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Resumo: Este artigo apresenta um projeto de pesquisa que desenvolverá um organizador 

prévio, na forma de um objeto de aprendizagem multimodal (OAM), para o estudo e a 

aprendizagem de números complexos aplicados na análise de circuitos de corrente alternada 

(CA) no Ensino Superior. Durante a pesquisa de mestrado observou-se que a maioria dos 

ingressantes do curso de Engenharia, em uma universidade da Serra Gaúcha, não demonstra 

nenhum conhecimento de números complexos, o qual é um pré-requisito para as disciplinas 

que envolvem circuitos de CA. Em busca de materiais didáticos que possam auxiliar os 

professores de Engenharia, mapearam-se as teses e as dissertações no Catálogo de Teses & 

Dissertações da CAPES. Entretanto, nenhuma pesquisa aplicada, que buscava desenvolver o 

ensino e a aprendizagem de conceitos e operações de números complexos, por meio de um 

OAM, aos acadêmicos de Engenharia Elétrica, foi encontrada. Além disso, na Base Nacional 

Comum Curricular o conteúdo de Números Complexos deixou de ser obrigatório, o que, 

provavelmente, agravará o déficit cognitivo dos ingressantes de Engenharia. Diante desse 

cenário educacional, há a possibilidade de criar um OAM pode ajudar a preencher a lacuna 

deixada pelo Ensino Médio. Assim, pretende-se investigar o seguinte problema: O objeto de 

aprendizagem multimodal construído, em ambiente virtual, tem potencial, na condição de 

material didático, como organizador prévio, para promover a aprendizagem significativa de 

circuitos elétricos de corrente alternada? O OAM planejado tem o objetivo de promover uma 

aprendizagem ativa e significativa, por meio de interações com aplicativos disponíveis 

virtualmente, no GeoGebra. A teoria da aprendizagem significativa, proposta por David 

Ausubel, e as etapas propostas por Robert Gagné são a base teórica considerada na construção 

do OAM, que considerará o estudante um sujeito ativo no processo de aprendizagem. Por fim, 

a futura implementação do OAM e a qualificação dessa pesquisa com professores e estudantes 

de engenharia pretendem contribuir para uma melhoria da qualidade do ensino de Matemática 

aos estudantes de Engenharia. 

 

Palavras-chave: números complexos; circuitos elétricos de CA; objeto de aprendizagem 

multimodal; engenharia elétrica. 

 

 

Introdução 

 

A crise no sistema educacional brasileiro parece não ter solução, devido aos constantes 

programas – Ensino Médio Inovador, Pacto pelo fortalecimento pelo Ensino Médio, Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, entre outros – que buscam melhorar a qualidade 
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de ensino e de aprendizagem, como de reforma na educação. O programa mais recente, desde 

2013 é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que está sendo planejada em 

consonância com os princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, 

apresentando os conhecimentos, as habilidades e competências consideradas fundamentais 

para os estudantes da Educação Básica (BRASIL, 2017).  

A BNCC está realizando uma nova organização dos conteúdos escolares, como, por 

exemplo, os números complexos que, possivelmente, deixará de ser estudo no Ensino Médio 

(BRASIL, 2018). Dessa forma, é bem provável que o estudante termine o Ensino Médio 

acreditando que raízes quadradas de números negativos não existem, ou considerando que os 

conjuntos numéricos se limitam aos números reais. Os números complexos são importantes 

para compreender a evolução da Matemática e de outras áreas de conhecimento, em temas de 

estudo como fractais, teoria quântica, circuitos elétricos e aerodinâmica (BATISTA, 2004).  

Antes mesmo das discussões para a elaboração da BNCC, o ensino dos números 

complexos estava sendo abdicado por boa parte dos professores do Ensino Médio, como 

mostram as pesquisas de Eli (2014) e Mello e Santos (2005). A falta do conhecimento ou da 

compreensão dos números complexos reflete no Ensino Superior, pois há disciplinas nas 

Engenharias, principalmente na Elétrica, em que os acadêmicos precisam manipular e realizar 

operações com números complexos.  

Em uma universidade da Serra Gaúcha observou-se que os ingressantes de cursos de 

Engenharia não apresentam conhecimentos básicos sobre números complexos, além disso, 

não há uma disciplina que aborde sobre esses conhecimentos (MORALES; PUHL; LIMA, 

2013). Em virtude disso, quando os professores necessitam desses conhecimentos optam por 

dedicar uma pequena parte de algumas de suas aulas para apresentar a definição de números 

complexos e mostrar as operações nas formas algébrica e trigonométrica (PUHL; LIMA, 

2014). Diante desse cenário, cabem algumas questões para refletir: Será que uma pequena 

parte de uma aula expositiva é o suficiente para os acadêmicos compreenderem as 

propriedades de um novo conjunto numérico? Como os acadêmicos compreendem e aceitam a 

existência de um número que, possivelmente, não existia? 

