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I. INTRODUÇÃO
Abstract— This text aims to present procedures that are
already being adopted, as well as those to be followed in
conducting a survey whose focus is directed to issues relating to
difficulties in the learning process of the Diagnostic Study of
Representation Calculation of Areas and Volumes Integrals for
the discipline of Differential and Integral Calculus. This research
is using a qualitative approach and seeks to understand the
difficulties presented by the students, taking as its starting point
the analysis of the errors committed by them in carrying out tests
and other activities such as exercises performed in class, group
work, among others. While acknowledging the influence of other
factors, the concern of researchers in this research is centered on
the mathematical calculation. In this article, show your intentions
with the research objectives of the research problem, theoretical
frameworks, and also some thoughts on the subject. Also,
describe the steps already in progress and the steps they intend to
follow.
Index Terms — Analysis of the errors, Calculus, Integrals,
Study.
Resumo— Este texto tem como objetivo apresentar
procedimentos que já estão sendo adotados, bem como aqueles a
serem seguidos, na realização de uma pesquisa cujo foco está
direcionado para questões relativas às dificuldades no processo
de aprendizagem do Estudo Diagnóstico de Representação de
Cálculo de Áreas e de Volumes por Integrais da disciplina de
Cálculo Diferencial e Integral. Tal investigação está utilizando
uma abordagem qualitativa dos dados e busca a compreensão das
dificuldades apresentadas pelos alunos, tendo como ponto de
partida a análise dos erros cometidos por eles na realização de
provas e demais atividades como: exercícios realizados em sala de
aula, trabalhos em grupo, entre outros. Embora reconheçam a
influência de outros fatores, a preocupação dos pesquisadores
nessa investigação está centrada nos conhecimentos matemáticos
relativos ao Cálculo. Nesse artigo, apresentam suas intenções com
a investigação, objetivos da pesquisa, problema, referenciais
teóricos e, também, algumas reflexões sobre o assunto. Além
disso, descrevem as etapas já em andamento e os passos que
pretendem seguir.
Palavras chave— Análise dos erros, Cálculo de áreas, volumes,
integrais, estudo.

Especificamente sobre o ensino de Cálculo no Estudo
Diagnóstico de Representação de Cálculo de Áreas e de
Volumes por Integrais, existem muitas linhas de pesquisa já
contempladas e outras em desenvolvimento. Em uma breve
investigação inicial, pesquisamos que tais pesquisas focalizam
temas variados, sendo que a maioria trata de diferentes
metodologias que visam o uso de computadores, entre outras.
Geralmente quando os alunos apresentam dúvidas com relação
a determinados conteúdos relacionados às integrais, procuram
ajuda na monitoria da disciplina ou diretamente com o
professor. Em pesquisas relacionadas a esse assunto
constatamos que os alunos têm dificuldade para entender o
cálculo de áreas e volumes utilizando as integrais. As maiores
dificuldades apontadas pelos alunos eram: representar a figura
no plano cartesiano, fazer manipulações algébricas para
resolução de algumas integrais e montar os cálculos utilizando
as integrais. Com isso percebemos que as grandes dificuldades
estavam relacionadas à Matemática estudada no Ensino Médio
(geometria, trigonometria e funções, em particular) e também
no Ensino Fundamental (em grande parte, as manipulações
algébricas). Fazendo uma análise de outros trabalhos cujo
objetivo era estudar as questões que estavam relacionadas com
o cálculo, percebemos que todos têm uma preocupação com o
alto índice de reprovação, e mesmo mostrando algumas
alternativas, como: uma quantidade maior de aulas de cálculo,
aulas de nivelamento matemático, aulas de matemática básica,
não conseguiram ainda identificar que tipo de dúvidas os
alunos apresentam. Discussões sobre este assunto são enormes
e, de um modo geral, colocam a culpa sempre na qualidade do
ensino Fundamental e Médio, livrando de certa maneira o
ensino Superior. Outro aspecto abordado é a metodologia para
ensinar dos professores, que envolve vários fatores, como:
qualificação profissional, entendimento da turma em relação
ao tema especificado, metodologia de ensino, mostrar mais
aplicações, entre outros fatores que podem influenciar
diretamente na aprendizagem do aluno. Mesmo que
propusessem modificações no ensino Fundamental e Médio e
na Metodologia de ensino, teríamos toda uma geração de
estudantes com uma grande deficiência na aprendizagem.
Lembrando que é muito difícil propor e executar tais
mudanças no Brasil.

