemática Superior apenas 

em outras disciplinas do curso de Engenharia ou na sua vida profissional futura. Essa 

visão pode prejudicar o interesse pela disciplina (FIROUZIAN; ISMAIL; RAHMAN; 

YUSOF, 2012; BANDURA et al., 2008). Por outro lado, para nossa admiração, o uso da 

Matemática para auxiliar colegas e parentes foi mencionado por cerca alguns alunos. Por 

exemplo, Filipe menciona “outro exemplo utilizado no meu dia a dia, é ajudando minha 

mãe em projetos já que ela é arquiteta” (Questionário, junho de 2020). 

 Muitos alunos, comentaram a respeito de como a Matemática é vista pela 

sociedade e como tem sido a Educação, principalmente em Escolar Públicas, conforme 

exemplificamos a seguir: 

 
Porém, quando se entra no ensino médio os alunos não conseguem mais 
encontrar aplicações da matemática no dia a dia e isso causa o 
desinteresse. É sabido hoje que há um elevado número de desistências 
no curso de licenciatura no curso de matemática, um baixo índice de 
quem escolhe seguir essa graduação, muito porque as escolas não 
conseguem mostrar aplicações do uso da matemática (Jarbas – 
Questionário, junho de 2020). 
 
Justamente o fato das escolas não apresentarem aos alunos algumas 
aplicações, fazem com que os mesmos não sintam interesse em estudar 
a matemática, pois acreditam que o que é aprendido na escola não 
necessariamente será utilizado fora da escola (Glauber – Questionário, 
junho de 2020). 
 
 Muitas das vezes nem percebemos a matemática no dia a dia, seja 
utilizando conceitos mais básico por exemplo ao fazer uma receita 
culinária e ao ir fazer compras, seja em assuntos mais elaborados como 
em aplicações financeiras, previsão do tempo, nos jogos eletrônicos. 
Porém para uma parte das pessoas a disciplina é vista como complexa 
e algo que fica na teoria. Pode-se dizer que isso é devido aos meios 
tradicionais de ensino que aplicam o conteúdo de forma distante da 
realidade vivenciada pelos envolvidos, onde os alunos ficam 
engessados a fórmulas e roteiros. Desta forma o uso de metodologias 
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ativas, não somente nessa área, mas como no ensino de forma em geral, 
utiliza de estudos de caso, desenvolvimentos de projetos, colaboração 
em equipes para proporcionar a participação de forma mais direta do 
aluno, melhorando a sua percepção em relação ao conteúdo e tornando 
a disciplina mais atrativa e menos complexa (Talita - Questionário, 
junho de 2020). 

 

 Desses que expressaram mais abertamente como encaram a Matemática, notamos, 

em alguns, a ênfase dada pelos alunos para um ensino em que haja mais aplicações e que 

seja mais conectado com a realidade de cada um. Note mais uma crítica ao paradigma do 

exercício, no último comentário, da aluna Talita. 

 Por outro lado, um olhar mais favorável para a Matemática pode vir da ajuda de 

outros. Conforme exemplificado por uma aluna, um novo olhar para a Matemática pode 

vir de alguma pessoa em particular, como um professor ou parente: 

 
Eu por exemplo estudei em escola pública minha vida inteira e só me 
interessei por matemática devido uma professora em específico e ao 
meu pai, que sempre teve o sonho de fazer Engenharia Civil e isso 
sempre me motivou (Pâmela – Questionário, junho de 2020). 

 

 Alguns alunos expressaram seu agradecimento ao professor-pesquisador pela 

oportunidade de realizar as atividades e também pela atenção e dedicação prestadas. 

Juntando-se a isso a situação de isolamento social, observamos que um vínculo amistoso 

foi possível e valorizado por esses alunos. Acreditamos, assim, que tais circunstâncias 

foram propicias para auxiliar no surgimento de um novo olhar para a Matemática por 

parte de uma boa parte dos alunos. 

 Dessa forma, consideramo-nos prontos para tecer algumas considerações finais à 

nossa pesquisa, à guisa de sua conclusão. 
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Considerações Finais 
 

“A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade 

científica, domínio técnico a serviço da mudança ou, 

lamentavelmente, da permanência do hoje”. 

Paulo Freire 

 

Nesta parte final do presente trabalho, iremos abordar, sob nossa visão e papel de 

pesquisador, algumas contribuições desta pesquisa – e, notadamente, como a questão 

norteadora foi respondida. Buscaremos, quando pertinente, uma conexão com nosso 

referencial teórico, intentando uma inserção na discussão vigente na área de Educação 

Matemática. Apontaremos não somente os pontos positivos, mas também instantes em 

que outras escolhas, eventualmente melhores, poderiam ser feitas. Ponderaremos sobre 

algumas atitudes dos alunos (positivas e negativas) que mostram alguns aspectos a 

respeito da aprendizagem no ensino remoto. Discorreremos também sobre como 

crescemos, tanto como professor quanto como pesquisador. Por fim, indicaremos alguns 

possíveis futuros trabalhos relacionados ao tema aqui abordado. 

Logo nos primeiros dias de aula, deparamo-nos com o seguinte problema: Como 

conduzir o ensino e, simultaneamente, a pesquisa por meio do ensino remoto? Ao longo 

desta parte final, os caminhos tomados para dar prosseguimento às atividades e os 

resultados encontrados se tornarão claros. Pelas circunstâncias atuais, diante do 

imprevisto do ensino remoto ocasionado pela pandemia, além de alguns outros aspectos 

intrínsecos desta pesquisa, este estudo pode ser uma novidade. 

Retomemos, pois, a nossa questão de investigação: 

 

Quais são as possíveis contribuições de atividades de Modelagem Matemática 

ao ensino remoto de Equações Diferenciais para alunos de Engenharia 

de uma universidade federal mineira? 

 

 A partir dos diversos estudos teórico-bibliográficos realizados e dos dados obtidos 

por meio dos instrumentos metodológicos de nossa pesquisa, apontamos para as 

considerações a seguir, que cumprem o papel de explicitar algumas contribuições direta 

ou indiretamente imbricadas no seio da questão investigação e, ousamos pensar, também 
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se configuram em algumas “recomendações” que podem motivar futuras pesquisas que 

venham a ser realizadas com contexto e/ou escopo similares. 

 Respondemos à pergunta de investigação de uma forma concisa e direta da 

seguinte forma. Como contribuições ao ensino remoto, percebemos que, assim como em 

uma sala de aula presencial, os alunos precisam de uma orientação clara e de um 

acompanhamento aproximado durante as atividades de modelagem. No ensino remoto, 

visto que o contato presencial não é possível, então é importante que haja outros tipos de 

encontros constantes. Se possível, tais encontros síncronos devem ser feitos por meio de  

videoconferência, para uma melhor interação com os alunos. Além disso, é proveitoso 

atividades assíncronas, como um fórum de dúvidas e discussões. Também, é bom prever 

e programar horários extras para sanar as dúvidas. Algo que vimos ser importante é a 

maneira em que são feitas as videoconferências e a condução dos fóruns: o aluno deve se 

sentir respeitado, sendo parte do processo, tendo em vista suas particularidades (seja com 

conexões a internet ou outras). Em relação ao ensino de Equações Diferenciais, o ensino 

por meio da Modelagem Matemática pode ser muito proveitoso. Os alunos demonstram 

um interesse maior na disciplina quando se envolvem com algum projeto. Apesar disso, 

os temas trabalhados com os alunos nas atividades de modelagem devem ser ligados ao 

cotidiano deles ou ter alguma relação com a futura área de atuação profissional. Na 

confecção do modelo,  a produção de gráficos pode apresentar uma dificuldade por parte 

dos alunos. Porém, tais aspectos visuais do modelo fornecem uma boa base para as 

conclusões que serão feitas pelos alunos. É bom que os prazos, na medida do possível, 

sejam flexíveis, pois os grupos podem encontrar dificuldades ou terem imprevistos com 

relação aos dispositivos tecnológicos utilizados. Por fim, mas não que seja o último 

aspecto a ser considerado, durante todo o processo de modelagem, os alunos precisam ser 

estimulados a uma discussão crítica. Tal discussão é, em um primeiro momento, a respeito 

do modelo em construção e das variáveis envolvidas. Além disso, a discussão do modelo 

pode, e deve, ser direcionada às questões sociais, ambientais e econômicas. Ou seja, se 

todo o processo para a construção do modelo for acompanhado de reflexões críticas 

relevantes, a atividade de modelagem poderá estimular os alunos a uma postura crítica na 

sociedade. 

 No decorrer desta conclusão, iremos detalhar alguns pontos levantados no 

parágrafo anterior. 

 A seguir, iremos fazer algumas ponderações a respeito de questões ligadas à 

pergunta de investigação. Essas ponderações, ou considerações, dizem respeito ao ensino 
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remoto, à relação com outras pesquisas previamente apresentadas, à criticidade dos 

alunos, aos desafios vivenciados pelos alunos e às relações construídas com eles. 

Finalizamos com uma breve apresentação das contribuições para o desenvolvimento do 

pesquisador e possibilidades de pesquisas futuras. 

  
à Considerações em relação ao Ensino Remoto 
 

No início do mês de outubro de 2020, veio à tona uma notícia que afetou a 

educação em todo o país16. Devido à situação da pandemia, foi autorizado que as aulas 

remotas pudessem ocorrer até o final de 2021. 

De um momento para o outro, os professores são obrigados a tomar decisões sobre 

como incentivar seus alunos a continuarem sua aprendizagem a distância (BAKKER; 

WAGNER, 2020). Segundo Bakker e Wagner, há um receio de que a adoção de 

tecnologias digitais sirva como instrumento para manter a pedagogia de “transmissão de 

conhecimento”, ou um "laissez faire", que poderia deixar os alunos em uma descoberta 

não guiada, ou seja, à deriva. Como exemplo, os pesquisadores citam um pedido feito por 

um aluno de Cálculo: “Por favor, mesmo quando você usa ferramentas tecnológicas, por 

favor, envie-nos uma cópia de suas notas escritas à mão. Será como quando você escreve 

no quadro negro”.  

Percebemos que o encontro face a face é importante para os alunos. Durante as 

primeiras aulas no ensino remoto, os alunos lamentavam estar longe dos colegas e da 

universidade. Era comum perguntarem quando seria o “retorno às aulas”. Para alguns, 

uma aula remota não era, de fato, uma “aula”. Notamos que houve um período de 

adaptação dos alunos (e também dos professores) nas primeiras semanas. Após um 

período de adaptação, os alunos se adequaram, na medida do possível, às novas 

circunstâncias. As posteriores reclamações estavam em torno da aprendizagem. Parecia 

que alguns não estavam seguros do que realmente aprenderiam no semestre, sentindo-se 

sobrecarregados pelas demandas das demais disciplinas. 

Por outro lado, o ensino remoto foi interativo. Houve fóruns de discussão, 

encontros constantes com os alunos por meio das plataformas disponíveis e a realização 

de atividades que os motivaram. E tudo isso levou a uma satisfação geral com a disciplina. 

 
16 Veja, por exemplo: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/10/conselho-de-educacao-permite-
aula-remota-ate-fim-de-2021-no-ensino-basico-e-no-superior.shtml 
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Tivemos, no final do semestre, comentários majoritariamente positivos em relação ao 

ensino remoto. Assim, observamos que pode haver um ensino de qualidade nesse modo 

de ensino. 