Para suprir essa lacuna, oriunda do ensino básico, professores e estudantes podem 

contar com recursos digitais para a compreensão de conceitos e operações com números 

complexos. Em uma pesquisa de Mestrado Profissional (PUHL, 2016) teve-se como produto 

um objeto de aprendizagem (OA) sobre os números complexos para o Ensino Médio. Nessa 

pesquisa constataram-se indícios da promoção de aprendizagem significativa de números 

complexos e uma avaliação favorável do OA como um recurso potencialmente significativo.  



 

Em virtude da situação apresentada do Ensino Superior e dos resultados na pesquisa 

de mestrado pretende-se seguir aprimorando os estudos e o OA, especificamente, para os 

acadêmicos de Engenharia Elétrica, agora como pesquisa de doutorado, orientada pelo 

seguinte problema: O objeto de aprendizagem virtual construído tem potencial, na condição 

de material didático, como organizador prévio, para promover a aprendizagem significativa de 

circuitos elétricos de corrente alternada? Assim, o objetivo deste artigo é contextualizar o 

problema de pesquisa e apresentar o referencial teórico considerado na criação do OA, com o 

qual o acadêmico de Engenharia poderá interagir, de forma autônoma, para compreender 

conceitos e operações com números complexos e aplicá-los na análise de circuitos elétricos de 

corrente alternada. 

 

Marco teórico 

 

A criação do OA está fundamentada em tendências construtivistas: na teoria de 

aprendizagem significativa de Ausubel (2003), que orienta a elaboração de atividades 

potencialmente significativas de aprendizagem ativa.  

Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 34), “[...] a essência do processo de 

aprendizagem significativa é que as ideias expressas simbolicamente são relacionadas às 

informações previamente adquiridas através de uma relação não arbitrária e substantiva (não 

literal)”.  

Em relação a não arbitrariedade refere-se à necessidade de que o conteúdo não pareça 

desconexo de outros conhecimentos na mente do estudante. Pelo contrário, devem-se 

estabelecer ligações entre o novo conhecimento e algum outro que ele já possua. Esse 

conhecimento que o estudante possui na sua estrutura cognitiva, Ausubel (2003) chama de 

subsunçor. Nesse processo, segundo Ausubel (2003), o estudante utiliza um conjunto de 

subsunçores que servem como ancoradouro do novo conhecimento; se houver construção do 

conhecimento, os novos conhecimentos são agregados aos subsunçores. Desse modo, o 

“novo” subsunçor apresentará um nível mais elevado de conhecimento, possibilitando a 

ancoragem de novos conteúdos ainda (AUSUBEL, 2003). 

A substantividade refere-se a construção do significado pelo estudante sobre um 

determinado conteúdo, que está relacionada com a não arbitrariedade. O estudante 

compreende um novo conhecimento, por meio dos subsunçores, e não simplesmente o repete 

ou o compartilha de tal maneira como foi recebido (AUSUBEL, 2003). Desse modo, não se 

aprende apenas palavras, regras ou algoritmos, mas compreende-os e estabelece relações entre 



 

conhecimentos – o novo e os subsunçores –, permitindo uma reorganização da estrutura 

mental para agregar significado aos novos conhecimentos (MOREIRA; MASINI, 2006). 

Se os estudantes não apresentarem os subsunçores necessários para o estudo de um 

novo conteúdo, o professor pode utilizar um organizador prévio para, possivelmente, 

desenvolver uma aprendizagem significativa, ao invés de uma aprendizagem mecânica. O 

organizador prévio é um material elaborado pelo professor que aborda algumas ideias mais 

gerais sobre os conhecimentos que os estudantes não compreendem, buscando assim construir 

subsunçores para o desenvolvimento da aprendizagem significativa (MOREIRA, 2011). 

Nessa perspectiva, Moreira e Masini (2006, p. 21) afirmam que “os organizadores prévios são 

úteis para facilitar a aprendizagem na medida em que funcionam como ‘pontes cognitivas’”.  