Fizemos a proposta desse tema por não acreditar que questão
principal deste problema seja o conteúdo específico.
Queremos mostrar alguma forma de dar apoio ao ensino de
Cálculo de área e integrais de volume, que poderia superar
esse problema, a partir da compreensão das dúvidas
apresentadas pelos alunos. Queremos que o INATEL invista
nesse sentido, para trazer um grande retorno à própria
Instituição, de tal forma que seus alunos não desistissem de
seus sonhos ao encontrarem seu primeiro obstáculo.
A primeira etapa da nossa pesquisa consiste nos Estudos
Teóricos sobre integrais e entender quais dúvidas os alunos
apresentam no inicio de integrais de cálculo de área. Essas
dificuldades se referem aos erros cometidos pelos alunos.
Mesmo que existam outros fatores que as influenciam na
aprendizagem, como hábitos de estudo, aspectos
psicoemocionais e situação socioeconômica, é possível
entender muitas das dificuldades. O nosso trabalho estará
voltado aos aspectos referentes ao conhecimento matemático
e, pesquisar sobre as dificuldades dos alunos no entendimento
de tal disciplina, portanto, sem um maior aprofundamento nos
demais fatores. Assim, a partir dessas produções, é possível
compreender as dificuldades apresentadas por eles com
relação aos conteúdos. Com essa compreensão torna-se viável
a elaboração de estratégias efetivas para a superação de tais
dificuldades.
Inicialmente, a intenção é confrontar as dificuldades
encontradas na etapa de levantamento de dados com as
apontadas nos estudos relacionados ao tema em questão. A
partir deste confronto, pretendemos dar embasamento teórico
às nossas suspeitas iniciais e iniciar a pesquisa relacionada,
com maior enfoque aprofundando cada vez mais no tema,
levantando questões como: Estudos sobre as principais
propriedades das integrais levando em conta a dificuldade de
aprendizagem e mostrando melhorias no processo para se tiver
uma melhor adaptação ao tema. Também mostraremos
pesquisas sobre o estudo da representação de áreas e de
volumes por integrais, mostraremos quais as possibilidades de
para um melhor entendimento, sendo auxiliado pela utilização
de um software na representação de áreas e de volumes por
integrais, exemplificando que o software é uma ferramenta de
auxilio ao aluno, para melhor visualização do aluno, e mostrar
as soluções especificas e resultados relevantes para que o
aluno se adapte melhor ao tema especificado.

II. METODOLOGIA
Nossa proposta é entender os problemas encontrados pelos
alunos na disciplina por meio de entrevista e mostrar que com
a utilização de softwares para desenhar a figura e mostrar o
cálculo da integral de área, os alunos poderão entender de uma
forma mais clara esse conceito de cálculo de áreas. Muitos dos
estudantes têm dificuldade para visualizar gráficos ou como
uma integral pode ajudar no cálculo de áreas. Com a ajuda
desses softwares para mostrar a área calculada pelas integrais,
o aluno pode suprir algumas dúvidas individuais. Outra coisa,
as aulas ficariam mais dinâmicas, aumentando assim o nível
de interesse dos alunos. Sabemos que é difícil para o professor
de matemática ministrar aulas de cálculo diferentes do método

