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Resumo 

 

Este trabalho apresenta uma investigação realizada com alunos do Instituto Federal de Minas 

Gerais (IFMG). A partir da realização de entrevistas semi-estruturadas, de mapas conceituais 

e de modelagens matemáticas, foram identificados os modelos mentais dos estudantes perante 

uma das disciplinas com o maior índice de reprovação nas ciências exatas: cálculo diferencial 

e integral. Observou-se que a maioria dos alunos encontra-se distante do nível conceitual 

esperado e que em raros casos foram capazes de estabelecer relações entre teoria e prática. 

Portanto, este trabalho sugere que identificar as estratégias de raciocínio e os “degraus” de 

conhecimento dos alunos para um assunto específico, por exemplo, via modelos mentais, 

possibilita o planejamento de intervenções mais precisas e variações metodológicas no ensino 

de ciências e matemática.  
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1. Introdução 

 

 Segundo Johnson-Laird (1983) a mente será sempre mais complexa do que qualquer 

teoria a seu respeito, entretanto, muitos questionamentos relacionados ao seu estudo, ou ainda 

da cognição, vêm ocorrendo ao longo do tempo e teorias diversas aplicáveis à educação têm 

sido debatidas, aceitas ou refutadas.  

 Entre outros fatores, o ensino deve assegurar o entendimento conceitual dos alunos, o 

que se torna um grande desafio. Um dos fatos que contribuem para que esta característica nem 

sempre seja observada é o falso indicador de que boas notas representam aprendizado. 

Empiricamente tem-se observado que os métodos tradicionais de avaliação mensuram, muitas 

vezes, apenas a habilidade em se adequar a um processo simples e mecânico de transpor 

informações (VIEIRA JUNIOR; COLVARA, 2010a e 2010b). Prova disto é a tendência 

avaliativa já adotada, por exemplo, no exame nacional do ensino médio, onde habilidades 

cognitivas tem sido o foco das observações (GOMES, 2005). 

  A educação cognitiva, porém, considerada por Fonseca (2009) como a corrente 

pedagógica que tende a romper com a dicotomia ‘teoria e prática’ nas discussões 

educacionais, não têm sido ainda efetivamente utilizada nas salas de aula. Como tentativa 

inicial de chamar a atenção para este fato e promover a formação crítica dos educadores, este 
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trabalho apresenta uma investigação realizada com alunos, escolhidos aleatoriamente, dos 

cursos superiores ofertados pelo Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) – Campus 

Formiga.  

Sabe-se que a disciplina responsável por um dos maiores índices de reprovação, para 

os primeiros períodos das ciências exatas em geral, é o Cálculo Diferencial e Integral. 

Considerando que tal fato tem ocorrido, também, nos três cursos de graduação (engenharia 

elétrica, licenciatura em matemática e tecnologia em gestão financeira) objetos deste estudo, 

buscou-se identificar as estratégias utilizadas pelos alunos ao lidar com os problemas nesta 

área. 

 De acordo com Sternberg (2008) a psicologia cognitiva se interessa particularmente 

pela forma como as pessoas conectam proposições e extraem conclusões. Partiu-se, portanto, 

do pressuposto que identificar o tipo de raciocínio adotado pelos alunos possibilitaria além do 

reconhecimento de suas falhas conceituais, inúmeras possibilidades de intervenções. Todavia, 

existem divergências na literatura a respeito da forma como estas informações são 

processadas na mente humana. 

 Para evitar discussões a este nível e atingir os objetivos propostos utilizou-se, então, a 

teoria dos modelos mentais que considera as duas principais formas de representação 

existentes: imagens e proposições. Para Eysenck e Keane (2007), os modelos mentais 

configuram-se como uma das abordagens mais influentes a respeito do raciocínio dedutivo. 

Sternberg (2008) os classificam, ainda, como a teoria mais amplamente aceita para interpretar 

a forma pela qual as pessoas resolvem silogismos.  