 

Objetos de aprendizagem multimodais 

 

Com base nesse referencial teórico, as tecnologias possuem potencial para qualificar o 

processo de ensino e de aprendizagem, propiciando aos estudantes um ambiente para a 

construção de novos conhecimentos. Dessa forma, faz-se uso do construcionismo, que 

segundo Bicudo e Borba (2004, p. 264) “estuda o desenvolvimento e o uso da tecnologia, em 

especial, do computador, na criação de ambientes educacionais”. O autor dessa teoria, 

Seymour Papert (1928-2016) sugeriu que as teorias de aprendizagem se adaptassem ao uso 

das tecnologias, principalmente do computador (PAPERT, 2008). O construcionismo é uma 

teoria de aprendizagem “que compartilha a ideia construtivista de que o desenvolvimento 

cognitivo é um processo ativo de construção e reconstrução das estruturas mentais, no qual o 

conhecimento não pode ser simplesmente transmitido do professor para o aluno” (BICUDO; 

BORBA, 2004, p. 265). 

Existem várias tecnologias – como os objetos de aprendizagem (OA) –, que podem 

auxiliar, principalmente, na visualização geométrica, possibilitando a exploração de diferentes 

situações e a construção de conjecturas que colaboram para dar significado a ideias e 

conceitos, conforme propõe o construcionismo. Um dos diferenciais do OA consiste na sua 

manipulação pelos estudantes quantas vezes for necessário – reusabilidade –, realizando 

novas experimentações, visando reformar, confirmar ou refutar suas conjecturas, construindo 

o conhecimento por meio das interações com essa tecnologia (GRAVINA, 1996). 

Nessa perspectiva, durante a criação e utilização de um OA com potencial para o 

desenvolvimento de aprendizagem, são aconselháveis a utilização de teorias educacionais 

(LIMA et al., 2014) que, principalmente sejam fundamentadas em estratégias construtivistas e 

interacionistas, ou o próprio construcionismo. 



 

Existem várias definições para OA. Neste trabalho define-se OA como “qualquer 

recurso digital que possa ser reutilizado para dar suporte à aprendizagem” (WILEY, 2000, p. 

3). Visando atingir o maior público possível, pode-se construir um objeto de aprendizagem 

multimodal (OAM). Lima et al. (2014, p. 24) define como OAM: “Um objeto é multimodal se 

permitir que o usuário explore dois ou mais sentidos para captar, através de informações 

complementares verbais e não verbais, o mesmo conteúdo do conhecimento (conceito)”. O 

modo verbal consiste de textos ou áudio e o não verbal de ilustrações, fotos, vídeos e 

animações (TAROUCO, 2009). Desse modo, os estudantes utilizam diferentes estímulos 

(visual, auditivo e físico) para a construção do conhecimento (LIMA et al., 2014).  

Segundo Lima et al. (2014, p. 171): “A versatilidade do objeto de aprendizagem 

multimodal e o fascínio que costuma produzir nos sujeitos que o utilizam deixam na educação 

marcas de experiências tecnologicamente inovadoras, mas na grande maioria das vezes 

pedagogicamente insuficientes”. Em busca de evitar o fracasso do OAM, como um recurso 

para o ensino e aprendizagem de números complexos, decidiu-se considerar as nove etapas de 

Gagné et al. (2005) para a construção de um OAM. A seguir são descritas cada uma das 

etapas. 

1º Obter atenção: criar um contexto de aplicação para que o estudante se interesse na 

utilização do OAM.  

2º Descrever os objetivos: descrever, de forma clara, os objetivos que serão atingidos 

em cada etapa do OAM.  

3º Recuperar o conhecimento prévio: desenvolver organizadores prévios para que os 

estudantes tenham os subsunçores necessários para a compreensão de novos conhecimentos. 

4º Apresentar o material instrucional: apresentar os conceitos de forma gradativa, 

evitando sobrecarga de novos conhecimentos. 

5º Orientar a aprendizagem: instruir claramente sobre a utilização do OAM e sobre 

como aprender os novos conhecimentos.  

6º Fomentar a tarefa realizada: abordar os conhecimentos de forma gradativa, 

retomando-os em outras atividades, para consolida-los na estrutura mental dos estudantes.  

7º Dar retorno sobre o desempenho: dar feedbacks sobre o desempenho do estudante 

durante a execução de uma atividade.  

8º Avaliar o desempenho: verificar os conhecimentos aprendidos pelos estudantes.  

9º Aumentar a retenção e a transferência: retomar os conceitos abordados no OAM 

com atividades em um nível maior de dificuldade ou num contexto diferente.  