tradicional, pois para o aprendizado de cálculo é necessário
muita disposição por parte dos alunos em desenvolver
atividades voltadas ao cálculo.
Dessa maneira o professor pode conquistar seus alunos para o
estudo dessa área, porque além de interessante pode ser
ensinada e aprendida com prazer. Durante as aulas usa-se o
computador apenas para leitura de slides, que deixam as aulas
desgastantes e isso faz com que os alunos dispersem. Por isso
que usando novos métodos, podemos fazer com que os alunos
fiquem mais interessados, assim o professor pode mostrar
como é feita a utilização do software e mostrar de uma
maneira mais simples e rápida a resolução do problema
proposto, pois os alunos podem ter dificuldades no
entendimento, por meio do software terão mais interesse e
assim uma melhor adaptação na disciplina. Seguiremos três
tópicos:
 Encontrar dúvidas e problemas encontrados pelos
alunos por meio de entrevistas com os próprios.
 Encontrar a melhor solução para problema, tendo em
vista as dificuldades dos alunos.
 Sugestões para suprir as falhas encontradas, visando
um melhor aproveitamento pelos alunos do primeiro
período.
III. OBJETIVO
Este trabalho tem como objetivo mostrar que as utilizações de
softwares para cálculo podem trazer uma flexibilidade no
tratamento de dados aos alunos e professores e proporcionar a
possibilidade de representações múltiplas de um mesmo
problema. Podem ser usados para demonstrações em sala de
aula ou como trabalhos fora da sala de aula. Ao visualizar as
expressões matemáticas os alunos têm uma melhor
compreensão sobre os assuntos ministrados em classe, assim
facilitando o aprendizado.
Aprender como as integrais podem ser usadas para calcular
áreas, volumes e outras coisas, não é tão fácil, principalmente
porque os alunos vêm com certa deficiência do ensino médio e
fundamental. Os softwares como MATLAB e SCILAB, no
nosso caso, possuem uma grande potencialidade em relação ao
ensino de tópicos de cálculo, ele oferece vários recursos como
a capacidade de computação algébrica, numérica e gráfica,
capacidade de manipulação de fórmulas e números e uma
linguagem de programação de alto nível. Portanto, utilizando
o software MATLAB ou SCILAB, os conceitos vistos em sala
de aula serão apresentados de maneira computacional,
tornando o aprendizado mais prazeroso do que o ambiente que
o professor utiliza em sala de aula. Isso ajudará os alunos a
terem uma visão mais ampla e objetiva, mostrando uma
melhor maneira de correção dos exercícios propostos e
melhorando o entendimento dos alunos.
IV. PESQUISA
Durante nossas pesquisas e estudo sobre Cálculo no
Diagnóstico de Representação de Cálculo de Áreas e de
Volumes por Integrais, foram realizadas entrevistas com os
alunos que cursam a disciplina de cálculo, no Instituto
Nacional de Telecomunicações, sendo entrevistados 20

alunos, mostrando características em comum em todos os
entrevistados. Por meio da pesquisa temos um melhor
entendimento das dificuldades e um entendimento mais
aprofundado de onde está o problema na compreensão da
representação do cálculo de áreas e de volumes por integrais
Sendo treze perguntas dos mais variados tipos. As perguntas
abordadas na pesquisa foram:
1- Quais foram às dificuldades que você encontrou para cursar
a disciplina de calculo?
2- Qual foi seu aproveitamento nas aulas durando o
aprendizado do calculo?
3- Quanto tempo você dedicou ao estudo do calculo integral e
diferencial?
4- Com relação aos professores que ministram as aulas quais
sais dificuldades encontradas no entendimento da disciplina?
5- Com relação às atividades propostas em sala de aula,
exercícios e desafios propostos são bem explicados?
6- O material utilizado em sala de aula, como apostilas, livros
entre outros, são bem claros?
7- O que você acha que pode facilitar o seu entendimento da
disciplina em relação aos livros disponibilizados?
8- Há algum tipo de falhas na disciplina que dificultam o
entendimento?
9- Há algum de preconceito estabelecido pela turma para o
estuda da disciplina?
10- O que falta pra melhorar o seu entendimento da matéria?
11- Qual a maior dificuldade encontrada na disciplina?
12- Qual o seu objetivo ao entender melhor o calculo?
13- Qual a sua sugestão para melhor entendimento da
disciplina?
Por meio dessas perguntas descobrimos características em
comum entre os alunos, sendo que todos apresentavam as
mesmas respostas. Assim analisamos todas as respostas no
tópico V, chegamos ao um consenso geral sobre tal assunto.
Os alunos disseram que vieram com certa deficiência em
matemática no ensino médio, e isso estava refletindo no
rendimento dos alunos em cálculo. Os professores foram
elogiados, portanto era uma falha pessoal de cada um. Nas
nossas pesquisas também foram analisadas as notas que os
alunos obtiveram na disciplina, tendo em vista descobrir, qual
a diferença entre alunos de escolas públicas e alunos de
escolas privadas. Como mostrado abaixo:
Ensino Privado:
Aluno1: nota obtida final: 65
Aluno4: nota obtida final: 72
Aluno5: nota obtida final: 84
Aluno8: nota obtida final: 62
Ensino Público:
Aluno2: nota obtida final: 46
Aluno3: nota obtida final: 60
Aluno6: nota obtida final: 45
Aluno7: nota obtida final: 43
Podemos notar que os alunos das escolas privadas têm o
ensino melhor em relação aos da escola pública, pela