Percebemos que o mundo está se adaptando às novas situações derivadas da 

pandemia. Empresas estão passando a adotar o modelo híbrido de trabalho 17 : 

parcialmente em casa, via home office, parcialmente nos escritórios das empresas. Há 

também outras maneiras de trabalho, outros modelos de escritório, segundo o site BBC 

News18. A reportagem continua: um investidor financeiro de risco, entende que este é um 

momento de “grande oportunidade para uma mudança histórica real” levando a 

“reinventar o conceito de escritório”. Essas mudanças não são apenas em um local, mas 

globais, segundo os repórteres. Também a perspectiva é que tais mudanças perdurem para 

depois da pandemia, gerando uma nova forma de trabalhar em várias empresas. Empresas 

grandes e internacionais já estão adotando essa nova sistemática de trabalho. Podemos 

citar como exemplo a OLX19, o LinkedIn20 e a Siemens21. 

 Assim como as empresas estão traçando um novo caminho diante da situação 

causada pela pandemia, seria de se esperar que as instituições educacionais fizessem o 

mesmo. Isto é, de acordo com as forçosas mudanças educacionais em consequência do 

isolamento social, temos a oportunidade de repensar e projetar o futuro da Educação. Será 

que irá prevalecer o ensino híbrido ou o ensino totalmente digital? Ou iremos retornar ao 

que era feito anteriormente? 

Nessa perspectiva de olhar para o futuro da Educação, para além da modelagem, 

acreditamos que nossa pesquisa vislumbrou a possibilidade de abordagem do ensino 

remoto com a utilização de ferramentas digitais para estudos online colaborativos 

(ENGELBRETCH, LLINARES, BORBA, 2020). Segundo Bakker e Wagner (2020), 

houve um aumento do uso de recursos digitais, ocasionado pelas imposições advindas da 

atual situação pandêmica. Assim como esses autores, também observamos, esse aumento 

no contexto do ensino remoto de Equações Diferenciais.<-> 

 

à Considerações sobre a confluência dos resultados com outras pesquisas 

 
17 Veja, por exemplo: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/escritorios-terao-novo-papel-em-
modelo-hibrido-de-trabalho.shtml 
18 https://www.bbc.com/portuguese/geral-54428512 
19 OLX 
20 LinkedIn 
21 Siemens 
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Os resultados que obtivemos mostraram se coadunar com outros resultados 

explicitados na literatura que exploramos na revisão teórico-bibliográfica em vários e 

importantes aspectos. 

No levantamento realizado por Oliveira e Igliori (2013), foi verificado que são 

aspectos positivos no ensino de Equações Diferenciais um enfoque qualitativo e a 

contextualização por meio de situações problema, gerando mais motivação. De forma 

similar, procuramos um enfoque qualitativo por meio das atividades de Modelagem 

Matemática, que foram realizadas por meio de situações problema de interesse dos 

alunos, relacionadas à cidadania e/ou à sua futura área de atuação, principalmente, no 

caso dos alunos dos cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia de Saúde e Segurança 

e de Mobilidade. 

 Em relação às dificuldades dos alunos com conteúdos de Equações Diferenciais, 

Dullius (2009) apresentou as seguintes categorias: dificuldades com conteúdos prévios; 

falta de ânimo; dificuldades em interpretar gráficos. Essas dificuldades também estiveram 

presentes em nosso trabalho. De uma forma destacada, observamos que houve 

dificuldades interpretativas, principalmente, no momento de se obter as constantes 

envolvidas (para resolução do Problema de Valor Inicial) e também muitas dificuldades 

com os gráficos. Quanto às interpretações dos gráficos, notamos uma dificuldade nos 

gráficos relacionados à atividade de Modelagem 2B (propagação de epidemias), pois 

nessa atividade requerido mais de um gráfico para um melhor entendimento do fenômeno. 

Nas demais atividades, não observamos dificuldades de interpretação dos gráficos, mas 

sim um impasse em obter as constantes da solução da Equação Diferencial do modelo, 

gerando assim uma confusão na construção dos gráficos. Além disso, alguns dos gráficos 

esboçados pelos grupos estavam errados. Por exemplo, onde o esperado era um gráfico 

de uma função exponencial crescente, houve o esboço de uma função do primeiro grau 

(reta) crescente.  

 Em relação à motivação, tivemos casos isolados de alunos que não se adequaram 

ao trabalho em grupo ou que acharam as atividades bem difíceis. Entretanto, a grande 

maioria dos alunos se mostrou contente em ver aplicações práticas da Matemática, assim 

como na pesquisa de Pereira (2010). Para os alunos, foi de grande importância “sair um 

pouco da teoria e abstração”, experimentando aplicações matemáticas em situações 

relacionadas com a própria vida.  
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 Não há dúvidas que as aulas por meio do ensino remoto foram uma novidade para 

todos. Verificamos que, com o passar do tempo, a maioria dos alunos se adaptou. Em sua 

conclusão, ainda que em outro contexto, Dullius (2009) menciona que vários alunos 

também “sentiram falta das aulas expositivas e de exemplos com exercícios modelo”. 

Diferentemente, obtivemos apenas alguns relatos de alunos que reclamavam aulas 

tradicionais e exercícios modelo. Em nossa pesquisa, os alunos que fizeram essa mesma 

reclamação foram aqueles que encontraram muitas dificuldades na realização do 2º bloco 

de atividades de Modelagem. 

 Também assim como destacou Bassanezi (2002), a Modelagem em nossa 

pesquisa trouxe benefícios como: conduzir a novas técnicas experimentais, proporcionar 

informações diferentes das previstas, facilitar extrapolações e suposições, ajudar na 

tomada de decisões e, em suma, ser um recurso para entender a realidade. 

 Comparando os dados obtidos em nossa pesquisa com o que preceitua Barbosa 

(2004), conseguimos perceber que a Modelagem proporcionou motivação, facilitou a 

aprendizagem de Equações Diferenciais, estimulou o uso da Matemática em outras áreas, 

contribuiu para desenvolver habilidades de investigação e, também, permitiu a 

compreensão, pelo menos em alguns momentos, da função sociocultural da Matemática. 

Outra contribuição para aprendizagem das EDO, a partir da fala de uma aluna, foi ajudar 

a eliminar o “bloqueio” em relação à disciplina – um sentimento que, em nossa prática 

docente, observamos em vários alunos. 

 Já Buéri (2019) também seguiu a metodologia de passos sugerida por Laudares et 

al. (2017). Ele chegou à conclusão que seguir essa metodologia resulta num desempenho 

melhor dos estudantes, quando comparado a estudantes que utilizam metodologia mais 

tradicional de ensino de Equações Diferenciais. Diferentemente do pesquisador, não 

temos como fazer tal comparação diretamente. Porém, comparando os resultados com 

turmas anteriores da mesma disciplina ministradas pelo professor-pesquisador, podemos 

perceber que o uso da Modelagem traz um maior engajamento e motivação por parte dos 

alunos.  

 Por fim, Miranda e Laudares (2007) observam que o ensino de Equações 

Diferenciais acaba por se tornar uma ferramenta oportuna que contribui para a 

continuidade da construção dos conceitos do Cálculo. Com efeito, em nossa pesquisa, 

alguns alunos mencionaram uma melhor compreensão de alguns conceitos do Cálculo ao 

resolver as Equações Diferenciais. Nosso entendimento é de que isso ocorreu pela 

inevitável necessidade de revisão das regras de derivação e integração, bem como devido 
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ao fato de que muitos alunos também se veem obrigados a revisitarem alguns conceitos 

e propriedades do Cálculo fundamentais na resolução e, principalmente, na interpretação 

das Equações Diferenciais dos fenômenos, tais como aplicações de derivadas e de 

integrais. 

 

à Considerações sobre a questão da criticidade 

 

 As atividades de Modelagem podem propiciar um conhecimento reflexivo crítico 

a respeito da sociedade (BARBOSA, 2003). Outrossim, para haver conhecimento 

reflexivo no decorrer do trabalho com a Modelagem, é essencial que ela seja realizada de 

modo a explorar situações da realidade, conseguindo uma representação matemática da 

situação estudada por meio de modelos matemáticos (BARBOSA, 2007).  

 Como um dos objetivos deste trabalho foi favorecer os alunos em suas posturas 

críticas, é natural também olharmos para as discussões reflexivas (BARBOSA, 2006). 

Segundo observamos no decorrer dos encontros, tais discussões não ocorrem de uma 

maneira natural, pois tais reflexões são algo incomum no ambiente escolar / acadêmico. 

A tendência natural é que os alunos enfatizem as discussões matemáticas, pois o histórico 

escolar e acadêmico realça aspectos técnicos da Matemática. Percebemos em alguns 

momentos, porém, que as discussões podem emergir dos próprios alunos. Alguns 

momentos em que elas emergiram estão relacionados ao fato deles terem que lidar com 

resultados diferentes. Por exemplo, quando compararam o que foi produzido por eles e o 

que a mídia apresenta, no caso do modelo de propagação de epidemias. 

Barbosa (2006) defende a perspectiva sociocrítica, na qual os alunos são 

convidados a refletirem a respeito da estrutura tendenciosa de um modelo, isto é, a 

solução encontrada está sempre diretamente ligada às escolhas iniciais, aos critérios 

utilizados e como isso pode ser empregado na sociedade. De uma primeira análise dos 

dados desta pesquisa, notamos que os alunos foram capazes de produzir discussões 

reflexivas a respeito da natureza dos fenômenos analisados. Praticamente todos os grupos 

notaram a incompletude dos modelos produzidos, pois as escolhas iniciais das variáveis 

não comtemplavam casos considerados importantes por eles. Entretanto, após uma 

ponderação feita em cima dos dados obtidos, reconhecemos que falhamos ao não 

conduzir de forma sistemática as discussões feitas pelos grupos para as implicações 

sociais. Embora, conforme apontamos na análise, vários grupos reconhecerem que um 

modelo pode ser ajustado por governos e empresas e que, com isso, estão “embasando a 
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tomada de ação de governos” – segundo apontado por um grupo (Júnia – Questionário, 

junho de 2020). Dessa forma, os alunos percebem que a Matemática não é uma descrição 

neutra da realidade, o que parece coadunar com Barbosa (2006). 

Cabe destacar ainda que Bassanezi (2002, p. 19) afirma que “a representação por 

estes modelos é sempre parcial, deixando escapar variações individuais e pormenores do 

fenômeno ou do objeto modelado”. Entendemos, portanto, que os alunos identificaram 

essa parcialidade de um modelo. Além disso, constatamos que diversos grupos, 

conceberam, ainda que de forma incipiente, uma visão crítica não somente das questões 

intrínsecas do modelo, mas também de sua estrutura tendenciosa. 

 Por outro lado, influências da mídia e do senso comum se mostraram fortes em 

alguns alunos, mesmo diante de um modelo produzido por eles mesmos. Por exemplo, é 

comum ver / ouvir na mídia o termo “exponencial”, para se referir, por exemplo, à curva 

de crescimento de pessoas contaminadas com o COVID-19 em certo período e local. 

Presumivelmente levados pela mídia, ao fazer comentários a respeito do modelo 

produzido, alguns alunos usavam o termo “exponencial” em suas respostas, mesmo que 

o gráfico por eles gerado não tenha sido de uma função exponencial. Percebemos que 

essa “tendência de comentários” aconteceu, principalmente, na atividade de Modelagem 

2B, na qual verificamos uma maior dificuldade. 

