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1. RESUMO 

O ensino e aprendizagem da Matemática para os cursos que não visam à 

formação de matemáticos tem sido um assunto muito decorrente na área da 

Educação em Engenharia. Como motivar os alunos e torna-los responsáveis pelo 

seu próprio aprendizado tem sido questões de grande preocupação. Dessa forma, 

o presente projeto de iniciação científica tem como objetivo, dando continuidade a 

dois outros projetos de iniciação científica: Reflexões a respeito da disciplina de 

Vetores e Geometria Analítica na graduação em Engenharia de Produção a partir 

da teoria A Matemática no contexto das Ciências (2016) e A Matemática do 

Ensino Médio e a disciplina de Vetores e Geometria Analítica na graduação em 

Engenharia (2017), o design de eventos contextualizados para serem utilizados 

nas aulas de Vetores e Geometria Analítica (VGA) de um Centro Universitário na 

grade São Paulo. Assim, para tal design, utilizaremos a teoria A Matemática no 

Contexto das Ciências, que define eventos contextualizados como problemas ou 

projetos integradores entre disciplinas matemáticas e não matemáticas.  

2. INTRODUÇÃO 

“A preocupação com o ensino e a aprendizagem da Matemática nos cursos de 

Engenharia não é recente e muito tem se avançado nesses últimos anos” 

(BIANCHINI, et al, 2017, p. 1). Esse estudo tem como base a teoria A Matemática 

no Contexto das Ciências (MCC), desenvolvida por Patricia Camarena a partir de 

1982 no Instituto Politécnico Nacional do México, que surge com o objetivo de 

refletir a respeito do ensino e da aprendizagem de Matemática em cursos de 

Engenharia, tendo-se ampliado, posteriormente, para os demais cursos de 

graduação que não visam à formação de matemáticos. 

Segundo Oliveira e Gomes (2016, p. 1) a MCC busca um curso integrado com 

os assuntos da futura área de atuação do aluno, ao invés de ministrar cursos de 

Matemática pela própria Matemática e demonstrando o porquê daquele conteúdo 

fazer parte do currículo proposto. 

Para estimular a construção do conhecimento por parte do graduando e o 

desenvolvimento de habilidades para vinculá-lo às suas futuras áreas de atuação 

profissional, Camarena (2013), desenvolve o Modelo Didático da Matemática em 

Contexto, que se baseia no desenvolvimento de atividades interdisciplinares, 

eventos contextualizados, para serem realizadas em grupo ou individualmente e 



assim, favorecer a formação integral do aluno, a aprendizagem significativa e a 

autonomia.  Nesse sentido, foram debatidas ideias de contextualização e 

elaborado um exemplo de evento contextualizado na área de Engenharia de 

Estruturas, utilizando o conceito de produto vetorial. 

3. OBJETIVOS 

 Diante dos trabalhos anteriores, tem-se condições de focar a pesquisa na 

fase cognitiva da teoria a MCC, o design de eventos contextualizados. Estes vão 

ser utilizados nas aulas da disciplina de VGA de um Centro Universitário da 

Grande São Paulo. Camarena (2017, p. 7) define eventos contextualizados como 

problemas contextualizados, projetos e estudo de caso, que possuem três tipos 

de fontes: vinculação com as outras disciplinas do curso, situações da vida 

cotidiana e as futuras atividades profissionais do aluno. Desse modo, buscaram-

se aplicações de conceitos abordados na disciplina VGA, que compõem o ciclo 

básico do curso de Engenharia, nas disciplinas do ciclo profissionalizante de 

Engenharia. 

4. METODOLOGIA 

Primeiramente, para que possa se inserir na problemática da investigação, 

leituras, análises e discussões, com o orientador da pesquisa, produzidas no 

âmbito da Educação Matemática a respeito das preocupações dos educadores 

com os processos de ensino e de aprendizagem de Matemática nos cursos 

universitários. Em seguida, realizou-se uma revisão bibliográfica para melhor 

embasamento dos Eventos Contextualizados, depois buscou-se junto aos 

professores das disciplinas específicas das Engenharias aplicações dos 

conteúdos de VGA, por fim, adaptaram-se tais aplicações para que possam ser 

utilizadas com os alunos ingressantes. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram desenvolvidos Eventos Contextualizados em diversos campos da 

Engenharia, entre eles, uma contextualização do conceito de produto vetorial na 

área da Engenharia de Estruturas. O evento inicia-se situando o aluno frente a 

alguns assuntos desta área, dentre eles discute-se o modelo matemático 

empregado pela Resistência dos Materiais para a analise dos esforços existem 

em uma estrutura: normais, cisalhantes e momentos fletores e torçores. Para tal é 

enfatizado a importância do conceito de produto vetorial para determinar os 

momentos existentes e assim os efeitos físicos causados por eles. Desse modo, 



no final o aluno é desafiado a determinar quais efeitos irão ocorrer em uma 

estrutura carregada. Sendo o desafio: Considere o modelo da Figura 1, de modo 

que no ponto A ela está apoiada no solo, impedindo qualquer tipo de movimento 

(rotação e translação). A barra AB é o pilar central da estrutura e a barra CD uma 

viga de apoio. Além dos eixos cartesianos, 

são representadas as forças 

atuantes, tal que 𝐹1
⃗⃗  ⃗  e 𝐹3

⃗⃗  ⃗  são as 

forças que surgem devido à 

aceleração dos veículos, 𝐹2
⃗⃗  ⃗  é a força 

resultante da ação do vento e 𝐹4
⃗⃗  ⃗  é o 

peso resultante dessa estrutura. 

Determine os tipos de momentos que 

são gerados devido a essas cargas 

nos polos B e A e suas respectivas 

intensidades.   

Figura 3 – Estrutura problema. 
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Fonte: Os autores, 2018. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Conseguir explicitar os conceitos matemáticos que estão inseridos nos 

assuntos abordados nas disciplinas específicas de um curso de Engenharia 

demostrou-se um grande desafio até o momento. Uma vez que, a teoria 

envolvida, em muitos casos, requer conhecimentos que os alunos ingressantes 

ainda não dominam. 
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