comparação das notas vimos que a maioria dos alunos
reprovados em cálculo vem do ensino público, suas notas são
relativamente menores em relação aos alunos do ensino
privado. As escolas públicas estão precárias quando
comparadas às escolas particulares, então a primeira coisa a
fazer é nivelar os alunos das escolas públicas com os alunos
das escolas privadas. Podemos concluir que o ensino antes de
entrar na faculdade influencia diretamente na disciplina e que
a cada oito alunos entrevistados, três pegam dependência na
disciplina, sendo que os três são de ensino público que tem
maior deficiência no entendimento do cálculo, isso nos leva a
perceber o alto índice de dependentes na disciplina.
Observação: As notas mostradas acima não têm nenhuma
relação com os alunos entrevistados a seguir. Para o apoio aos
alunos do primeiro período é oferecido um nivelamento de
calculo, onde se tem um reforço matemático para diminuir o
alto índice de reprovação na disciplina que chega a quase
setenta por cento, por meio do nivelamento podemos
implementar o auxilio do software, pois no reforço
matemático, tem como objetivo melhorar o entendimento dos
alunos e compensar o que o aluno não entendeu em sala de
aula, sendo que o problema encontrado está na falta de base do
ensino médio e fundamental por meio das nossas pesquisas no
tópico V.O uso dos softwares nas aulas dão grande noção
matemática sobre calculo de área e integrais, assim os alunos
terão um melhor aproveitamento e diminuiremos o índice de
reprovação, sendo uma maneira mais pratica e de fácil
entendimento para os alunos, como um melhoramento para a
disciplina abordada, tendo maior foco e mostrando uma
maneira diferente de aprender. Nem todos os alunos
entrevistados estão presentes, pois o conteúdo poderia ficar
extenso e repetitivo.

V. ENTREVISTAS
Quais foram às dificuldades que você encontrou para cursar a
disciplina de cálculo?
Aluno1: A principal foi à falta de base na área de exatas que o
ensino médio público oferece.
Aluno2: Falta de base do ensino médio.
Aluno3: As minhas dificuldades foram falta de base em
matemática básica, e não ser acostumado com o sistema de
provas do INATEL.
Aluno4: Falta de base em matemática.
Aluno5: Em escolas públicas o ensino da matemática básica é
péssimo
Aluno6: Com certeza a falta de base.
Aluno7: Em minha opinião, me faltou uma estrutura de
conhecimentos matemáticos.
Aluno8: Acredito que seja a falta de base.
Aluno9: Falta de base em matemática.
Aluno10: Para o curso de engenharia eu deveria ter tido uma
base melhor
Qual foi seu aproveitamento nas aulas durante o aprendizado
do cálculo?
Aluno1: Eu obtive um ótimo aproveitamento durante minhas
aulas.

Aluno2: Foi bom. Mais por causa de entender pouco da
matéria às vezes ficava "viajando".
Aluno3: Aproveitamento não foi muito bom, pois as
dificuldades vindas do ensino médio me prejudicaram muito
durante toda a matéria.
Aluno4: Ainda sinto um pouco de dificuldade para entender
integrais.
Aluno5: Foi bom, mas porque me esforcei muito fora das
aulas.
Aluno6: Depois de várias tentativas consegui um bom
aproveitamento.
Aluno7: Razoavelmente bem.
Aluno8: Pode ser considerado bom.
Aluno9: Bom.
Aluno10: Consegui aprender bastante.
Quanto tempo você dedicou ao estudo do cálculo integral e
diferencial?
Aluno1: a partir do começo de maio o meu tempo foi dedicado
somente ao estudo do calculo diferencial e integral.
Aluno2: meu primeiro semestre.
Aluno3: Dois dias na semana eram dedicados ao estudo de
calculo diferencial e integral.
Aluno4: uma hora depois de cada aula de integrais são
dedicadas para resolver exercícios propostos.
Aluno5: Todas as noites, relendo o conteúdo e resolvendo
exercícios.
Aluno6: Durante o primeiro semestre.
Aluno7: Em período de provas minha dedicação é maior.
Aluno8: Primeiro e segundo período.
Aluno9: Primeiro semestre.
Aluno10: Três vezes por semana com duração de 1 hora, era
totalmente dedicado só para integrais.
Com relação aos professores que ministram as aulas quais sais
dificuldades encontradas no entendimento da disciplina?
Aluno1: O professor, que eu tenho conhecimento, foi bem
claro e objetivo.
Aluno2: Em relação aos professores não foram encontradas
nenhuma dificuldade.
Aluno3: Nenhuma dificuldade, ambos prestavam atendimento
até mesmo fora do horário.
Aluno4: Meus professores tiveram um ótimo método de
ensino.
Aluno5: nenhuma, até me ajudaram bastante no horário de
atendimento.
Aluno6: Ensinam muito bem, não tenho nada a reclamar.
Aluno7: Nenhuns todos os professores são esclarecedores.
Aluno8: nenhuma dificuldade encontrada.
Aluno9: O INATEL tem professores excelentes.
Aluno10: Os professores são claros e objetivos, a matéria que
é difícil mesmo.
Com relação às atividades propostas em sala de aula,
exercícios e desafios propostos são bem explicados?
Aluno1: No meu ponto de vista são muito bem explicados e de
fácil entendimento.
Aluno2: Sim.