Seguindo essas etapas, é possível desenvolver um OAM potencialmente significativo, 

preservando as características de um OA (BETTIO; MARTINS, 2002), que são: 



 

Reusabilidade ou flexibilidade: o OAM pode ser utilizado quantas vezes o estudante 

achar necessário, podendo avançar e retornar como achar conveniente; 

Adaptabilidade: o OAM pode ser utilizado em qualquer ambiente de ensino, não 

havendo restrição na sua utilização; 

Granularidade: os conceitos são apresentados em partes, para não acumular conceitos 

e para facilitar a reutilização do OAM;  

Acessibilidade: o OAM deve ser desenvolvido com softwares que não o tornem 

obsoleto, independente do avanço das tecnologias digitais; 

Interoperabilidade: o OAM pode ser utilizado por meio de diferentes sistemas 

operacionais e browsers, ou seja, em qualquer plataforma de ensino.  

Com essas características, o OAM apresenta potencial para aprendizagem de novos 

conhecimentos, principalmente pela interatividade proposta. A interatividade é um recurso 

importante para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, pois tem potencial 

para envolver o estudante ativamente no decorrer das atividades didáticas ou na utilização do 

OAM (TAROUCO, 2009).  

Esses são os pressupostos teóricos que serão considerados. A seguir, apresenta-se um 

mapeamento de Teses/Dissertações que envolvem a criação e a utilização de OA para a 

aprendizagem de números complexos no Ensino Superior.  

 

Mapeamento de pesquisas 

 

Em um mapeamento teórico, Biembengut (2008) sugere que a busca de produções 

acadêmicas seja realizada nas plataformas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), no Google Acadêmico e no Scientific Electronic Library Online 

(SciELO).  

Neste trabalho mapearam-se as Teses/Dissertações no Banco de Teses da CAPES, 

pois os artigos publicados em periódicos ou anais de eventos, na sua maioria, são extratos de 

pesquisas de mestrado e doutorado. No levantamento realizado buscou-se pelas 

palavras/expressões “Números Complexos” e “Objeto de Aprendizagem”. Essa busca resultou 

em três dissertações (MONZON, 2012; PINTO, 2015; PUHL, 2016), sendo um indício das 

poucas pesquisas realizadas sobre esse tema. Entre as dissertações mapeadas, uma delas 

(PUHL, 2016) é do autor do presente artigo, e será abordada na seção seguinte.  

A pesquisa de Pinto (2015) foi aplicada em uma turma do segundo ano do Curso 

Técnico em Equipamentos Biomédicos, da área de eletroeletrônica, do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais da unidade de Belo Horizonte. O autor criou um 



 

objeto de aprendizagem denominado “Descomplicando os Complexos”
4
, com aplicativos dos 

softwares Geogebra e Exelearning. Além do objeto de aprendizagem, planejou oito 

atividades, sendo duas voltadas para o Ensino Médio e seis atividades para o Ensino Médio 

Técnico, cujo objetivo foi propiciar as aulas de Matemática interdisciplinares, direcionando as 

atividades para uma aplicabilidade na área técnica (eletroeletrônica). Os participantes da 

pesquisa já haviam estudado números complexos e circuitos elétricos no primeiro ano do 

curso. Em relação às contribuições da pesquisa, destaca-se que: mais de 80% dos professores 

das diversas áreas técnicas, inclusive da área de eletroeletrônica, utilizam o conteúdo de 

números complexos no Programa Oficial do Ensino Médio; e, em relação as atividades 

planejadas, os estudantes do Ensino Médio tiveram resultados satisfatórios. Deste modo, Pinto 

(2015) conclui que o objeto de aprendizagem cumpriu o seu papel, uma vez que permitiu 

ampla comunicação com o sistema, proporcionando a interação entre os estudantes e as 

atividades propostas, além de estimulá-los a fazerem experimentações e simulações. 

A outra pesquisa (MONZON, 2012), foi aplicada em uma turma do terceiro ano do 

Ensino Médio. A autora criou um objeto de aprendizagem denominado “Números 

Complexos”
5
, com animações interativas, aplicativos do Geogebra, vídeos, explicações e 

exercícios. O objetivo da pesquisa foi aprimorar o ensino dos números complexos e introduzir 

os conceitos das funções de variável complexa sob um ponto de vista geométrico, fazendo o 

uso de tecnologias digitais. Algumas contribuições dessa pesquisa são que: mais de 50% dos 

professores entrevistados iniciam o estudo de números complexos por meio de uma revisão de 

conjuntos numéricos: e somente um deles contextualiza no plano cartesiano. Além disso, com 

as animações manipulativas, os participantes constataram o movimento dos números 

complexos no plano em decorrência das operações, algo que possivelmente seria mais difícil 

sem as tecnologias digitais. Desse modo, Monzon (2012) conclui que é possível promover um 

ensino mais significativo para os alunos do ensino médio com o auxílio das tecnologias, e 

ainda introduzir o conceito de funções de variável complexa. 