 Segundo Johnson-Laird (1983), um modelo mental é uma construção interna que 

corresponde analogamente ao que se quer representar de origem externa. Este conceito 

formulado inicialmente por Craik em 1943, e mais difundido por Johnson-Laird em 1983, é 

utilizado para caracterizar o modo com que as pessoas compreendem e interagem com 

dispositivos e sistemas (Borges, 1997). 

 Embora existam distintas abordagens acerca dos modelos mentais, que podem ser mais 

bem observadas em Moreira (1997) e Borges (1997), este trabalho considera em maioria as 

concepções de Johnson-Laird (1983) que assume, por exemplo, o conceito menos abstrato de 

que uma representação proposicional seja verbalmente expressável; e que embora em última 

instância a mente possa processar informações em algum código específico, como defendido 

por parte dos cognitivistas, os modelos mentais são representações de alto nível (assim como 

linguagens de programação) que facilitam o entendimento da cognição humana (MOREIRA, 

1999). Este fato foi, portanto, decisivo, pois torna esta teoria mais acessível às investigações 

no ensino de ciências e matemática, principalmente por se abster a questões filosóficas mais 

profundas e evitar discussões como as apresentadas anteriormente.  

De todo modo, a idéia de processar um modelo mentalmente e a partir de então 

realizar tarefas parece comum nas diversas abordagens. Para Norman (1983) um modelo 

mental possui potência preditiva tal que o permite entender e antecipar, em diferentes níveis, 

o comportamento de sistemas utilizando regras de inferências e derivações procedimentais. 

Foi a configuração destes sistemas “executáveis” que se buscou identificar neste trabalho, 

considerando ainda as evidências apresentadas por Souza e Espírito Santo (2008) de que as 

representações mentais podem ser também analisadas através de modelos matemáticos 

produzidos e manipulados por estudantes.  
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2. Modelos matemáticos e modelos mentais 

 

Em seu estudo sobre o tema energia mecânica, Souza e Espírito Santo (2008) 

utilizaram protocolos verbais, escritos e pictóricos, para atestar a hipótese de que a 

“matematização” adequada dos fenômenos coincide com a utilização de modelos mentais 

coerentes e que, a ocorrência de modelos mentais incoerentes, mesmo que funcionais, 

acompanha modelagens matemáticas incorretas. Neste experimento um mesmo estudante, por 

exemplo, formulou a energia total de um sistema de modo diferente (ora a soma da energia 

cinética e da energia potencial gravitacional, ora a diferença) e o equacionamento correto 

ocorria sempre nas situações em que as inferências feitas por ele, para solucionar as questões, 

provinham de um modelo mental adequado.  

O fato de não descartar modelos matemáticos incorretos mesmo após já ter utilizado 

modelos corretos, demonstra sua dependência em relação aos modelos mentais. A modelagem 

matemática adequada não implica na existência de um modelo mental, haja vista a 

possibilidade da utilização mecanicista de expressões. Por outro lado, ter um modelo mental 

coerente é condição necessária, mesmo que não suficiente, para a correta modelagem 

matemática. 

 Assim, concluiu-se que na existência de modelos mentais, os modelos matemáticos 

elaborados podem funcionar como um indicador da qualidade dos modelos mentais usados na 

resolução dos problemas. Ressalva-se que uma medida de qualidade, neste caso, não implica 

em diferenciação de tipos, uma vez que podem existir múltiplos modelos capazes de resolver 

adequadamente um mesmo problema para um determinado estado de coisas (MOREIRA, 

1997). Todavia, a complexidade e a compreensão matemática foi também considerada na 

avaliação dos protocolos obtidos neste estudo e serviu como principal estratégia de análise 

incorporada à metodologia de pesquisa adotada. 