Aluno3: São bem explicados mais o conteúdo é muito extenso,
e acaba ficando muito corrido o conteúdo para pouco tempo
de aula.
Aluno4: Sim.
Aluno5: Muito conteúdo.
Aluno6: Faltam mais exemplos.
Aluno7: Sim.
Aluno8: Sim, muito bem esclarecidos.
Aluno9: Sim.
Aluno10: São muito claros e objetivos.
O material utilizado em sala de aula, como apostilas, livros
entre outros, são bem claros?
Aluno1: No meu ponto de vista são muito bem explicados e de
fácil entendimento.
Aluno2: Sim.
Aluno3: São bem explicados mais o conteúdo é muito extenso,
e acaba ficando muito corrido o conteúdo para pouco tempo
de aula.
Aluno4: Sim.
Aluno5: Muito conteúdo.
Aluno6: Faltam mais exemplos.
Aluno7: Sim.
Aluno8: Sim, muito bem esclarecidos.
Aluno9: Sim.
Aluno10: São muito claros e objetivos.
O que você acha que pode facilitar o seu entendimento da
disciplina em relação aos livros disponibilizados?
Aluno1: Mais exemplos, os primeiros principalmente
deveriam ser o mais simples possível pra mais fácil
entendimento.
Aluno2: Nada os livros são bons.
Aluno3: Não há nada que possa ser feito a respeito dos livros,
pois nossa biblioteca tem um grande acervo com vários títulos
e exemplares diferentes.
Aluno4: Nossa biblioteca é muito bem equipada, onde podem
ser escolhidos muitos autores diferentes.
Aluno5: Nada para reclamar em relação aos livros.
Aluno6: Exemplos mais simplificados para facilitar o
entendimento.
Aluno7: Uma linguagem menos formal, ajudaria muito o
esclarecimento.
Aluno8: Os livros são ótimos.
Aluno9: Mais exercícios resolvidos.
Aluno10: Nada, pois os livros são muito bons.
Há algum tipo de falhas na disciplina que dificultam o
entendimento?
Aluno1: No meu ponto de vista não tenho do que reclamar.
Aluno2: Às vezes a maneira muito rápida de lesionar dos
professores.
Aluno3: Em minha opinião, as aulas de monitoria e ac301 são
feitas apenas para completar o quadro de horário, pois o
aproveitamento obtido nelas é muito baixo, assim não
ajudando na disciplina de calculo.
Aluno4: “Enxergar” os gráficos, principalmente os 3D, o que
dificulta o entendimento do cálculo das integrais.
Aluno5: Muito conteúdo para pouco tempo, isso torna a
matéria muito corrida.

Aluno6: As monitorias são muito vagas, esse tempo poderia
ser mais bem aproveitado.
Aluno7: Não há nada que eu pude observar.
Aluno8: A matéria é difícil, não existem falhas no ensino.
Aluno9: As turmas de monitoria poderiam ser menores para
facilitar o aprendizado dos alunos.
Aluno10: Nenhuma falha de acordo com minhas observações.
Há algum de preconceito estabelecido pela turma com
disciplina?
Aluno1: Não que eu tenha conhecimento.
Aluno2: Não.
Aluno3: Em minha opinião, não.
Aluno4: Não que eu saiba.
Aluno5: Sim, antes de saber do que se tratam os alunos já tem
medo das integrais.
Aluno6: Não.
Aluno7: Não há.
Aluno8: Não.
Aluno9: Não.
Aluno10: Acredito que não.
O que falta pra melhorar o seu entendimento da matéria?
Aluno1: Não é possível alguém entender cem por cento da
matéria, sempre fica alguma coisa, porém o que falta é só um
pouco mais de estudo.
Aluno2: Como já havia dito. Falta de base é o que mais
prejudica.
Aluno3: Não falta nada, pois o Inatel fornece ao aluno todo
tipo de ajuda disponível.
Aluno4: Maior dedicação por parte dos alunos.
Aluno5: Nada.
Aluno6: O Inatel é muito bem equipado com livros e bons
professores, o que falta é mais concentração e dedicação dos
alunos.
Aluno7: Talvez se usassem os projetores para fazer
simulações seria mais bem aproveitado do que só para
apresentações de slides.
Aluno8: Nada.
Aluno9: Não falta nada.
Aluno10: base em matemática.
Qual a maior dificuldade encontrada na disciplina?
Aluno1: A falta de conceitos básicos no ensino médio e
fundamental
Aluno2: A dificuldade das provas superior aos exercícios
cobrados na sala de aula.
Aluno3: complicações em relação às falhas do ensino médio e
fundamental.
Aluno4: Provas.
Aluno5: As matérias básicas para o entendimento do cálculo.
Aluno6: Falta de base em matemática.
Aluno7: Gráficos e funções.
Aluno8: Ter disposição para estudar todos os dias.
Aluno9: Entender a definição de integral e derivada, e as
aplicações.
Aluno10: Não saber certos conceitos que deveriam ter sido
aprendidos no ensino médio.
Qual o seu objetivo ao entender melhor o calculo?