 

à Considerações sobre alguns desafios que se apresentaram para os alunos 

 

Assim como apontado por algumas pesquisas feitas no início da quarentena, o 

período de isolamento social pode trazer alguns aspectos negativos (ENGELBRENCH et 

al., 2020). Por exemplo, podem vir à tona as diferenças socioeconômicas dos alunos. 

Uma das diferenças notadas em nossa pesquisa foi com relação aos recursos 

tecnológicos. Alguns alunos desistiram de acompanhar a disciplina no novo formato de 

ensino. Com estes, não tivemos a oportunidade de conversar para entender os motivos. 

Entretanto, pelos comentários de alguns colegas, percebemos que a desistência ocorreu 

devido à ansiedade gerada pelo isolamento e por causa de recursos tecnológicos. Por outro 

lado, a maioria dos alunos inicialmente matriculados na disciplina continuou até o fim do 

semestre. Alguns destes que continuaram, também tiveram problemas. As queixas 

variaram entre conexão ruim com a internet, conflito de horário com outras disciplinas 

acadêmicas (ou outros compromissos como encontros de iniciação científica). Um aluno 

afirmou sua ausência ocorreu em certos dias devido ao fato de que ele precisava revezar 
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o uso do computador da casa com outro familiar. Outro aluno mencionou que, devido às 

condições econômicas da família (o pai foi demitido), teria de trabalhar e, por isso, 

precisaria se ausentar em algumas aulas. 

Vemos, claramente, que as novas condições impostas pela pandemia 

evidenciaram as diferenças socioeconômicas dos alunos. 

Uma outra característica notada nos dados analisados foram os demasiados erros 

de português. Deparamo-nos com respostas incompletas, em branco ou sem sentido. Tais 

erros envolviam: erros de grafia, acentuação, gramática (como concordâncias nominais e 

verbais), dentre outros. Isso pode indicar que esses alunos, inseridos num mundo 

tecnológico, estão acostumados a leituras de textos curtos e informais (como comentários 

de vídeos ou de postagens em redes sociais). No primeiro dia de aula (que foi presencial), 

uma aluna me chamou a atenção pelo livro que estava lendo. Nos encontros por 

videoconferências, ela mencionou estar lendo um outro livro. Porém, esse gosto por 

leitura que, por sua vez, gera uma escrita melhor, não foi observado em outros alunos. 

Percebemos assim, que a forma de se expressar, bem coloquial, muitas vezes polarizada, 

dá indícios das fontes de busca por informações. Essas fontes, mesmo acadêmicas, são, 

por exemplo, vídeos de professores (na maioria jovens) explicando determinados 

conteúdos. Nos encontros com os alunos, não era raro sugerirem determinado canal no 

YouTube para entender um conteúdo específico da disciplina. Muitos vídeos que 

circulam pela internet usam de uma linguagem coloquial para atrair mais pessoas e ter 

mais “visualizações”. Além disso, muitos desses vídeos apresentam opiniões polarizadas, 

quando expressam opiniões políticas – e essa postura se estende para outros campos. Seria 

uma atitude no mínimo autoritária exigir que esse aluno acompanhe apenas o que foi 

estabelecido pelo professor. Por outro lado, essas escolhas dos alunos mostram como está 

se formando o pensamento e a postura crítica dos jovens. 

 Em relação às atividades de Modelagem, observamos que elas trouxeram 

insegurança para alguns. Percebemos que vários alunos manifestaram a necessidade de 

um tutor, algum guia para o desenvolvimento das atividades. Sobretudo o 2º bloco de 

atividades, envolvendo Equações Diferenciais de 2ª ordem, foi o momento em que foi 

exteriorizada essa necessidade. Um aluno mencionou que não encontrou um artigo com 

um desenvolvimento similar, para que pudesse desenvolver o modelo de propagação de 

epidemias. Alguns outros disseram que deveriam estar próximos de algum “especialista” 

(provavelmente se referindo a um epidemiologista) para se chegar a um modelo 

adequado. Essas inseguranças, porventura, estão ligadas ao tradicional modo de 
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“receituário” com o qual essa disciplina é muitas vezes ministrada: o conteúdo é 

apresentado, com todo o passo-a-passo para a resolução de uma EDO (ou com uma 

“fórmula final”, segundo a visão de alguns alunos) e, em seguida, há um exemplo modelo 

para depois os alunos repetirem o passo-a-passo nos vários exercícios recomendados. Ou 

seja, não há muito espaço para a criatividade ou atividades que saiam do algoritmo de 

resolução ou do exemplo modelo. Muitos desses alunos tiveram essa estrutura de ensino-

aprendizagem no Cálculo Diferencial e Integral e em outras disciplinas de Matemática no 

Ensino Superior. Assim, ao terem mais liberdade para uma atividade em uma disciplina 

de Matemática, a tendência é retornar ao velho padrão estabelecido. 

Podemos comparar essa situação como aprender a dirigir. No início temos um 

tutor, um instrutor que nos ajuda e orienta como devemos proceder. Sentimo-nos seguros 

por ter uma pessoa mais experiente ao nosso lado. Entretanto, nos primeiros dias (às 

vezes, meses ou até anos), depois de estarmos com a habilitação permanente de dirigir, 

temos, normalmente, uma grande insegurança, que vai diminuindo com a prática e com 

o passar do tempo. Similarmente, percebemos que uma atividade de Modelagem é útil 

para motivar os alunos, porém, atividades em apenas uma disciplina isoladamente podem 

não ser suficientes para que os alunos tenham uma postura mais independente e criativa 

em relação à sua própria aprendizagem, visando um bom desenvolvimento de sua postura 

crítica. Quanto mais cedo isso ocorrer, os alunos terão a clara percepção que não é 

necessário “saber muita Matemática” (como disseram alguns alunos) para realizar uma 

atividade de Modelagem e que esta pode ser feita nos diversos níveis de ensino. 

Além da necessidade de se adequar e se acostumarem a trabalhar com atividades 

de Modelagem, outro desafio que se apresentou para os alunos foi o trabalho em grupos. 

Enquanto alguns alunos comentaram o quão proveitoso foi o trabalho em grupos, 

pois conseguiram aprender mais e melhor dessa forma, outros não tiveram esse mesmo 

êxito. Vários alunos se sentiram incomodados pelo fato de estarem sobrecarregados por 

causa da falta de colaboração dos colegas. Alguns ajudaram apenas pontualmente como, 

por exemplo, na produção do vídeo da apresentação. Um aluno foi franco ao dizer que 

não participou das atividades desenvolvidas. Por mais que as instruções fossem 

ressaltadas e detalhadas, em várias ocasiões, percebemos que os alunos tenderam a fazer 

como acharam ser melhor. Alguns grupos agiram da seguinte forma: metade dos colegas 

ficariam responsáveis (apenas) pela 1ª atividade de Modelagem, enquanto os outros 

ficariam responsáveis pela 2ª atividade de Modelagem. Essa atitude, que ajuda a 
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descaracterizar um trabalho em grupo, gerou ansiedade nos alunos responsáveis pela 2ª 

atividade, pois não tiveram a ajuda dos outros. 

Se as atividades de Modelagem tivessem sido desenvolvidas na sala de aula 

presencial, pela nossa experiência de realização de algumas atividades semelhantes, 

percebemos que esses problemas seriam amenizados, mas não supomos que seriam de 

todo eliminados. Geralmente, sempre há alguns alunos que são desmotivados, desistem 

de realizar a atividades, saem da sala e vão embora antes do término, deixando o restante 

do grupo responsável pela atividade. A diferença no ensino remoto é que foi mais fácil 

para que esse tipo de aluno apresentar uma “justificativa oficial” para uma participação 

diminuta nas atividades (indisponibilidade de horários, problemas com a internet, dentre 

outras alegações).  

Assim, entendemos que, em nossa pesquisa, os alunos não demonstraram saber 

trabalhar em grupos de forma colaborativa como foram desafiados a fazer.  

 

à Considerações sobre relações construídas com os alunos 

 

Bakker e Wagner (2020) afirmam que períodos de crise podem trazer à tona o que 

há de melhor nas pessoas, como criatividade, humor e altruísmo, citando que um dos 

períodos mais criativos de Isaac Newton foi entre os anos 1665 e 1666, época em que 

também houve uma pandemia. Similarmente, no período da 2ª guerra mundial, Hans 

Freudenthal foi responsável pela criação da revista científica Educational Studies in 

Mathematics. Entretanto, esse argumento dos autores poderia ser mais refinado, levando 

em conta o contexto da sociedade mundial. 

Desde o início do século XXI, temos um aumento do acesso à internet. Com isso, 

deparamo-nos com uma grande quantidade de informações, uma enchente que quase nos 

afoga em uma interminável fonte de dados, opiniões, notícias, etc. Há uma mistura dos 

ambientes: a casa é, ao mesmo tempo, lar e ambiente de trabalho. Muitos de nós sentimo-

nos presos em casa. Os alunos se sentiram privados de aulas presenciais, de encontrarem 

pessoalmente com amigos e de fazerem outras atividades. Esse isolamento os afetou, 

levando-os a buscarem alternativas para as situações adversas vividas, tanto no âmbito 

pessoal como no aspecto acadêmico. 

Nesse contexto, notamos que as atividades de Modelagem proporcionaram nossa 

proximidade com os alunos. Essa proximidade iniciou-se nas primeiras aulas na sala de 

aula presencial no campus da universidade, devido à presença nas turmas de alguns alunos 
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já conhecidos, pois tinham feito uma outra disciplina com o professor-pesquisador. Além 

disso, desde o início do ensino remoto, procuramos demonstrar uma preocupação sincera 

com o bem estar dos alunos. Fazíamos perguntas para averiguar se eles estavam em 

condições de continuar com a disciplina; se tinham condições adequadas para estudar em 

casa; qual era a condição de saúde deles e dos familiares, dentre outras. Aliás, em alguns 

momentos das aulas, dávamos dicas úteis e práticas para amenizar os problemas e para 

prosseguirem bem na disciplina – tais como: fazer um cronograma de estudo para criar 

uma boa rotina; ter uma noite de sono satisfatória, cuidar com a alimentação e exercícios 

físicos básicos, dentro do possível, dentre outras dicas. Somando-se a isso, as atividades 

de Modelagem foram uma novidade para a maioria dos alunos. Eles puderam ver 

aplicações dos conteúdos o que, claramente, gerou mais interesse 

Isso nos remete a Freire (1998, p. 52) ao proferir que: “Ensinar exige respeito à 

autonomia do ser educando. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para sua própria produção ou a sua construção [...] tarefa que tenho – a de 

ensinar e não de transferir conhecimento”. Dessa forma, acreditamos que muitas 

possibilidades para a construção do conhecimento aconteceram por meio das atividades 

de Modelagem, dos encontros realizados, do material disponibilizado (vídeos e textos) e 

dos fóruns de discussão o que, certamente, contribuir para um fortalecimento das relações 

construídas com os alunos de uma forma diferente da que tínhamos vivenciado até então. 

 
à Considerações sobre contribuições da pesquisa ao desenvolvimento profissional 

do pesquisador 

 

Ao aventurar para um novo olhar para a Matemática, deparei-me com uma nova 

área do conhecimento 22 . O que se iniciou com uma preocupação sincera com a 

aprendizagem dos alunos foi se tornando algo maior. Desde aquele momento de dúvidas 

de como ensinar um conteúdo para os alunos, maior tem se tornado meu interesse por 

temas da área da Educação. Comecei a ler artigos e livros (nacionais e internacionais) a 

fim de entender o que seria possível realizar como alternativa metodológica. Tais leituras, 

de início, concentraram-se em temas como: Ensino Superior, Ensino de Cálculo, 

Aprendizagem Significativa, dentre outros. 