 

 

3. Metodologia 

 

Considerando todos os aspectos já apresentados foi realizado um estudo com vinte e 

nove (29) alunos e professores de distintos cursos de graduação do IFMG Campus Formiga, 

todos provenientes das ciências exatas. Os participantes estão assim divididos: doze (12) 

alunos do curso de licenciatura em matemática, onze (11) alunos do curso de tecnologia em 

gestão financeira, quatro (4) alunos do curso de engenharia elétrica e dois (2) professores de 

matemática que atuam em todos os cursos anteriormente citados. 

Após a realização de um extenso estudo sobre cognição (STERNBERG, 2008; 

EYSENCK; KEANE, 2007; FONSECA, 2009), sobre a teoria dos modelos mentais à luz de 

alguns autores (BORGES, 1997; MOREIRA, 1997; JOHNSON-LAIRD, 1983; GENTNER; 

STEVENS, 1983) e de protocolos de investigação utilizados em outras experiências 

(BORGES, 1998; BARBOSA; BORGES, 2006; LAGRECA; MOREIRA, 1999; MOREIRA; 

OLIVEIRA, 2003; VIEIRA JUNIOR; COLVARA, 2010a e 2010b), definiram-se as 

estratégias metodológicas pelas quais se daria a investigação sobre o tema “Cálculo Integral 

I”. 

 Foram realizadas, individualmente, entrevistas semi-estruturadas as quais foram 

norteadas por um questionário composto de dezessete (17) questões, cujo nível de dificuldade 

aumentava gradativamente. Algumas questões ou a sua ordem de utilização, entretanto, eram 

passíveis de pequenas alterações instantâneas conforme o curso da entrevista, que fora 

gravada em áudio para posterior análise. Exceto alguns gráficos e expressões, os entrevistados 

não tiveram acesso direto ao questionário, uma vez que optou-se por estabelecer um diálogo 
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onde eventuais contradições pudessem ser destacadas pelo entrevistador a fim de observar o 

comportamento dos estudantes. Alguns exemplos de questões que guiaram a entrevista podem 

ser vistos a seguir.  

 

Observe expressão: x² + x.  

a) Ela é uma função, expressão ou uma equação?  

b) Como você sabe? Quais são as diferenças? 

 

 Observe a tabela da função f(x) = x² - x + 2, considerando valores próximos de 

dois (2), mas não iguais a dois (2). 

 

X F(x) X F(x) 

1,0 2,00 3,0 8,00 

1,5 2,75 2,5 5,75 

1,9 3,71 2,1 4,31 

1,99 3, 9701 2,01 4, 0301 

1,999 3, 997001 2,001 4, 003001 

 

a) Analisando os valores de ‘x’ e seus respectivos f(x) o que você observa? 

b) A tabela te leva a pensar em alguma teoria matemática? Qual? 

 

O que significa a expressão Lxf
ax



)(lim ? O que pode se dizer de ‘L’?  E se 

no lugar de ‘L’ tivesse o símbolo ‘∞’ (infinito), mudaria alguma coisa? E se ao 

invés de ‘a’ fosse ‘a-’ ou ‘a+’? 

 

Existe um método de resolução de integral que usa uma constante no final do 

resultado. Qual é? O que ela significa? Ela é importante? 

 

Existe diferença nas seguintes representações: 
b

a

dxxf )(  e  dxxf )( ? Qual? O 

que significa cada uma? 

 

Observe a figura e responda. 

 

Figura 1 – Integral definida. 

 
Fonte: os próprios autores. 
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a) O que este gráfico pode representar? 

b) O que acontece se o ‘b’ for mudado de lugar? 

c) Em poucas palavras, o que é integrar?   

d) Com que propósito foi criado a Integral?  

e) Onde se pode encontrar sua aplicação? Pode-se usar a integral para resolver 

que tipos de problemas? 

 

 Em diversas áreas de conhecimento usa-se a integral para se resolver 

problemas, como na economia, física, química, biologia etc. Mas, se o objetivo 

da integral é o calculo de área como ela se aplica a estes campos? 