Aluno1: ter um bom rendimento nos próximos períodos
escolares.
Aluno2: Concluir a disciplina.
Aluno3: Formar-me Engenheiro, pois não e possível fazer
engenharia sem saber calculo.
Aluno4: Aprender a calcular diferentes integrais.
Aluno5: Formar-me.
Aluno6: Terminar a matéria de forma proveitosa.
Aluno7: Saber as aplicações do uso das integrais.
Aluno8: Conseguir uma formação adequada para quando em
ambiente de trabalho me sair bem.
Aluno9: Ser um engenheiro de sucesso.
Aluno10: Conseguir um bom aproveitamento, tanto escolar
quanto no mercado de trabalho.
Qual a sua sugestão para melhor entendimento da disciplina?
Aluno1: Mais horários de atendimento, disponibilização de
monitores para auxiliar quando as provas estão próximas (eu
não sei se já tem isso). Livros autoexplicativos.
Aluno2: Estudar a base de calculo para se sair bem.
Aluno3: As monitorias deveriam ser melhores ministradas,
com conteúdos programados ajudando todos os alunos que
iniciam o curso de engenharia.
Aluno4: Se possível dividir mais os conteúdos.
Aluno5: Gastar mais tempo resolvendo exercícios.
Aluno6: Exercícios para entregar, que além de ajudar no
entendimento, ajuda na nota.
Aluno7: Como disse antes, usar os projetores para fazer
simulações e aplicações seria mais bem aproveitado do que só
para apresentações de slides.
Aluno8: O nivelamento poderia rever conceitos mais básicos.
Aluno9: Perto das provas um horário de atendimento maior.
Aluno10: Mais tempo para revisão dos conceitos básicos
(teoricamente visto no ensino médio).

VI. ANÁLISE GERAL
A nossa pesquisa mostrou que a maior dificuldade foi o pouco
conhecimento de matemática visto nas escolas do ensino
médio. Todos concordaram que falta muito conceito básico
para o aprendizado das integrais. Várias sugestões foram
dadas pelos alunos, mas a que mais chamou nossa atenção foi
opção de mostrar aplicações para as integrais, isso aumenta o
interesse dos alunos e também facilita a aprendizagem. Ao
descobrir o porquê de estudar cálculo, os alunos teriam uma
motivação para aprender como calcular e usar as integrais. A
aplicação que iremos estudar será o cálculo de áreas e
volumes. Faremos com que o cálculo fique mais interessante
para os alunos de engenharia, vamos usar os softwares para
mostra ao aluno como fazer o cálculo de áreas e volumes.

VII. SOFTWARES NA COMPREENSÃO DE ÁREAS E VOLUMES DE
INTEGRAIS

O aumento do número de softwares para auxílio das
disciplinas, principalmente no ensino de engenharia, traz
inúmeros benefícios para o professor e para o aluno e servem