Identificados alguns elementos da pesquisa de Pinto (2015) e Monzon (2012), 

apresenta-se alguns dados da pesquisa (PUHL, 2016), como também, o que a difere da 

proposta de tese. 

 

Resultados prévios e esperados 
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Na pesquisa de mestrado que embasou este trabalho, um OA para o ensino de números 

complexos foi criado, aplicado e analisado, em uma turma do terceiro ano do Ensino Médio. 

O OA foi desenvolvido orientado por teorias de aprendizagem significativa e orientações do 

Programa Ensino Médio Inovador e do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio  

O objeto de aprendizagem denominado “Números Complexos: interação e 

aprendizagem”
6
, é constituído de textos didáticos, vídeos informativos, questões de 

vestibulares, aplicativos do GeoGebra, além de apresentar uma sequência de aulas para o 

ensino de números complexos. Esses recursos estão distribuídos em dez espaços: “Caminhada 

histórica”, “Espaço do vestibulando”, “Fazer e compreender”, “Apoio tecnológico”, “Rotas de 

Aprendizagem”, “Quem quer dinheiro? Show do Milhão”, “Foco na teoria”, “Calculadora”, 

“Aplicações” e “Fórum de discussões”. A seguir apresenta-se brevemente cada ambiente, 

sendo que a descrição detalhada de cada ambiente pode ser lida em Puhl (2016) ou Puhl e 

Lima (2017). 

A “Caminhada histórica” é um espaço estruturado como uma linha do tempo, em que 

são apresentados os matemáticos que contribuíram para a formalização da teoria dos números 

complexos.  

No “Espaço do vestibulando” consta uma coletânea de questões sobre números 

complexos, que resultaram de uma seleção realizada em provas de vestibular de universidades 

federais do Brasil e de outras que se destacam na oferta de cursos da área das Ciências Exatas 

e Tecnologia no Rio Grande do Sul. 

Para o espaço “Fazer e compreender” foi construída uma sequência de aplicativos no 

Geogebra, com atividades potencialmente significativas para a aprendizagem de números 

complexos.  

O “Apoio tecnológico” foi criado como apoio a questões relacionadas ao software 

GeoGebra, sendo assim apresenta-se algumas soluções para problemas recorrentes. 

“Quem quer dinheiro?” é uma expressão conhecida e sugere o lúdico. Para desafiar e 

estimular os estudantes criou-se um “Show do Milhão”, alusivo a um programa da televisão 

brasileira, com perguntas sobre números complexos. 

No espaço de aprendizagem “Foco na teoria”, são apresentados conceitos formais da 

teoria dos números complexos. 

A seção “Calculadora”, consiste de vídeos que mostram como utilizar as calculadoras 

científicas, Casio e HP, para realizar operações com números complexos. 

No espaço “Aplicações”, são apresentadas situações reais, em que estão presentes os 

números complexos, descritas em linguagem compreensível para estudantes de Ensino Médio. 
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Tais situações foram pesquisadas e construídas com a colaboração de professores 

universitários e de cursos técnicos. 

O “Fórum de discussões” permite aos estudantes expor dúvidas e serem auxiliados por 

professores ou outros estudantes, podendo ser caracterizado como um ambiente de construção 

e compartilhamento de conhecimentos.  

Em “Rotas de aprendizagem” são sugeridos percursos que podem ser seguidos, dentro 

do OA, por professores, adaptando-as aos seus planejamentos, ou por estudantes que 

pretendem desenvolver uma aprendizagem autônoma.  

Os espaços foram criados para atender a diversidade de estudantes, dando a liberdade 

de escolher os espaços que pretende interagir e em qual ordem, conforme a sua necessidade, o 

seu interesse e a sua forma de estudar e aprender.  

Após a aplicação do OA, Puhl (2016) conclui que os resultados da pesquisa 

apresentam indícios de que o OA qualificou os processos de ensino e de aprendizagem, 

proporcionando momentos de reflexão, discussão, teste de hipóteses e compartilhamento de 

conhecimentos. Diante disso, os estudantes foram sujeitos ativos no processo de 

aprendizagem, pois interagiram com os aplicativos do Geogebra e apresentaram indícios de 

compreensão dos novos conhecimentos.  