 

 

Após o término desta etapa, foram esclarecidos aos participantes os aspectos 

fundamentais para realização de um mapa conceitual e solicitado aos mesmos que 

construíssem o seu mapa a respeito do tema em questão. Nesta atividade pretendia-se 

observar a forma pela qual eles organizavam e realizavam conexões entre as informações.  

Trata-se de uma técnica para visualizar a organização do conhecimento, fundada na 

teoria do aprendizado significativo. Em síntese é uma representação gráfica como, por 

exemplo, um organograma construído de modo que as relações entre diferentes conceitos 

sejam evidentes. Abaixo, pode ser visto o mapa conceitual desenvolvido por um dos alunos 

durante a realização da entrevista (Figura 2). 
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Figura 2 – Mapa conceitual construído por um dos alunos. 

 
 

Fonte: os próprios autores. 

 

Feito isto, os dados coletados foram confrontados e analisados com base na teoria de 

Johnson-Laird (1983). Os resultados desta análise são apresentados a seguir. 

 

 

4. Resultados 

  

Durante a análise dos dados foram identificadas as estratégias adotadas, a coerência 

das respostas, as eventuais contradições e as modelagens matemáticas utilizadas pelos alunos. 

Com este material definiram-se dois grupos de indivíduos: um composto por não-

modeladores, onde não foi caracterizada a existência de nenhum modelo mental, e um 

segundo grupo, no qual foram encontrados quatro (4) diferentes modelos mentais, abaixo 

apresentados. 

 

 Não possuem modelo mental: em 28% dos entrevistados não foi identificado modelo 

mental sobre o tema. Alguns estudantes desconheciam conceitos e métodos de resolução das 

questões apresentadas. Parte dos membros deste grupo não tentou responder às perguntas ou 

não fez o mapa conceitual, enquanto outra parcela se mostrou capaz de solucionar alguns 

problemas mecanicamente, utilizando tabelas de referência e/ou fórmulas memorizadas; 
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 1º Modelo – Noções básicas de Funções: 21% dos indivíduos possuíam conhecimento 

básico sobre funções e suas características, sabendo interpretá-las e aplicá-las para resolução 

de alguns problemas. Apresentavam, porém, certa dificuldade em identificá-las quando 

mostradas na forma de gráficos ou próximas às expressões algébricas que não são funções; 

 2º Modelo – Noções básicas de Funções e Limites: 24% dos indivíduos além do 

conhecimento sobre funções apresentaram noções básicas de limite, conseguindo utilizar, 

identificar e aplicar suas características nas questões apresentadas. Porém, em alguns casos 

observaram-se respostas simples e muitas vezes incorretas; 

 3º Modelo – Fundamentos de Cálculo Integral: neste modelo, identificado em 17% dos 

alunos, os sujeitos conseguiram solucionar questões (algumas fundamentais, outras 

avançadas) utilizando, além dos conceitos de limite, os fundamentos de integral. Baseados 

nestes princípios, forneciam justificativas para responder as perguntas com clareza e 

entendimento; 

 4º Modelo – Modelo científico: 10% dos entrevistados demonstraram dominar, além do 

entendimento conceitual acerca das funções e limites, o conceito pleno de Integral. Foram 

capazes de assimilar fórmulas e expressões às teorias, promovendo ainda respostas completas 

e coerentes no tocante a aplicação de todos os métodos. 

 

Para todos os grupos, exceto o científico, observou-se pessoas que acertaram e erraram 

alguns questionamentos. De todo modo a caracterização dos modelos se deu pela semelhança 

de estratégias e raciocínio utilizados. A distribuição completa das ocorrências por categorias 

pode ser vista na Figura 3. 

 

Figura 3 – Distribuição dos modelos 

Distribuição dos modelos

24% 21%

28%
17%

10%

Não modeladores
1º Modelo - Noções básicas de funções
2º Modelo - Noções básicas de funções e limites
3º Modelo - Fundamentos de cálculo integral
4º Modelo científico

 
Fonte: os próprios autores. 