 
22 Ao introduzir minha visão sobre a pesquisa e como percebo meu desenvolvimento como professor-
pesquisador, tomei a liberdade de usar a primeira pessoa, neste e nos próximos 8 parágrafos. 
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O que dizer das dúvidas, hoje? Sim, elas continuam! Decidir o que é melhor para 

o ensino e a aprendizagem de um tema / conteúdo não é uma tarefa fácil. A sociedade 

muda e evolui, assim como os alunos. Um aluno que entra, hoje, numa universidade para 

fazer um curso de Engenharia não é o mesmo de um aluno que entrou há 10, 15 ou 20 

anos. A sociedade tem novas tecnologias e novas formas de se lidar com elas. A economia 

e a política mudaram e diversos outros aspectos que afetam a cada um de nós. Assim, ser 

hoje o mesmo professor de 10, 15 ou 20 anos atrás é inconcebível. Dessa forma, assim 

como a sociedade muda e evolui, assim deve ser para com o professor. Uma maneira 

encontrada de “evoluir” que enxerguei foi a realização de atividades de Modelagem com 

o uso de alguns recursos tecnológicos (para as videoconferências, fóruns de discussão, 

etc.), para auxiliar os alunos a verem aplicações da Matemática e começarem a ter uma 

atitude crítica quanto ao mundo que os cerca. 

O interesse na Educação Matemática Crítica começou ao cursar a disciplina de 

forma isolada na UFOP. Em seguida, foi a vez da disciplina Modelagem Matemática 

Crítica, cursada também de forma isolada na mesma instituição. Planejar atividades de 

Modelagem “fechou bem” com o que eu já havia feito em algumas disciplinas na UNIFEI, 

como um tipo de teste metodológico.  

Entretanto, ao realizar as atividades de Modelagem durante esta pesquisa, notei 

que o meu conhecimento estava na esfera teórica apenas. Por isso, a condução das 

atividades buscou levou a uma atitude crítica para com o próprio modelo produzido. 

Mesmo assim, alguns aspectos da Educação Matemática Crítica puderam ser notados no 

decorrer do semestre letivo. 

Dessa forma, percebo que, para continuar progredindo como pesquisador, assim 

como fiz no início, tenho que estar lendo e estudando os temas de interesse e relacionados 

à pesquisa. Hoje é bem claro que uma boa pesquisa envolve um bom projeto de pesquisa, 

coerente com o paradigma adotado. Enfim, não é um caminho trivial ou rápido de ser 

percorrido. Mas uma dedicação em cada etapa produzirá um resultado de boa qualidade. 

Como professor e educador matemático, o caminho percorrido até o momento tem 

me auxiliado para escolhas diferentes e, espero, melhores quanto ao ensino. Desde o 

início de minha vida como professor, percebia que uma aula tradicional de Matemática, 

estritamente teórica, não seria estimulante nem produziria os melhores resultados em 

termos de aprendizagem para alunos de Engenharias. Hoje, tenho mais clareza de que 

existem algumas alternativas possíveis para modificar o ensino. Noto que a Modelagem 

é uma excelente alternativa, pois apresenta conexões da Matemática com o mundo real e 
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auxilia na compreensão de conteúdos considerados como complexos e abstratos, como as 

Equações Diferenciais. 

Um dos aspectos que pude perceber foi o nível de detalhamento das atividades de 

Modelagem e a proximidade com os alunos. Os alunos, pelo que constatei, não estão 

acostumados com a Modelagem. Alguns tem até mesmo um receio inicial. Dessa forma, 

vejo que usar a Modelagem em situações que serão mais “fáceis” para os alunos é melhor. 

Uma atividade de Modelagem que envolva uma Matemática mais “difícil” pode afastar 

alguns alunos da Modelagem e fazê-los não querer trabalhar mais com essa metodologia 

(como foi o caso das atividades do 2º bloco). Por isso, uma Modelagem mais “rebuscada” 

deve ser evitada de início ou, então, pelo menos mais detalhada para que os alunos 

consigam finalizá-la e ter a sensação de “dever cumprido’. 

Um dos aspectos desse período de pandemia e isolamento social apontado por 

alguns autores (ENGELBRENCHT et al., 2020) é que temos a oportunidade de dedicar 

mais tempo a pesquisas de qualidade. Mas eu me arrisco a ir além. Esse período tem sido 

uma oportunidade para refletirmos sobre como temos conduzido o ensino, se as nossas 

escolhas têm sido eficientes e como podemos adequar os recursos tecnológicos 

disponíveis. Além disso, esse período é uma oportunidade também para se pensar nos 

alunos. Mas não é pensar “nos alunos” como um conglomerado de pessoas, no coletivo, 

mas sim em cada aluno como indivíduo, com suas particularidades. Sabemos que alguns 

estão impedidos ou tendo muitas dificuldades de acompanhar o ensino remoto, enquanto 

outros estão em situações bem mais favoráveis. Assim como evidenciaram Cherdymova 

et al. (2020), devemos nos preocupar seriamente com a situação dos alunos e como eles 

estão se adaptando à nova situação. 

Consequentemente, devemos ensinar tendo em vista o público alvo. Porque o 

ensino de Equações Diferenciais (ou de outro conteúdo) deve ficar basicamente no campo 

da “abstração”, sendo que nossos alunos cursam Engenharia? Alunos de cursos das 

diversas áreas da Engenharia estão “sedentos” por verem alguma aplicação do conteúdo. 

Conforme destacamos anteriormente, diversos alunos apreciaram poder ver aplicações. 

Para eles, não faz sentido ver um monte de tecnicidades e abstrações sem alguma conexão 

com a realidade. Futuros engenheiros querem ver “como o conteúdo funciona em termos 

práticos” e não apenas sequências didáticas formadas por cálculos complexos. 

 
à Considerações sobre possibilidades de pesquisas futuras 
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Refletindo a respeito de pesquisas posteriores à presente, não há como dissociar 

os recursos tecnológicos. O uso de recursos computacionais deve ser feito de forma 

direcionada e intencional. Dessa forma, é natural que surjam mais pesquisas 

intrinsecamente ligadas às tecnologias digitais e que apontem caminhos mais propícios 

para um ensino e uma aprendizagem de qualidade, enfatizando e analisando a utilização 

dos recursos tecnológicos. Obviamente, nesse bojo, diversas questões surgem como, por 

exemplo: Quais são as contribuições das tecnologias para a aprendizagem no ensino 

remoto? E para a aprendizagem de Equações Diferenciais no ensino remoto?  

Esse novo sistema de ensino, por ora temporário, pode impactar mais 

profundamente a autonomia do aluno. Dessa forma, pesquisas podem ser feitas para 

auxiliá-lo numa independência intelectual, levando em conta as circunstâncias pessoais e 

os estilos de aprendizagem. Dessa maneira, eles poderão usar melhor o tempo, selecionar 

melhor materiais de estudo e tirar mais proveito dos estudos. 

Em relação à criticidade (e ao desenvolvimento dela), podemos investigar o poder 

formatador da Matemática no ensino remoto. A Matemática possui diversas aplicações e 

encadeia grandes influências no progresso e na organização da sociedade, sendo capaz de 

se amoldar a propósitos distintos. Assim, a Matemática passa a “formatar a sociedade” 

que é altamente tecnológica, não sendo substituída por um outro instrumento de objetivo 

similar, conquanto tais implicações fiquem mascaradas devido à grande variedade 

(SKOVSMOSE, 2001). Podemos investigar também como se dá a criticidade dos alunos 

no ensino remoto como, por exemplo, o que revelam as discussões dos alunos nos fóruns 

e outros recursos de plataformas digitais. 

 Observamos que a Educação Matemática poderia estar mais próxima do aluno, do 

ensino, como vivenciamos em nossa pesquisa. Sabemos que há uma comunidade nos 

cenários nacional e internacional que se dedica a pesquisar sobre o ensino, em vários 

níveis. Por outro lado, ainda há uma grande distância entre o que tem sido feito nessa área 

e o que os professores adotam como prática em suas aulas. No Ensino Superior, no qual 

muitos professores são matemáticos e não se enxergam como educadores matemáticos, 

temos uma distância ainda maior. Dessa forma, outra importante questão surge: Como 

aproximar o desenvolvimento da Educação Matemática dos professores, especialmente, 

aqueles que atuam no Ensino Superior? 

Voltando nossa atenção ao ensino de Equações Diferenciais, vemos um benefício 

de pesquisas como esta que acabamos de realizar – e que pode gerar mais trabalhos 
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futuros. Um benefício imediato que vislumbramos é a possibilidade de uso da Modelagem 

em outras disciplinas do Ensino Superior de Matemática. 

Outra discussão interessante se dá em relação aos termos matemáticos que tem 

sido amplamente usado pela mídia, como crescimento exponencial e "achatar a curva" – 

e podem ser usados nas aulas. A Matemática também tem sido utilizada para determinar 

o período de quarentena, de lockdown e o orçamento necessário para a criação e a 

distribuição da vacina. Os livros didáticos poderão usar mais exemplos práticos 

relevantes. Há também a possibilidade de um aumento do interesse em Matemática e em 

Estatística após a crise. Talvez, no futuro, seremos capazes de falar sobre o papel que a 

Matemática desempenhou na crise atual, usando este exemplo para ilustrar a importância 

da Modelagem Matemática para as decisões governamentais (ENGELBRENCH et al., 

2020).  

 Dessa forma, finalizamos nosso trabalho com as palavras de Weston (2009, p. 

XIV): “Espera-se que os alunos aprendam a pensar por si próprios, a formar sua própria 

opinião com responsabilidade”. Esperamos, genuinamente, que a pesquisa aqui 

desenvolvida tenha contribuído para a aprendizagem de Equações Diferenciais e para a 

formação crítica com responsabilidade dos alunos. 
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Apêndice I – Roteiro de Observação 
 
 
 
Data: ___/___/___  Conteúdo: 
 
 
Etapa da Modelagem:  
 
 
 

A) Desenvolvimento da Modelagem 

 

a. Dificuldades Matemáticas e erros cometidos 

 
 

b. Tópicos possíveis a serem abordados novamente 

 
 

c. Contribuição para a aprendizagem 

 
 

d. Condução da Modelagem pelo professor 

 
 
 

B) Contribuição da Modelagem para a criticidade  

 
 
 

C) Observações a respeito do sistema RTE 

a. Relação Professor-aluno 

 
 

b. Interesse do aluno 

 
 

c. Dificuldades levantadas 
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Apêndice II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
  
Prezado(a) Aluno(a) 
  