Além disso, durante o mestrado fez-se contato com professores de Engenharia de uma 

universidade da Serra Gaúcha, para conhecer as defasagens dos estudantes, em relação aos 

números complexos. Em entrevistas com esses professores constatou-se que os acadêmicos 

não dominam as operações e a maioria não reconhece um número complexo. Buscando mais 

indícios dessas defasagens, aplicou-se um questionário para 103 estudantes de Engenharia. Os 

resultados obtidos são preocupantes: 26% dos acadêmicos souberam efetuar a adição de 

números complexos; 3% os multiplicaram corretamente; e ninguém acertou o cálculo da 

divisão sem o auxílio de uma calculadora cientifica. Esses dados confirmam o relato dos 

professores entrevistados, sendo que 102 dos 103 acadêmicos afirmaram que gostariam de 

contar com um recurso tecnológico para recuperar conhecimentos sobre números complexos.  

Esse contexto, aliado à falta de pesquisas sobre o assunto, revela a importância da 

atual pesquisa, motivando a pesquisa de doutorado, cujo objetivo é criar, aplicar e analisar um 

OAM, para que os acadêmicos de Engenharia possam construir conhecimentos de números 

complexos sem necessariamente contar com um professor.  

No mapeamento realizado, os participantes das pesquisas eram estudantes do Ensino 

Médio, diferente do atual cenário que são os acadêmicos de Engenharia, principalmente da 

Elétrica. No currículo de Engenharia Elétrica, geralmente, não há uma disciplina que aborde 

sobre os números complexos, sendo que os acadêmicos têm o contato com esse tipo de 



 

número em disciplinas que analisam circuitos elétricos de corrente alternada. Desse modo, 

para contemplar a primeira etapa proposta por Gagné et al. (2005), será apresentado um 

problema envolvendo circuitos elétricos de corrente alternada, buscando assim criar um 

contexto motivador para que os acadêmicos estudem os números complexos pelo OAM. Caso 

os acadêmicos não saibam operar com tais números, será sugerida a interação com aplicativos 

do Geogebra, para que se construam os conceitos e as operações necessárias para a resolução 

do problema.  

Além dos aplicativos do Geogebra (informação não verbal), pretende-se disponibilizar 

vídeo-aulas (informação não verbal) e textos (informação verbal) sobre números complexos e 

circuitos elétricos de corrente alternada, além de criar um fórum (informação verbal) para que 

os acadêmicos possam sanar suas dúvidas.  Este é o grande desafio para o doutorado, criar e 

aplicar um novo OAM para os acadêmicos de Engenharias, com base no referencial teórico 

abordado. 

 

Considerações finais 

 

O projeto de pesquisa descrito está sendo estudado e planejado para auxiliar os 

acadêmicos de Engenharias, com o objetivo de desenvolver uma aprendizagem significativa 

sobre números complexos aplicados à análise de circuitos elétricos de corrente alternada. Com 

o auxílio dos professores de Engenharia Elétrica, busca-se desenvolver um organizador 

prévio, em forma de um objeto de aprendizagem virtual, permitindo que o tempo em aula seja 

aproveitado para explorar os elementos dos circuitos elétricos, e não somente para suprir 

lacunas de aprendizagem providas do Ensino Médio.  

Desta forma, pretende-se que o objeto de aprendizagem seja um organizador prévio 

que qualifique a aprendizagem dos acadêmicos, diminuindo taxas de reprovação e evasão, 

causadas principalmente pelo sentimento de impotência diante da falta de conhecimento 

matemático consolidado na estrutura cognitiva, que serve de âncora para a construção de 

conhecimentos em diferentes disciplinas da formação básica ou profissionalizante. Por meio 

de um ambiente investigativo, com estratégias de aprendizagem significativa, intenta-se 

conseguir resultados satisfatórios.  

Portanto, pretende-se apresentar indícios que as tecnologias são aliadas do professor 

ao propiciar estratégias diferenciadas, que podem ser aplicadas em atividades presenciais ou 

em estudos à distância, com ou sem a presença de um professor e sempre com o foco na 

construção do conhecimento. Assim, pretende-se fazer um trabalho similar ao do mestrado 



 

(PUHL, 2016), desenvolvendo resultados satisfatórios em relação a aprendizagem de números 

complexos, como também no desenvolvimento de OAM como recurso de aprendizagem. 
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