 

5. Discussão  

 

Como visto, identificaram-se indivíduos com diversos níveis de conhecimento. 

Enquanto alguns apresentaram desempenho satisfatório, a maioria desconhecia o conteúdo ou 

demonstrava apenas a capacidade mecanicista de resolução de problemas. Para ilustrar estes 

fatos observam-se abaixo o comportamento de alguns entrevistados, aqui chamados por 

pseudônimos, que contribuíram para as conclusões deste trabalho. 



Revista Partes – www.partes. com.br  2016 
 

Partes (São Paulo)- ISSN 1678-8419 Página 8 
 

 O aluno “Alfa” alegou não se lembrar das teorias sobre funções aprendidas no ensino 

médio e superior. Suas respostas foram, na maioria, incorretas. O aluno não sabia diferenciar 

funções de equações, que segundo os entrevistados, foi uma das perguntas mais difíceis. 

 O aluno “Beta” mostrou certa distração ao responder as questões. Ele foi avisado 

previamente que a entrevista seria sobre Cálculo Integral I, composta por funções, limites e 

integrais. Porém, relacionava o conteúdo das perguntas a progressões geométricas, mesmo 

não sabendo o que seriam estas progressões. 

 Em determinada questão, desejava-se associar alguns gráficos apresentados a algumas 

funções. Muitos entrevistados afirmavam que, em uma função, um número “x” qualquer 

possui uma única imagem f(x), mas não sabiam aplicar esta definição para responder efetuar 

tal atividade. O aluno “Beta” disse que alguns gráficos não se associavam a nenhuma função 

porque não representavam uma “operação” (e os demais gráficos representavam). Ele, porém, 

não conseguiu explicar o que seria esta operação. 

 O aluno “Gama” definiu integral como sinônimo de derivada, não comprovando 

conhecimento sobre o assunto. Já o aluno “Delta” demonstrou grande dificuldade em 

reconhecer e explicar o significado das fórmulas e símbolos matemáticos apresentados na 

entrevista. Para ele, integral definida e indefinida é a mesma coisa. 

 Em contrapartida, o aluno “Épsilon” se destacou, ao promover respostas objetivas e em 

geral corretas. Além dos dois professores participantes, ele foi o único a classificar-se no 

modelo científico.  

 Embora não fosse regra, havia uma expectativa de que os licenciandos em matemática 

fossem classificados nos modelos mais aprimorados, o que não ocorreu. “Épsilon”, por 

exemplo, é aluno do curso de gestão financeira. No curso de matemática excluindo-se os 

alunos que, sob orientação dos autores, revisaram a teoria e contribuíram para realização das 

entrevistas, todos os demais foram entrevistados. Embora, por se tratar da primeira turma, a 

quantidade de alunos seja reduzida, os resultados não deixam de ser preocupantes. A 

distribuição dos modelos segundo os respectivos cursos pode ser mais bem observada na 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Distribuição dos resultados por curso. 

0

1

2

3

4

5
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Nenhum
modelo

1º Modelo 2º Modelo 3º Modelo 4º Modelo

Matemática Gestão Financeira

Engenharia Elétrica Professores

 
Fonte: os próprios autores. 
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De modo geral, pode-se perceber que quanto mais experiente em determinado assunto 

e maior o domínio adquirido em relação ao tema, mais sofisticados vão se tornando estes 

modelos. Borges (1999), em seu estudo sobre a evolução dos modelos mentais, identificou 

que independente da quantidade de modelos observados, sua evolução tende a percorrer 

quatro níveis gerais classificados segundo sua ordem de complexidade. Fundamentado neste 

critério, foi possível definir os quatro modelos encontrados segundo seu estágio de 

progressão: 

 

 Nível I – Básico: neste nível, o grau de conhecimento promove apenas respostas 

superficiais sobre fundamentos de cálculo, evidenciando funções e noções primitivas de 

limites. As respostas dos indivíduos são em geral, incompletas, não demonstrando 

compreensão e domínio do assunto abordado; 