para aprendizagem, que pode ser desencadeada pela
metodologia utilizada pelo professor, que geralmente é a aula
expositiva. Os softwares exercem grande influência no
desenvolvimento intelectual dos alunos, permite que o aluno
interaja com o computador e visualize o resultado dessa
interação. No caso do cálculo de áreas e volumes, ele irá
apresentar as soluções e mostrar através de gráfico a área e o
sólido obtido. Existem inúmeros softwares matemáticos,
alguns de domínio público e outros com direitos autorais, que
podem ser utilizados na disciplina de Cálculo.
Vamos utilizar o MATLAB que é um software simples, tem
fácil acesso e permite construir gráficos bidimensionais e
tridimensionais, manipula expressões simbólicas e numéricas,
incluindo integração. Essas possibilidades, em conjunto com o
fato de ser de domínio público, tornam o MATLAB uma
ferramenta muito interessante no ensino e aprendizagem de
Cálculo de áreas e volumes. Outra ferramenta pode ser
utilizada qual o método é o mesmo do MATLAB, é o
SCILAB uma ferramenta grátis, que usa os mesmos princípios
do MATLAB.
A. Apresentação de MATLAB
Introdução: MATLAB é um software inteligente para cálculos
científicos e de engenharia. Foi criado no fim dos anos 70 por
Cleve Moler, então presidente do departamento de ciências de
computação da Universidade do Novo México. O MATLAB é
um sistema interativo cujo elemento básico de informação é
uma matriz que não requer dimensionamento. Esse sistema
permite a resolução de muitos problemas numéricos em
apenas uma fração do tempo que se gastaria para escrever um
programa semelhante em linguagem Fortran, Basic ou C.
Além disso, as soluções dos problemas são expressas no
MATLAB quase exatamente como elas são escritas
matematicamente.
Porque usaremos MATLAB? Amplas bibliotecas de funções
predefinidas. Fácil acesso as funções.
Comandos básicos:
Who: lista de variáveis;
Clc: Limpa tela;
Clf: limpa figura atual;
Clear: apaga variáveis do Workspace;
Help: ajuda do MATLAB;
Close all: fecha as janelas de figura aberta;
[;] no final do comando, executa, mas não mostra o resultado.
[%] indica comentário
Variáveis:
O MATLAB é case sensitive. (variável A diferente de a)
Caso não ser forneça um nome da variável de atribuição, o
MATLAB cria uma variável com o nome de ans.
Se a variável já existe o MATLAB armazena a última
atribuição feita.
Deve-se evitar dar os nomes as variáveis iguais ao dos
comandos internos do MATLAB.
O nome da variável deve começar com uma letra e não pode
conter espaços nem caracteres especiais.
Integrais Numéricas:
Antes de calcular as integrais deve-se criar um arquivo do tipo
m-file, seguindo os passos abaixo:
Abrir o editor de texto, clicando no “new m-file”;
Ao abrir o editor crie uma função, como no exemplo da Fig. 1.

function: Cria uma função.
end: Termino da função criada

Fig. 1. Exemplo de criação de função

Obs: criou-se uma variável “z” que recebe uma função de “x”
Para z igual à função que será analisada pelo comando da
integral.
Salve a função, com a extensão .m .
Abaixo segue exemplos de cálculos de integrais usando o
MATLAB, mostrando assim os comandos para a realização
das integrais definidas.
Comandos:
quad: avaliação de integral numérica(método ordem baixa)
Exemplo de cálculo de integral de uma função, usando o
método de ordem baixa, para a função definida acima na Fig.1
{f(x) = sen(2x) + cós(4x)}, no intervalo de integração entre 0 e
2:
Integral de “funcao(x) = sin(2*x)+cos(4*x) “ entre 0 e 2,
criada acima.

Fig. 2. Cálculo de uma integral numérica.

Obs.: Resultado é uma variável qualquer criada pelo usuário
do programa para receber o valor calculado pelo comando
quad. Ao colocar ‘funcao’, está se referindo a função criada
anteriormente. Depois é mostrado o valor que foi encontrado
pelo comando.
quadl: avaliação de integral numérica (método ordem alta)
Exemplo de cálculo da mesma função definida acima, porém
utilizando o método ordem alta:

Fig. 3. Exemplo de uma integral numérica de ordem alta.

dblquad: avaliação de integral numérica dupla.
Sintaxe:
a=dblquad(‘funcao’, xmin, xmax,ymin,ymax)

Exemplo de cálculo de uma Integral dupla da função
“f(x,y)=sin(x)+cos(x)”, com intervalo de integração em x
variando de 0 à 2, e em y entre 0 e 2:

Fig. 6. Gráfico onde marca os limites de integração.
Fig. 4. Exemplo de uma integral dupla.