Você está convidado(a) a participar da pesquisa “Modelagem Matemática Crítica no 
ensino de Equações Diferenciais para cursos de Engenharia”. Esta pesquisa tem por 
objetivo geral planejar, realizar e avaliar Atividades de Modelagem Matemática para o 
ensino de Equações Diferenciais. 
Sua participação na pesquisa ocorrerá através da realização de 2 (duas) atividades 
didáticas e de respostas a 1 (um) Questionário de Avaliação, aplicados ao longo deste 
1o semestre letivo de 2020. 
Sua colaboração para o desenvolvimento desta pesquisa é totalmente voluntária. Você 
pode escolher não responder a qualquer uma das questões apresentadas no questionário e 
poderá, a qualquer momento, desistir de participar da mesma. Em relação a eventuais 
riscos de divulgação de suas opiniões atreladas ao seu nome, em todas as fases da 
pesquisa, você terá seu anonimato garantido e as informações que fornecer não serão 
associadas ao seu nome em nenhum documento, relatório e/ou artigo que resulte desta 
pesquisa. Não haverá riscos de prejuízo no cumprimento do currículo, pois os conteúdos 
das atividades já estão previstos na ementa da disciplina. Por outro lado, a realização das 
atividades trará grandes benefícios para a sua aprendizagem significativa desses 
conteúdos, por permitir aplicá-los por meio de Atividades de Modelagem Matemática. 
 É de minha total responsabilidade, como pesquisador responsável, a guarda e o sigilo 
dos dados coletados, em minha sala localizada no Instituto de Ciências Exatas e 
Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, Campus Universitário do Morro do 
Cruzeiro, Ouro Preto – MG, por 5 (cinco) anos. Também é de minha total 
responsabilidade, eventuais danos causados pela sua participação na pesquisa, nos termos 
da Resolução CNS 466 /2012. 
Para que não existam riscos de prejuízo de suas atividades acadêmicas e nem qualquer 
tipo de ônus financeiro, ficará a nosso encargo a distribuição e coleta das atividades. 
Pedimos que os questionários sejam preenchidos em horário e local de sua preferência ou 
na própria faculdade, ficando a nosso encargo sua distribuição e coleta. Lembramos que 
o professor acompanhará a realização de todas as atividades; portanto, você poderá 
agendar com ele, a devolução dos questionários preenchidos em horário e local de sua 
preferência. 
Os resultados da pesquisa serão divulgados na Dissertação de Mestrado do pesquisador e 
sob a forma de trabalhos científicos que visam colaborar para um ensino de Equações 
Diferenciais voltado para a formação de cidadãos críticos e reflexivos. Haverá, ainda, 
uma apresentação especial dos resultados da pesquisa para os participantes e para os 
demais alunos dos cursos de Engenharia da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), 
Campus de Itabira – MG. 
Este estudo poderá ser interrompido a qualquer momento se houver solicitação justificada 
da Direção do Instituto de Ciências Puras e Aplicadas da Universidade Federal de Itajubá 
(UNIFEI), Campus de Itabira – MG ou ainda de participantes da pesquisa. Você terá em 
mãos uma cópia deste termo e poderá tirar dúvidas, quando necessário, juntamente ao 
pesquisador responsável ou ainda ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, apenas no 
caso de dúvidas éticas. 
 
 
 

Prof. Dr. Frederico da Silva Reis – Pesquisador Responsável 
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Departamento de Educação Matemática – ICEB / UFOP 
Fones: (31) 3559-1293 ou 3559-1657 / e-mail: frederico.reis@ufop.edu.br 

  
  
  
Eu, ___________________________________________________________________, 
declaro que entendi os objetivos e os termos de minha colaboração para o 
desenvolvimento da pesquisa e concordo em participar da mesma. 
              

                     Itabira – MG, _____ de junho de 2020. 
  
  

_________________________________________________ 
Assinatura do(a) Participante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP / UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 35.400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil 
Homepage: http://www.comitedeetica.ufop.br 

e-mail: cep.propp@ufop.edu.br – Fone: 55(31)3559-1368 
Apêndice III – Termo de Autorização 
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Universidade Federal de Itajubá  

 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 

Autorizo os Professores Aldo Peres Campos e Lopes (UNIFEI – Itabira) – 

Orientando e Frederico da Silva Reis (UFOP) – Orientador do Mestrado 

Profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto 

a realizarem sua pesquisa intitulada “Modelagem Matemática Crítica no 

ensino de Equações Diferenciais para cursos de Engenharia” com alunos de 

Engenharia da Universidade Federal de Itajubá – campus Itabira, no 1º 

semestre letivo de 2020. 

 
Itabira – MG, 13 de setembro de 2019. 

 
 

_____________________________ 
Prof. Dr. James Lacerda Maia 

Diretor do Instituto de Ciências Puras e Aplicadas – ICPA 
Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI 
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Apêndice IV – Aprovação do CEP 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
OURO PRETO

Continuação do Parecer: 3.721.662

O pesquisador informa o tempo e local de guarda dos dados coletados mas não informa como será feito o
descarte dos questionários impressos.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O Comitê de Ética em Pesquisa CEP/UFOP, de acordo com as atribuições definidas na Res. CNS 466/12
e/ou Res. CNS 510/16, manifesta-se pela APROVAÇÃO deste protocolo de pesquisa. Ressalta-se ao
pesquisador responsável pelo projeto o compromisso de envio ao CEP/UFOP, um ano após o início do
projeto, do relatório final ou parcial de sua pesquisa, encaminhado por meio da Plataforma Brasil,
informando, em qualquer tempo, o andamento da mesma, comunicando também eventos adversos e
eventuais modificações no protocolo.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1462845.pdf

31/10/2019
14:02:52

Aceito

Outros CEPTermodeAutorizacaoAldo.pdf 31/10/2019
14:01:56

Frederico da Silva
Reis

Aceito

Outros CEPQuestionariodeAvaliacaoAldo.pdf 31/10/2019
14:01:26

Frederico da Silva
Reis

Aceito

Orçamento CEPOrcamentoDetalhadoeDeclaracaod
eOnusAldo.pdf

31/10/2019
14:00:17

Frederico da Silva
Reis

Aceito

Cronograma CEPCronogramaAtualizadoAldo.pdf 31/10/2019
13:59:47

Frederico da Silva
Reis

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

CEPTCLEAldo.pdf 31/10/2019
13:59:13

Frederico da Silva
Reis

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

CEPProjetodePesquisaAldo.pdf 31/10/2019
13:58:55

Frederico da Silva
Reis

Aceito

Folha de Rosto CEPFolhadeRostoAldo.pdf 31/10/2019
13:55:13

Frederico da Silva
Reis

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não

35.400-000

(31)3559-1368 E-mail: cep.propp@ufop.edu.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Morro do Cruzeiro-Centro de Convergência
Campus Universitário

UF: Município:MG OURO PRETO
Fax: (31)3559-1370

Página 03 de  04
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Apêndice V – Questionário de Avaliação das Atividades 
 
 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES – junho / 2020 
 

Gostaria de conhecê-lo um pouco melhor e peço a sua contribuição, respondendo às 
questões abaixo, sabendo que todas as suas respostas serão mantidas de forma 
anônima! 
As primeiras questões buscam, de modo geral, compreender aspectos inerentes ao ensino 
da Matemática e sua relação com o cotidiano das pessoas no seu contexto social e cultural. 
As demais questões visam conhecer sua percepção sobre a Modelagem Matemática e, 
principalmente, avaliar as Atividades de Modelagem realizadas.  
 

Agradeço pela participação! Prof. Dr. Aldo Lopes 
 
1) Como você percebe a relação entre a Matemática ensinada nas escolas e a realidade 

das pessoas no dia a dia?  
 

2) Particularmente, como você utiliza a Matemática aprendida em sua formação básica 
e superior no seu cotidiano?  

 

3) Ao longo do seu curso de Engenharia, você já havia estudado ou utilizado a 
Modelagem Matemática em outras disciplinas cursadas? Quais e em que conteúdos? 

 

4) A realização das Atividades de Modelagem contribuiu para ressignificar seus 
conhecimentos matemáticos em relação às Equações Diferenciais? Em quais 
aspectos?  

 

5) Na realização das Atividades de Modelagem envolvendo as Equações Diferenciais, 
certamente ocorreram algumas dificuldades? Explicite! 

 

6) Em sua formação matemática na universidade, você gostaria de utilizar ou de já ter 
utilizado a Modelagem Matemática como alternativa metodológica em outras 
disciplinas? Por quê? 
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Apêndice VI – Atividade de Modelagem 1A 
 
Instruções 
 
Essa atividade de Modelagem é para ser feita em grupo, conforme já orientado. Cada 
grupo deve ir diretamente na atividade escolhida para o grupo. Por exemplo, um grupo 
que fará a atividade 1A não fará a atividade 1B. 
 
Atentem para o seguinte: apenas uma pessoa do grupo deverá fornecer a resposta (os 
dados dos demais componentes do grupo serão inseridos no início, conforme instruções 
da plataforma).  
 
Lembre-se que o objetivo não é verificar uma correta solução matemática e técnicas de 
resolução de equações diferenciais. O objetivo é averiguar como se dá a linha de 
raciocínio de cada grupo ao resolver o problema em questão. Dessa forma é natural, além 
de esperado, que as respostas de cada grupo sejam diferentes (podem ser até mesmo bem 
diferentes!). Espero que vocês fiquem atentos a não cometerem plágios e/ou fazerem 
cópias de trabalhos de colegas e/ou da internet – lembrem-se que eu estarei verificando 
cada trabalho e levando em isso conta na pontuação final (além de seguir as diretrizes das 
Normas de Graduação e da Norma Disciplinar). Mesmo mudanças sutis, como a troca de 
variáveis e/ou palavras ainda podem ser considerada plágio (no caso, seria plagio 
conceitual) 
 
Por outro lado, com a devida cautela, fiquem à vontade para usar meios disponíveis, sejam 
físicos (como livros) ou eletrônicos (como sites recomendados no início do curso ou 
ferramentas gráficas), para consultarem ao realizar a atividade. Mantenham uma boa 
comunicação com cada um do grupo! As respostas serão melhores quanto mais claras e 
objetivas e singulares (próprias do grupo, sem cópias). Assim, não se limitem a poucas 
palavras, mas procurem se expressar bem (de forma clara, completa). 
 
 

Absorção de álcool no organismo e o risco de acidentes 
 

Problema: Qual é o risco de uma pessoa se envolver  
em um acidente de carro, por dirigir após beber? 

 
 
Interpretação do Enunciado 
 
 
Passo 1: Matematização da Lei Física 
 
1A) Identifique as variáveis envolvidas no problema. 
 
1B) Qual a taxa de variação a ser analisada? 
 
1C) Quais as relações entre as variáveis? 
 
1D) Um modelo matemático pode ser formulado para relacionar o risco de ter um acidente 
de carro, R, e o nível de álcool no sangue, b. O modelo é o seguinte: 
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!@
!)

= %@ 
 

Na equação diferencial de primeira ordem acima, tem-se uma constante positiva k. Você 
acha que esse modelo é razoável para descrever o fenômeno em questão (risco de acidente 
x ingestão de álcool)? 
Passo 2: Resolução da Equação Diferencial do modelo  
 
2A) Considerando a equação dada em 1D: 

 
!@
!)

= %@. 
 
Qual é a solução dessa equação? (Resolva explicitamente essa equação, indicando o 
método usado) 
 
 
Passo 3: Condições iniciais ou de contorno 
 
Estabeleça as condições iniciais ou de contorno. 
 
 
Passo 4: Substituição das constantes dadas 
 
Tendo em vista a solução obtida no Passo 2, determine a constante k sabendo que que 
temos R = 20% em b = 0,14%. 
 
 
Passo 5: Cálculos solicitados no problema: explicite o que se pede 
 
5A) Se em b = 0 (nenhum consumo de álcool), o risco de um acidente é de 1%, ou seja, 
R0 = 1, então a solução da Equação Diferencial acima é dada por: 
 

@()) = /") . 
 
5B) De acordo com 5A, o modelo prevê um aumento exponencial do risco de acidente 
com o aumento do nível de álcool no sangue? 
 
5C) O que ocorre em R=100? O que significam esses valores? 
 
 
Passo 6: Modelo Matemático do fenômeno (equação encontrada) 
 
Explicite a equação obtida que descreve o fenômeno estudado (tendo em vista o valor 
de k anteriormente obtido). 
 
