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Resumo – Este trabalho busca a ocorrência de diagnósticos e ações intervencionistas a partir da utilização de 

ferramentas midiáticas em ambientes investigativos de aprendizagem nas aulas de Variáveis Complexas e 

Cálculo IV, para os cursos de Engenharia Elétrica e Licenciatura Matemática, respectivamente, no IFES, campus 

Vitória. 
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Abstract – This paper seeks the occurrence of diagnoses and interventionist actions from the use of media tools 

in investigative learning environments in classrooms of Complex Variables and Calculus IV courses for 

Electrical Engineering and Mathematics Degree, respectively, IFES, Vitoria campus. 
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INTRODUÇÃO 

Esta proposta de desenvolvimento de projeto de iniciação científica está atrelada ao 

projeto de pesquisa “Ferramentas midiáticas e ambientes investigativos de aprendizagem em 

aulas de Matemática: utilização de mídias e ambientes interativos como ferramentas de 

integração de desestabilização dos dispositivos de controle postos pelo paradigma do 

exercício” que funciona como alicerce epistêmico ao desenvolvimento desta e de outras 

propostas, todas vinculadas ao GEPEMEM. A questão básica da pesquisa está centrada no 

propósito de desestabilizar a inércia mantenedora das relações postas a partir daquilo que se 

denomina Ensino Tradicional de Matemática vigente (ETM)
1
 ― em especial ao ensino de 

Variáveis Complexas ― através da utilização, produção e experimentação de materiais 

didáticos pedagógicos (MDP)
2
 elaborados pelo professor e monitor das disciplinas em 

questão, por mim e pelo orientador deste projeto. 

Desta forma, nossa proposta de iniciação científica tem procedimento metodológico 

adotado é o mesmo adotado no GEPEMEM, o do dispositivo da produtividade tática e 

integração estratégica adotados em Foucault (2001, p. 75-123) e Chaves (2010, p. 11-2 e 

2004, p. 113). Os objetivos, hipóteses, metas, princípios norteadores, dinâmicas de execução e 

tratamento de dados e também estão em Chaves (2010). 

Nos cursos de Variáveis Complexas e Cálculo Diferencial e Integral IV, oferecidos 

respectivamente aos cursos de Engenharia Elétrica e Licenciatura em Matemática, é 
                                                           
1
 As respectivas noções de desestabilização, Ensino Tradicional de Matemática vigente (ETM) e desestabilização do ETM encontram-se em 

CHAVES, R. (2004). 
2
 O conceito de MDP encontra-se disponível no projeto de formação e implementação do GEPEMEM, todavia, podemos entender por MDP 

a utilização, produção, experimentação e desenvolvimento (principalmente metodológicos) de um software (produção ou utilização), jogo, 

artigo científico, uma mídia, um artefato etc. 



 

substancial os índices de evasão e retenção, sejam pelos graus de dificuldades pertinentes aos 

conteúdos programáticos em questão, sejam pelos parcos recursos didáticos disponíveis aos 

professores que, se esmeram para que haja um bom aprendizado disponibilizando tão-somente 

de quadro, projetor e vaga e acanhadamente de uso de softwares em ambientes 

computacionais. Segundo o referencial do projeto guarda-chuva (da qual estaremos inseridos), 

este quadro configura-se como um freio-social promovido pelo Paradigma do Exercício, 

mantenedor do ETM. 

Ao estudarmos e pesquisarmos – a partir da proposta de interação e trabalho 

colaborativo a partir das atividades do GEPEMEM – mídias em ambientes interativos e uso 

de softwares que possam servir de apoio às aulas de Variáveis Complexas e Cálculo IV 

buscamos, juntamente com os professores (campus Vitória – que fazem parte do GEPEMEM, 

na condição de professores-pesquisadores) e respectivos monitores dessas cadeiras, promover 

a formação de um ambiente de aprendizagem pautado na investigação e na colaboração, de 

forma que seja possível compreender que o comportamento de análise de gráficos, conceitos e 

propriedades possuem um caráter dinâmico – e, portanto, não estático – de forma que o fruto 

desse trabalho se estenda além de resultados de aprovação, mas que esteja alicerçada na tríade 

compromisso, motivação e contextualização das ferramentas das Funções de Variáveis 

Complexas a serviço de outras áreas do conhecimento. 

 

METODOLOGIA 

 O ponto inicial do Trabalho deu-se devido à procura dos alunos em relação às 

disciplinas de Variáveis Complexas e Cálculo IV que trazem mais dificuldades para os 

alunos, principalmente na interpretação de gráficos de fases. Através de entrevistas com esses 

alunos e da vivência dos professores da disciplina, chegou-se à conclusão de que a primeira 

grande dificuldade era a interpretação gráfica de funções complexas. 

 Com o objetivo traçado, começaram os estudos a fim de tornar mais natural essa 

interpretação. Para isso foram pesquisados diversos materiais (softwares) que trabalham com 

plotagem de gráficos cabíveis dentro da disciplina. 

 Uma vez selecionados os materiais, que a princípio possuíam maior eficácia dentro dos 

objetivos, estes eram levados para a sala de aula, com a finalidade de ver o melhor material a 

ser usado, meios de aperfeiçoar seu uso, etc. Antes de levar às aulas, o material era testado no 

GEPEM, envolvendo eu, o professor, o monitor e alunos da Matemática, voluntários, que 

participam do GEPEMEM. 

 Após os testes em sala de aula, analisaram-se os dados obtidos e com eles novos estudos 

se realizaram para que outro teste fosse feito e prosseguindo assim, tornando bastante eficaz 

os métodos desenvolvidos. 

 

RESULTADOS 

Segundo o professor, que leciona a disciplina para as Engenharias e para a Matemática 

há pelo menos 4 períodos, tanto o envolvimento, quanto o rendimento dos alunos, melhorou 

significativamente, possibilitando o aprofundamento de outros conteúdos. 
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