Obs.: Para maior entendimento da sintaxe do comando, foram
criadas variáveis com os nomes xmin, xmax, ymin e ymax
para receberem os valores do intervalo de integração, assim ao
digitar o comando no exemplo fica definido a ordem que deve
ser colocada os intervalos de integração de uma integral dupla.
Tlipequad: avaliação de integral tripla.
Sintaxe:
a= tlipequad(‘funcao’,xmin,xmax,ymin,ymax,zmin,zmax)
Exemplo de cálculo de uma Integral tripla da função “f(x,y,z)=
sin(x)+cos(x)+z”, com intervalos de integração todos entre 0 e
2:

Fig. 5. Exemplo de uma integral tripla.

Para plotar gráficos:
x = -pi:0.01:pi;
xt=0:0.01:2;
yt=função(xt);
plot(x,funcao(x))
hold
area(xt,yt)
Gráfico da integral calculada no exemplo da Fig.2, como se
pode observar o MATLAB, é uma ótima ferramenta para a
demonstração de gráficos, já que são feitos em escala e com
uma precisão maior que se desenhada pelo professor. Onde a
variável “x” é o vetor de pontos para serem calculados quando
for plotado o gráfico, e “xt” é o intervalo de integração,
primeiramente plota-se o gráfico da função há ser analisada,
depois hold para manter o gráfico na figura, para então ser
marcada a área de integração.

VIII. APLICAÇÃO DO SOFTWARE NO ESTUDO DAS INTEGRAIS
Por meio do software foram apresentados os resultados
iniciais alcançados com o desenvolvimento no ambiente
MATLAB para auxílio à disciplina e na compreensão de áreas
e volumes de integrais, facilitando a apresentação do conteúdo
teórico das funções básicas e do entendimento mais simples do
conteúdo abordado. Deve-se frisar a utilidade de se ter um
programa escrito em código aberto e comentado, o que
possibilita aos alunos da disciplina aprender diretamente com
o uso do programa. Estas características permitem ainda a
aprendizagem dos conceitos básicos mesmo pela internet,
onde o programa está sendo disponibilizado para o público em
geral, difundindo-se assim informações muitas vezes
encontradas apenas nos curso Cálculo. O principal interesse
desse programa é ampliar o entendimento dos conceitos de
integrais de áreas e volumes, por parte dos alunos de
engenharia da computação, engenharia elétrica, engenharia
biomédica e também outros que utilizam conceitos
relacionados. Como objetivo final, deseja-se um software
didático que englobe um vasto conteúdo no cálculo de áreas e
volumes por integrais.
Sendo assim, a aprendizagem do cálculo de áreas é facilitada
se acompanhada pelo uso do software. Mostrando que calcular
áreas usando integral é mais fácil que usando os métodos
tradicionais aprendidos no ensino médio. O aluno que está
cursando os primeiros anos do curso superior estará mais
equipado se tiver em mãos e aprender a trabalhar com esse
software, que é uma ferramenta dinâmica.
IX. CONCLUSÃO
Em nossas pesquisas utilizamos um método de entrevista para
obter opiniões de diferentes partes, e ter uma solução que
abrangesse todos os problemas relacionados à disciplina. Com
isso notamos que a dificuldade dos alunos está na matemática
vista no ensino médio e não no cálculo em si. Para diminuir
essa falha no ensino do cálculo, vamos propor a utilização de
um software já disponível em outras disciplinas e que faz parte
da grade curricular dos alunos do INATEL, o MATLAB. Essa
ferramenta é para que o professor possa auxiliar os alunos a
visualizar a resolução dos exercícios propostos em sala,
mostrando a eles o gráfico gerado pela função, os pontos do
domínio e outras coisas que o aluno não conseguiu entender
no ensino médio. Com isso, podemos melhorar o aprendizado

dos alunos e aumentar o seu interesse para o cálculo,
principalmente quando estiverem fazendo os exercícios. Dessa
forma, os alunos não desistiriam na menor dificuldade que
aparecesse.
Nossas pesquisas mostram também a deficiência do ensino
público. Poderia ter mais investimento na educação básica,
fundamental e média, para que o aluno venha a ter maior
interesse e melhor aprendizado nas disciplinas, principalmente
as que estão relacionadas à matemática. De acordo com nossas
pesquisas vimos que o melhor aproveitamento dos alunos que
fazem cálculo no Ensino Superior são os que vêm do Ensino
Privado, sendo assim é muito importante investir na educação
do Brasil.
Em pesquisas futuras, acompanhando o avanço tecnológico,
podemos desenvolver um software que pode ser utilizado em
dispositivos móveis para que os estudantes não fiquem presos
à ferramenta computacional, assim tendo uma ferramenta de
auxilio e explicação mais detalhada do processo de resolução
do cálculo de áreas e de volumes por integrais.
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