 
Passo 7: Gráficos do modelo 
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7A) Esboce o gráfico da função solução obtida do fenômeno e analise o gráfico quanto a 
variação de valores. 
 
7B) Esboce o gráfico da função que representa o fenômeno (taxa de risco de acidente x 
risco). 
 
7C) Qual mudança haveria nos gráficos com a variação da constante k? (Faça esboços e 
analise as diferenças; depois as descreva aqui). 
 
Passo 8: Descrição sintética do fenômeno 
 
A partir de seu entendimento do comportamento do fenômeno, escreva um breve texto 
(entre 2 e 3 parágrafos) comparando os gráficos e equações. 
 
 
Passo 9: Análise da adequação do modelo 
 
O que achou do modelo obtido: se adequa com a realidade? Quais pontos acha positivos 
e quais acha negativos nesse modelo? O que poderia ser aprimorado? Qual é a 
interferência do tipo de bebida nos gráficos e no modelo? 
 
 
Passo 10: Análise crítica do modelo 
 
Qual é o risco de uma pessoa se envolver em um acidente de carro, por dirigir após 
beber? (tente responder criticamente a partir do trabalho de modelagem realizado!) 
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Apêndice VII – Atividade de Modelagem 1B 
 
Instruções 
 
Essa atividade de Modelagem é para ser feita em grupo, conforme já orientado. 
Entretanto, apenas uma pessoa do grupo deverá fornecer a resposta (os dados dos demais 
componentes do grupo serão inseridos no início, conforme instruções da plataforma).  
 
Lembre-se que o objetivo não é verificar uma correta solução matemática e técnicas de 
resolução de equações diferenciais. O objetivo é averiguar como se dá a linha de 
raciocínio de cada grupo ao resolver o problema em questão. Dessa forma é natural, além 
de esperado, que as respostas de cada grupo sejam diferentes (podem ser até mesmo bem 
diferentes!). Espero que vocês fiquem atentos a normas contra plágios e cópias de 
trabalhos de colegas e/ou da internet – lembrem-se que eu estarei verificando cada 
trabalho e levando em isso conta na pontuação final (além de seguir as diretrizes das 
Normas de Graduação e da Norma Disciplinar). 
 
Por outro lado, com a devida cautela, fiquem à vontade para usar meios disponíveis, sejam 
físicos ou eletrônicos, para consultarem ao realizar a atividade. Mantenham uma boa 
comunicação com cada um do grupo! As respostas serão melhores quanto mais claras e 
objetivas. Assim, não se limitem a poucas palavras, mas procurem se expressar bem (de 
forma clara, completa). 
 
 

Modelando a adequação de uma dieta 
 

A obesidade depende principalmente de dois fatores: ingestão de energia e gasto 
de energia; e o que controla o peso corporal é o equilíbrio entre esses dois fatores. Quando 
o balanço é positivo o corpo terá excesso de energia que será armazenada como gordura, 
enquanto quando esse saldo é negativo, a gordura armazenada é usada para fornecer ao 
corpo a energia necessária. 
 
 A restrição de energia é o mais eficiente e tradicional tratamento para obesidade. 
No entanto, dietas de baixa e muito baixa energia, que levam a uma grande redução de 
energia, pode não ser a melhor maneira para perda de peso, porque eles levarão a muitos 
outros problemas relacionados ao consumo reduzido de energia. Um desses problemas é 
a redução da taxa metabólica basal (TMB) em 30%, o que pode levar à alteração do 
balanço energético o corpo de volta na direção do armazenamento de energia e, como 
resultado, a pessoa ganhará peso em vez de perdê-lo. 
 

Há muito tempo, o problema da obesidade tem sido considerado como resultado 
de hábitos alimentares desordenados. O consumo de energia é o fator que desempenha o 
papel principal de armazenar gordura no corpo. No entanto, um estudo recente realizado 
com 107 homens e 109 mulheres, com idades entre 12 e 71 anos, mostrou que as 
quantidades de ingestão diária de energia medida em quilojoules por quilograma para as 
pessoas normais e obesas, foram idênticas. As pessoas com peso normal foram capazes 
de manter suas peso na faixa saudável, apesar de consumirem mais energia que as pessoas 
obesas, porque elas se exercitavam. Isso enfatiza a importância da atividade física como 
um meio eficaz fator para manter o peso saudável. 
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Problema: Como criar um modelo matemático que envolva  
o gasto energético diário e a ingestão diária de energia (comida)  

para prever a melhor adequação de uma dieta a uma pessoa? 
 
 
Interpretação do Enunciado 
 
 
Passo 1: Matematização da Lei Física 
 
1A) Identifique as variáveis envolvidas no problema. 
 
1B) Qual a taxa de variação a ser analisada? 
 
1C) Quais as relações entre as variáveis? 
 
1D) Tome como ponto de partida o seguinte modelo: 
 

!&
!#

= A(B − (&), 
 
em que: 
 

• B é o peso corporal em Kg 
• A é o fator de conversão dietética que é igual a %*

+!!%,-
	DE/DG  (ou 

%

..**
	DE/B(H) 

• C é a taxa diária de ingestão de energia, medida em KJ/dia 
• a = 167,36 (KJ/Kg)/dia (ou 40 (Cal/Kg)/dia) é o valor médio do gasto 

energético 
• t é o tempo, medido em dias 

 
Como seria essa equação se acrescentássemos o fator exercício? 
 
1E) Melhorando o modelo – Adicionando o componente Exercício  
 
Para construir o modelo de dieta e exercício, primeiro considere os fatores que 
desempenham um papel na determinação do peso corporal. Fatores importantes são a taxa 
diária de ingestão de energia, dada por C, e a taxa diária de gasto de energia a que varia 
de 146,44 a 188,28 (KJ/kg)/dia (35 a 45 (Cal/kg)/dia). Portanto, a taxa de alteração no 
peso corporal /0

/#
 seria proporcional a C-(40+d)B, em que d é obtido do exercício. Dessa 

forma, devemos ter a seguinte equação diferencial de primeira ordem: 
 

!&
!#

= A(B − )&), 
 
em que b=40+d deve ser determinado, e o fator de conversão dietético                  A =
	 %*

+!!%,-
DE/DG [4]. 
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Um experimento com 20 voluntários de peso médio 65Kg gastou uma energia 
média de 512,3308 KJ na esteira em 3,2Km/h. Isso resultou na seguinte razão entre 
energia gasta e o peso corporal: 7,876 Kg/Kg. Assim, na equação anterior temos:          b 
= a+7,876. 
 
Acha que essa nova equação com o componente exercício é razoável? 
 
 
Passo 2: Resolução da equação diferencial do modelo  
 
2A) Considerando a equação dada em 1E: 
 

!&
!#

= A(B − )&), 
 
Qual é a solução dessa equação? (Resolva explicitamente essa equação, indicando o 
método usado). Lembre-se que B varia no tempo e as demais letras são constantes. 
 
 
Passo 3: Condições iniciais ou de contorno 
 
Estabeleça as condições iniciais ou de contorno. 
 
 
Passo 4: Substituição das constantes dadas 
 
No instante inicial t = 0, temos B(0) =? 
 
 
Passo 5: Cálculos solicitados no problema: explicite o que se pede 
 
5A) A solução de equilíbrio depende da ingestão de energia e do termo b. Qual é a solução 
de equilíbrio, isto é, quando /0

/#
= 0? 

 
 
Passo 6: Modelo Matemático do fenômeno (equação encontrada) 
 
Explicite a equação obtida que descreve o fenômeno estudado tendo em vista o exemplo 
a seguir. 
 
Um exemplo de foi considerada uma pessoa com 1,70 m de altura e 90 kg de peso.       A 
ingestão diária de energia escolhida foi de 10460 KJ/dia (ou 2500 calorias / dia), o que é 
normal para um homem que trabalha. O peso ideal para essa pessoa é de cerca de 68 kg, 
de acordo com o IMC. 
 
 
Passo 7: Gráficos do modelo 
 
7A) Esboce o gráfico da função solução obtida do fenômeno e analise o gráfico quanto a 
variação de valores. 
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7B) A fim de avaliar a efetividade e os importância do componente do exercício, esboce 
o gráfico dos dois modelos. Lembre-se que o segundo modelo com o componente 
exercícios é: 
 

!&
!#

= A(B − )&), 
 

Já o primeiro modelo, sem o componente exercício é (como apresentado em 1D):  
 

!&
!#

= A(B − (&), 
 
Faça um esboço dos dois modelos num mesmo gráfico. 

 
7C) Se o valor de b for aumentado o que ocorre com o gráfico (no modelo com exercício)? 
O que significa isso na prática, no mundo real? 
 
7D) Analisando os dois gráficos, o que poderia concluir a respeito de se fazer exercícios 
para a perda de peso corporal? 
 
 
Passo 8: Descrição sintética do fenômeno 
 
A partir de seu entendimento do comportamento do fenômeno, escreva um breve texto 
(entre 2 e 3 parágrafos) comparando os gráficos e equações. 
 
 
Passo 9: Análise da adequação do modelo 
 
O que achou do modelo obtido: se adequa com a realidade? Quais pontos observa serem 
positivos e quais os negativos nesse modelo? O que poderia ser aprimorado? Qual a 
interferência da frequência e o tipo de exercício no modelo? 
 
 
Passo 10: Análise crítica do modelo 
 
Como criar um modelo matemático que envolva o gasto energético diário e a ingestão 
diária de energia (comida) para prever a melhor adequação de uma dieta a uma pessoa? 
(tente responder criticamente a partir do trabalho de modelagem realizado!) 
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Apêndice VIII – Atividade de Modelagem 2A 
 
 
Instruções 
 
Essa atividade de Modelagem é para ser feita em grupo, conforme já orientado. 
Entretanto, apenas uma pessoa do grupo deverá fornecer a resposta (os dados dos demais 
componentes do grupo serão inseridos no início, conforme instruções da plataforma).  
 
Lembre-se que o objetivo não é verificar uma correta solução matemática e técnicas de 
resolução de equações diferenciais. O objetivo é averiguar como se dá a linha de 
raciocínio de cada grupo ao resolver o problema em questão. Dessa forma é natural, além 
de esperado, que as respostas de cada grupo sejam diferentes (podem ser até mesmo bem 
diferentes!). Espero que vocês fiquem atentos a normas contra plágios e cópias de 
trabalhos de colegas e/ou da internet – lembrem-se que eu estarei verificando cada 
trabalho e levando em isso conta na pontuação final (além de seguir as diretrizes das 
Normas de Graduação e da Norma Disciplinar). 
 
Por outro lado, com a devida cautela, fiquem à vontade para usar meios disponíveis, sejam 
físicos ou eletrônicos, para consultarem ao realizar a atividade. Mantenham uma boa 
comunicação com cada um do grupo! As respostas serão melhores quanto mais claras e 
objetivas. Assim, não se limitem a poucas palavras, mas procurem se expressar bem (de 
forma clara, completa). 
 
 

Comportamento de compra do consumidor 
 

Problema: Como criar um modelo matemático que equacione a motivação e o 
nível de compra de uma determinada marca e como isso evolui com o tempo? 

 
 

Interpretação do Enunciado 
 
 
Passo 1: Matematização da Lei Física 
 
Consideraremos o processo de decisão de um consumidor individual e, daí, formularemos 
um modelo para prever o comportamento do consumidor em relação a um determinado 
produto, digamos a marca X.  
 
1A) Identifique as variáveis envolvidas no problema. 
 