 Nível II – Intermediário: os indivíduos deste nível possuem conceitos mais concretos 

sobre funções e limites, que os levam a compreender, e, possivelmente, solucionar questões 

com mais propriedade. É encontrada neste nível, certa dificuldade em resolver questões que 

envolvam simbologias matemáticas, integrais e aplicações; 

 Nível III – Avançado: neste nível, os indivíduos possuem bom desempenho na resolução 

de questões, utilizando conceitos sobre funções e limites para justificar problemas de Cálculo 

e Integral I. Estes indivíduos reconhecem o significado de integral e são capazes de identificar 

suas aplicações básicas; 

 Nível IV – Científico: este nível é caracterizado como científico em função das respostas, 

mais bem elaboradas, evidenciarem conhecimento matemático avançado, integrando todos os 

conceitos anteriores. As soluções são apresentadas sob forte embasamento conceitual, 

reconhecendo ainda aplicações reais dos conceitos de integração. 

 

 A partir dos dados observados, este trabalho defende a idéia de que, dentre outras 

razões, as características individuais propiciam diferentes níveis de conhecimento, uma vez 

que as estratégias de ensino são baseadas normalmente em um único modelo: o do professor. 

Deste modo, identificar cada um destes níveis intermediários, assim como as particularidades 

e falhas conceituais que lhe são próprias, se torna o ponto de partida para o planejamento 

adequado de intervenções e alterações metodológicas que possibilitem a evolução de todos os 

alunos a um modelo máximo de conhecimento. São estas as hipóteses e evidências que são 

apresentadas como conclusão deste estudo. 

  

6. Considerações finais 

 

A classificação, por níveis, proposta por Borges (1999) coincide com a afirmação de 

Vieira Junior e Colvara (2006) que sempre que o aluno revê e aprimora os modelos que usa 

para descrever ou explicar um fenômeno, significa que o aprendizado ocorreu sob uma nova 

perspectiva e informações adicionais foram incluídas no modelo antigo que ele possuía. 

Os diferentes modelos encontrados evidenciam que cada indivíduo se enquadra em 

uma fase diferente de aquisição de conhecimento, embora todos tenham recebido o mesmo 

nível de instrução nesta disciplina. Tal fato requer estratégias e intervenções mais precisas, 

por parte dos professores, para que tais alunos consigam evoluir segundo os níveis 

apresentados. Chama atenção o fato de que a grande maioria dos alunos, neste estudo, 

desconhece ou tem dificuldades para estabelecer conexões entre a teoria e prática. Este 

aspecto evidencia-se ao notar as dificuldades para visualização gráfica e a ausência de 

entendimento conceitual dos métodos em si e de suas prováveis aplicações. 
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Considerando que em raras situações os professores alteram suas estratégias em sala 

de aula, seja durante os cursos vigentes, semestres seguintes ou turmas especiais de 

dependência, pode-se concluir que fatos como estes são muito comuns e se tornam mais 

evidentes para conteúdos complexos como Cálculo Diferencial e Integral, o que de certa 

forma estimula a mecanização para resolução de problemas, visando apenas a aprovação na 

disciplina.  

Esta evidência pode ser medida pelo índice médio de reprovação em “Cálculo 

Diferencial e Integral I” que para o curso de engenharia elétrica desta instituição (IFMG), nos 

dois semestres que antecederam esta pesquisa, foi de 50%.  

Portanto, com o intuito de promover o aprendizado, este trabalho sugere que variações 

metodológicas sejam utilizadas pelos professores baseadas, por exemplo, em teorias como 

educação cognitiva, tipos psicológicos e estilos de aprendizagem. Para isto, identificar os 

estágios de evolução, suas características e deficiências para um assunto específico, via 

modelos mentais, representa o passo inicial para que intervenções adequadas possam ser mais 

bem planejadas e colocadas em prática. Este passo foi aqui apresentado para o ensino de 

Cálculo Integral I. 
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