1B) Qual a taxa de variação a ser analisada? 
 
1C) Quais as relações entre as variáveis? 

 
1D) Um modelo matemático pode ser formulado. As variáveis básicas, com o tempo t, 
são: 
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• B(t): nível de compra da marca X. 
• M(t): motivação (e atitude) em relação à marca X. 
• C(t): nível de comunicação (por exemplo, publicidade) da marca X. 

e essas variáveis são assumidas como relacionadas por 
 

!&
!#

= )(K − 8&) 
 

!K
!#

= ((& − 5K) + LB, 
 
em que 5, 8, L, (	/	) são constantes que para a maioria dos artigos são positivas.  
 
Você acha que esse modelo é razoável para descrever o fenômeno em questão? 
 
1E) Tendo em vista o modelo obtido no item anterior, chegamos a um sistema de 
equações diferenciais. Você acha que esse sistema poderia ser simplificado para uma 
única equação? Como? 
 
 
Passo 2 - Resolução da Equação Diferencial do modelo  
 
2A) Considerando o sistema de equações dado em 1D, resolva o sistema de equações 
(sistema 2x2) da forma tradicional de resolução de um sistema de Equações Diferenciais 
de 1ª ordem. 
 
2B) Embora tenhamos um sistema de duas Equações Diferenciais acopladas de 1ª ordem, 
podemos substituir M da segunda equação na primeira equação. Para isso, derivamos 
mais uma vez a primeira equação e obtemos: 
 

!
!#
	M
1
)
!&
!#

+ 8&O = ( M& −
5
)
!&
!#

− 58&O + LB 
Ou seja, 

!!&
!#!

+ ()8 + (5)
!&
!#

+ ()(58 − 1)& = )LB 
 
Encontre a solução da parte homogênea desta equação. 
 
2C) Encontre uma solução particular da EDO do item anterior. 
 
 
Passo 3: Condições iniciais ou de contorno 
 
Estabeleça as condições iniciais ou de contorno. 
 
 
Passo 4: Substituição das constantes dadas 
 
Analise os casos (veja o que ocorre com a função e o comportamento no infinito). 
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3. Caso 58 > 1. 
 

4. Caso 58 < 1. 
 
Passo 5: Cálculos solicitados no problema: explicite o que se pede 
 
Escolha uma determinada marca e encontre os valores (de forma razoável, aproximada) 
das constantes estabelecidas. Como se chegou a esses valores? Quais foram as pesquisas 
feitas? Onde foram coletados os dados? 

 
 

Passo 6: Modelo Matemático do fenômeno (equação encontrada) 
 

Qual foi a solução encontrada? 
 
 
Passo 7: Gráficos do modelo 
 
7A) Esboce a função solução (tendo em vista cada caso mencionado no Passo 5) obtida 
do fenômeno e analise o gráfico quanto a variação de valores. 
 
7B) Qual o comportamento das soluções da parte homogênea e a solução particular 
quando o tempo tende a infinito? 
 
 
Passo 8: Descrição sintética do fenômeno 
 
A partir de seu entendimento do comportamento do fenômeno, escreva um breve texto 
(entre 2 e 3 parágrafos) comparando os gráficos e equações. 
 
 
Passo 9: Análise da adequação do modelo 
 
O que achou do modelo obtido: se adequa com a realidade? Qual dos dois casos 
analisados parece ser mais provável de ocorrer e porquê? Quais pontos acha positivos e 
quais acha negativos nesse modelo? O que poderia ser aprimorado? Qual é a interferência 
do tipo de marca nos gráficos e no modelo? 
 
 
Passo 10: Análise crítica do modelo 
 
Como criar um modelo matemático que equacione a motivação e o nível de compra de 
uma determinada marca e como isso evolui com o tempo? (tente responder criticamente 
a partir do trabalho de modelagem realizado!) 
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Apêndice IX – Atividade de Modelagem 2B 
 
Instruções 
 
Essa atividade de Modelagem é para ser feita em grupo, conforme já orientado. 
Entretanto, apenas uma pessoa do grupo deverá fornecer a resposta (os dados dos demais 
componentes do grupo serão inseridos no início, conforme instruções da plataforma).  
 
Lembre-se que o objetivo não é verificar uma correta solução matemática e técnicas de 
resolução de equações diferenciais. O objetivo é averiguar como se dá a linha de 
raciocínio de cada grupo ao resolver o problema em questão. Dessa forma é natural, além 
de esperado, que as respostas de cada grupo sejam diferentes (podem ser até mesmo bem 
diferentes!). Espero que vocês fiquem atentos a normas contra plágios e cópias de 
trabalhos de colegas e/ou da internet – lembrem-se que eu estarei verificando cada 
trabalho e levando em isso conta na pontuação final (além de seguir as diretrizes das 
Normas de Graduação e da Norma Disciplinar). 
 
Por outro lado, com a devida cautela, fiquem à vontade para usar meios disponíveis, sejam 
físicos ou eletrônicos, para consultarem ao realizar a atividade. Mantenham uma boa 
comunicação com cada um do grupo! As respostas serão melhores quanto mais claras e 
objetivas. Assim, não se limitem a poucas palavras, mas procurem se expressar bem (de 
forma clara, completa). 
 
 

Modelando a propagação de uma epidemia 
 
Uma aplicação clássica de Equações Diferenciais é modelar a propagação de 

epidemias entre populações, geralmente com o modelo SIR tradicional. Esse modelo 
básico pode ser aumentado para dar conta de outros fatores do mundo real na propagação 
da doença, como imunidades, taxas de contato e vacinas. Ao analisar os modelos mais 
complexos, podemos obter informações úteis sobre patógenos comuns, como a eficácia 
das vacinas na erradicação de uma doença infecciosa. 

 
 

Problema: Como formular um modelo que mostre a propagação de uma epidemia     e 
qual é a importância de tais modelos nos dias atuais? 

 
 

Interpretação do Enunciado 
 
 
Passo 1: Matematização da Lei Física 
 
1A) Identifique as variáveis envolvidas no problema. 
 
1B) Qual a taxa de variação a ser analisada? 
 
1C) Quais as relações entre as variáveis? 
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1D) Um dos modelos epidêmicos mais básicos foi criado por W. O. Kermack e A. G. 
McKendrick em 1927, conhecido como modelo SIR. O modelo lida exclusivamente com 
uma população fixa, negligenciando o efeito de nascimentos e imigração no tamanho 
geral da população. 

 
A população é dividida em três grupos distintos dos quais o modelo deriva seu 

nome.	R(#) é a porção não infectada da população que ainda é suscetível à doença, no 
momento t. Da mesma forma, S(#) é o número de pessoas que foram infectadas com a 
doença no momento t e são capazes de espalhá-la para aquelas do grupo R(#). 

 
Finalmente, @(#) representa a parte "removida" da população: aqueles que não 

são mais capazes de infectar ou espalhar a infecção devido à recuperação e subsequente 
imunidade, quarentena ou morte. O "fluxo" geral do modelo prevê que membros da 
população R(#) façam a transição para o grupo S(#) e terminem, finalmente, no grupo 
@(#). 

 
A população total é representada por T, de modo que T = R(#) + S(#) + @(#). 

Usando 8 como a taxa de infecção da doença e 1/L como o período médio de infecção, 
Kermack e McKendrick derivaram três equações diferenciais: 

 
!R
!#

= −
8RS
T

 
 
 

					
!S
!#
=
8RS
T

− LS 
 
 

!@
!#

= LS 
 

Dois conceitos importantes se tornam evidentes apenas examinando o modelo SIR básico. 
 

Inicialmente, você pode notar que a soma das três equações diferenciais é 0: 
 

!R
!#
+
!S
!#
+
!@
!#

= 0. 
 
Lembre-se de que a soma de R(#), S(#) e @(#) representa a população total T: 
 

T = R(#) + 	S(#) + 	@(#) 
 
A diferenciação de ambos os lados das equações gera uma nova equação: 
 

!T
!#

= 	
!R
!#
+
!S
!#
+
!@
!#

= 0. 
 

Como 
!"
!# = 0, pode-se inferir que nossa população total T está fixa e não é uma 

função do tempo. Mais importante, isso significa que nenhum membro da população pode 
finalmente entrar ou sair do sistema, apenas passar do grupo suscetível para o grupo 
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infectado e, finalmente, para o grupo removido. Por isso, nosso segundo conceito é mais 
óbvio. Se expressarmos T como T = 1, todos os valores numéricos de R(#), S(#) e @(#) 
serão expressos como uma fração ou porcentagem da população total T. Isso tornará 
nossas simulações mais relacionáveis, além de simplificar nosso modelo. O modelo SIR 
usado daqui em diante assume T = 1 e pode ser reescrito da seguinte forma: 
 

!R
!#

= −8RS 
 

					
!S
!#
= 8RS − LS 

 
!@
!#

= LS 
 
Finalmente, pode-se notar que cada equação é diretamente proporcional ao 

tamanho do grupo infectado, S(#). Imitando o comportamento de um patógeno da vida 
real, se não houver indivíduos infectados na população (S(#) = 0), a doença não poderá 
se espalhar. 

 
Esse sistema de equações foi construído para formular a propagação de uma epidemia.    
O que você pode dizer desse modelo? Você acha razoável? (Justifique). 
 
 
Passo 2: Resolução da Equação Diferencial do modelo  

 

2A) Considerando o sistema de equações dado em 1D, resolva o sistema de equações 
(sistema 2x2) da forma tradicional de resolução de um sistema de Equações Diferenciais 
de 1ª ordem. 
 
 
Passo 3: Condições iniciais ou de contorno 
 
3A) V e W: Existem mais duas variáveis constantes no nosso sistema. O primeiro é 8, a 
taxa de infecção da doença. No modelo SIR, todos os membros do grupo suscetível têm 
a mesma probabilidade de contrair a doença; portanto, 8 é apenas uma constante que 
expressa a probabilidade de um indivíduo saudável no grupo suscetível de encontrar e ser 
infectado por um indivíduo infectado. grupo. Como alternativa, 8  pode ser expresso 
como o número de contatos por unidade de tempo. Isso é um pouco mais óbvio se 
expressarmos o inverso de 8 como X4 = 85%, se X4 for o tempo típico entre os contatos. 

 
A outra constante é L, a taxa média que os indivíduos movem do grupo infectado 

para o grupo removido. No mundo real, essa é a taxa média de morte/recuperação. O 
inverso de L  também é importante para conceituar, sendo o período médio de 
infecciosidade, tal que X6=L5%. Nas duas primeiras equações, assumimos que todos os 

 
Um indivíduo na população suscetível tem a mesma chance que qualquer outro de 

ser infectado. 
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O número básico de reprodução, Y7: Uma proporção importante no modelo epidêmico 
de SIR é @*, o número básico de reprodução. 

 
Para derivar esse valor, devemos primeiro dividir a equação (1) pela equação (2), 

do sistema obtido no Passo 1, expressando efetivamente a alteração no grupo suscetível, 
S(t) por alteração no grupo removido, @(#), em função de R[#]: 

 
!R
!@

=
−8R
L

 

 
Encontre a solução S[t] (justificando os passos). 
 
3B) @* é conhecido como número básico de reprodução e é a razão entre 8, a taxa de 
infecção, e L, o período de infecciosidade. 

 

@* =
8
L

 

 
 
Tendo em vista a solução S[t] e o número básico de reprodução, determine R[t].  
 
3C) À medida em que t avança, a epidemia termina (S[#] = 0), o grupo removido @(#) 
pode ser expresso da seguinte maneira: 
 

@[#] = 1 − R*/53#(3[#]53(*)) 
 

Uma análise rápida dessa equação mostra que, a menos que o grupo suscetível 
inicial esteja vazio de modo que R(0) = 0 , sempre haverá um grupo suscetível na 
população total. Indo um pouco mais a fundo, podemos assumir que as epidemias 
modeladas pelo sistema SIR terminam com a falta de indivíduos infectados, e não com a 
falta de indivíduos suscetíveis. @* é muito importante para determinar o comportamento 
de epidemias. Para ilustrar isso, substituiremos @*  na equação (3), a 3ª equação do 
sistema do Passo 1: 

!S
!#
= (@*R − 1)(LS) 

 
L e S devem ser ambos positivos, de modo que o sinal de S<(#) é definido pelo número 
básico de reprodução, de modo que, se @* >

%

1(*)
, o número de indivíduos infectados 

aumenta (causando uma epidemia), mas se @* <
%

1(*)
, o número de indivíduos infectados 

diminuirá. 
 
Encontre o valor de @* para algumas doenças (cerca de 4), incluindo o COVID-19.  
 
 
Passo 4: Substituição das constantes dadas 
 
Escolha uma cidade (como Itabira, onde estuda, ou sua cidade natal, por exemplo, ou 
alguma outra) e determine as constantes envolvidas no sistema modelado (nesse caso, 
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estaremos estudando a evolução da COVID-19). Veja como base, por exemplo, o blog do 
biólogo Prof. Marco, onde temos várias referências confiáveis de dados no mundo todo:  
https://marcoarmello.wordpress.com/2020/03/30/covid19/ 
https://marcoarmello.wordpress.com/2020/03/29/coronavirus_recursos/ 
https://marcoarmello.wordpress.com/2020/03/13/coronavirus1/ 
 
 
Passo 5: Cálculos solicitados no problema: explicite o que se pede 
 
Detalhe alguns cálculos feitos até agora (com os dados do anterior, encontre I(t) R’(t) e 
R(t)). 
 
 
Passo 6: Modelo Matemático do fenômeno (equação encontrada) 
 
Com as constantes determinadas, explicite o modelo encontrado. 
 
 
Passo 7: Gráficos do modelo 
 
7A) Com os dados do Passo 4, esboce em um mesmo gráfico, as funções S(t), I(t), R(t) 
no caso de 

@* <
1

R(0)
 

 
7B) Com os dados do Passo 4, esboce em um mesmo gráfico, as funções S(t), I(t), R(t) 
no caso de 

@* >
1

R(0)
 

 
7C) O caso vacinado: No mundo real, as doenças contagiosas dificilmente são “deixadas 
por conta própria” para se espalhar entre as populações. Uma das contramedidas mais 
importantes para o surto de doenças infecciosas é o uso da vacinação em massa. Nos 
próximos casos, examinaremos o efeito de vacinar uma parte da população sobre o 
comportamento de uma epidemia. 
 

Nossa vacina contém algumas suposições, no entanto. A vacina é apenas preventiva 
e 100% eficaz. Além disso, o tamanho do grupo vacinado será estático acima de t, ou 
seja, apenas uma parcela inicial da população será vacinada e ninguém mais será vacinado 
ao longo do tempo t. Para este exemplo, o grupo vacinado inicial \(0) é de cerca de 20% 
da população total. 
 
Inclua nos gráficos feitos em 7A e 7B: 

$
(&(')	*+	(')). 

 
7D) Verifique o que acontece com a taxa de crescimento inicial I(t) no caso analisado 
pelo grupo.  
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Ainda podemos usar o número de reprodução básico @* para ajudar a determinar 
o comportamento das doenças, mas compararemos com 

$
(&(')	*+	(')) , dessa vez, 

substituindo o novo tamanho do suscetível inicialmente grupo de (S(0) 	− V	(0)) por 
S(0). 
 

Neste exemplo, nosso @* ainda ultrapassa 
$

&(')− $(0) e, como antes, o grupo 

infectado cresce inicialmente. No entanto, a taxa de crescimento inicial de S[#]  é 
extremamente deprimida, graças à presença do grupo vacinado.  
 
* Complete de acordo com os dados do grupo! 
 

Como resultado, a contagem final de indivíduos que pegaram a doença é reduzida 
em aproximadamente *______ apesar de apenas 20% sendo vacinados. Este efeito é 
chamado imunidade de rebanho. O conceito básico é que, como os indivíduos vacinados 
não podem espalhar a doença de pessoa para pessoa, o grupo vacinado retarda o surto da 
doença, dando aos indivíduos suscetíveis uma menor possibilidade de encontrar a doença. 
 

Em nosso último caso, o grupo vacinado é grande o suficiente para produzir 
	(' < $

&(')− $(0). 
 

Portanto, pode-se esperar que S[#] tenha um derivado inicialmente negativo e seja 
rapidamente erradicado.  
 
7E) Nível crítico de vacinação: Nossos dois casos vacinados levantam uma questão 
interessante. Para um determinado valor de @*, podemos prever o nível de vacinação 
necessário para evitar uma epidemia? O nível de vacinação que procuramos é conhecido 
como nível crítico de vacinação. Podemos determinar esse nível reorganizando a relação 
entre @* e 

$
,(')*-(') :  

@* =
1

R(0) − \(0)
 

 
Para começar, definiremos R(0) = 1 , implicando que todos os indivíduos da 

população são suscetíveis à doença antes da vacinação e que o tamanho do grupo 
infectado inicial é desprezível: 

@* =
1

1 − \(0)
 

 
A resolução para \(0) produz: 

\(0) = 1 −
1
@*

 

 
Isso expressa \(0) como o nível crítico de vacinação, ou o nível de vacinação 

necessário para dar a S[#] uma taxa de crescimento inicialmente negativa e interromper a 
potencial epidemia.  
 
Faça o gráfico de V(0) (eixo y) versus R0 (eixo x). 
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7F) Taxa de Remoções: Tendo em vista o sistema inicial e que _ = A

6
, R(0) = 	R*, ` =

B

C
, 

mostre que: 

S = 	T − R + _ log
R
R*
. 

 
7G) Como temos que 

!
!# 	(* + , + () = 0, temos que !.!/ é positivo (respectivamente, 

negativo) para 
0
/ > 1 (

0
/ < 1), isto é, S é uma função crescente (decrescente) para R <

_ (R > _). Também, S → −∞ quando R → 0 e S = S* (> 0) quando R = R*. Daí, existe 
pelo menos um ponto, digamos RF, quando S = 0. De fato, RF é um ponto único e de 

!,
!# 

e 
!.
!#, podemos ver que R = RF, S = 0 é um ponto de equilíbrio.  

 
Esboce as trajetórias típicas no plano R − S	(infecciosos versus susceptíveis). 
 
7H) Vemos que à medida em que t aumenta, o ponto (R, S) se move ao longo da trajetória 
com R diminuindo e I diminui monotonicamente se R* < _. Por outro lado, se R* > _, 
inicialmente I aumenta atingindo um pico quando R = _ e depois diminuindo para zero. 
Claramente, o parâmetro _ é um parâmetro vital. É chamado valor limiar, pois uma 
epidemia ocorre apenas se o número inicial de suscetíveis, R*, for maior que o valor 
limiar. 
  

Assumindo R* > _ , podemos deduzir do teorema do valor limiar da 
Epidemiologia que afirma que, se R* − _  é pequeno comparado a _ , o número de 
indivíduos que contrai a doença é aproximadamente 2(R* − _). 

 
Para provar esse resultado, basta assumir R* = _ + f, onde f ≪ _ (ou seja, f é 

muito menor que _) e usar a função obtida I. Assim, obtemos que R* − RF ≈ 2f, o que 
prova o resultado. 
 

As estatísticas de saúde pública geralmente registram o número de novas 
remoções a cada dia ou semana. Portanto, para comparar os resultados previstos desse 
modelo com dados reais, devemos determinar 

!1
!#  como uma função durante o tempo, t. 

Agora, de S + R + @ = T e de 
!1
!# = /,: 

 
!@
!#

= L(ST − @ − R) 
 
enquanto podemos determinar S como uma função de R de: 

 

!R
!@

=

!R
!#
!@
!#

= −
`RS
LS

= 	−
R
_
. 

 

Resolvendo para S, temos R = R*/
5$% . Substituindo na equação acima de 

!1
!# , 

obtemos: 
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!@
!#

= f iST − @ − R*/
5
3
Ej. 

 
Infelizmente, essa equação não pode ser resolvida explicitamente, a menos que 

assumamos que s 
1
0 seja razoavelmente pequeno: 

 

/
5
3
E ≅ 1 −

@
_
+ M

@
_
O
!

+⋯ 

 
Dessa forma,  

 
!@
!#
	≅ 	f mT − @ − R* i1 −

@
_
+
@!

2_!
jn 

 
ou seja, 
 

!@
!#

= f mT − R* + M
R*
_
− 1O@ −

R*	@!

2_!
n. 

 
Pode-se verificar que essa equação tem a seguinte solução: 

 

@ = _!
R*
_ − 1 + 5 tanh r

5f#
2 − st

R*
, 

 
em que  

5 = mM
R*
_
− 1O

!

+ 2R*
(T − R*)

_!
n
%/!

	/		s = #(uℎ5% w

R*
_ − 1

5
x 

 
Como /

/H
	(tanh 4) = y/3ℎ	!(4) 

 
!@
!#

=
_!5!f
2R*

y/3ℎ	! M
5f#
2
− sO, 

 
Mostre como essa variação dR/dt foi obtida. 
 
7I) A função dR/dt define uma curva em forma de sino, conhecida como curva epidêmica. 
Seu valor máximo ocorre em 0 = 23

45. 
 

Kermack e McKendrick usaram esse modelo para descrever uma praga em 
Bombaim. Eles levaram valores de parâmetros para que: 

 
!@
!#

= 890	y/3ℎ	!(0,2# − 3,4), 
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em que t foi medido em semanas. Podemos comparar 
!1
!#  com o número de mortos por 

semana, já que quase todos os casos terminaram fatalmente.  
 
Tendo em vista os dados obtidos pelo grupo, explicite a função dR/dt obtida e faça um 
gráfico da taxa de remoções dR/dt pelo tempo t e identifique o valor máximo da curva (o 
ponto de início da “descida”). Qual o melhor para o parâmetro t: dias, semanas ou meses? 

 

 

Passo 8: Descrição sintética do fenômeno 
 
8A) A partir de seu entendimento do comportamento do fenômeno, escreva um breve 
texto (entre 2 e 3 parágrafos) comparando os gráficos e equações. 
 
8B) O que pode ser dito como conclusão a respeito do modelo epidêmico de SIR como 
ferramenta para prever o comportamento das epidemias? E o que dizer sobre as 
modificações possíveis, como por exemplo, ser modificado para descrever o efeito das 
vacinas na propagação de doenças? 
 
 
Passo 9: Análise da adequação do modelo 
 
O que achou do modelo obtido: se adequa com a realidade? Quais pontos acha positivos 
e quais acha negativos nesse modelo? O que poderia ser aprimorado? Qual é a 
interferência do tipo de doença nos gráficos e no modelo? 
 
 
Passo 10: Análise crítica do modelo 
 
Como formular um modelo que mostre a propagação de uma epidemia e qual é a 
importância de tais modelos nos dias atuais? (tente responder criticamente a partir do 
trabalho de modelagem realizado!) 
 
 
 
 
 
 


