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RESUMO 

 

 

Novas propostas pedagógicas buscam por melhores formas de ensino-aprendizagem, 
de modo a propiciar aos estudantes a construção do conhecimento de maneira agradável, 
interessante e significativa. O presente trabalho é resultado de uma pesquisa qualitativa, 
voltada à Educação Matemática a Distância, em que se adotou a Resolução de Problemas 
como metodologia de ensino. Essa pesquisa foi desenvolvida com alunos matriculados na 
disciplina de Cálculo A, do Curso de Licenciatura em Matemática a Distância da UFPel – 
Universidade Federal de Pelotas, os quais fizeram parte de cinco grupos de quatro 
componentes cada, que participam dos projetos Pró-Licenciatura e Universidade Aberta do 
Brasil, vinculados a UFPel, oriundos de vinte e dois polos da região sul. O objetivo da 
pesquisa foi o de construir uma proposta de ensino, de maneira a investigar as contribuições 
da metodologia da resolução de problemas para a aprendizagem das aplicações da derivada no 
traçado de gráficos de funções e das funções derivadas, num ambiente virtual de 
aprendizagem, com alunos dessa disciplina. Os resultados deste trabalho puderam ser 
constatados através da coleta de dados, em que se utilizou a observação participante, o diário 
de campo, a análise da produção dos alunos postada nos fóruns e discutida nos chats. Pode-se 
concluir que a utilização da metodologia de resolução de problemas contribuiu para a criação 
de um ambiente de aprendizagem propício para o desenvolvimento das atividades, mesmo 
com as limitações de tempo e distância por se utilizar um ambiente virtual de aprendizagem.  

 
 
Palavras-chave: Ensino de Matemática a Distância. Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
Resolução de Problemas. Derivada de funções. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

New pedagogical proposals seek for better ways of teaching and learning in order to give 
students the knowledge construction in a comfortable, interesting and meaningful way. This 
paper is resulted of a qualitative research focused on Distance Mathematics Learning, which 
adopted the resolution of problems as teaching methodology. This research was conducted 
with students enrolled in the subject of Calculus A in a Mathematics Teaching Formation 
Course, at the Distance Learning of UFPel – Universidade Federal de Pelotas; these students, 
proceeding from twenty-two poles in the South, were distributed in five groups of four 
components each and participated in the Pro-Licenciatura and Brazilian Open University 
projects, linked to UFPel. The purpose of this research was to build a teaching proposal, in 
order to investigate the contributions of the problem solving methodology to the learning of 
the applications of the derivative in tracing graphs of functions and functions derivates in a 
virtual learning environment, with students of the subject. The results could be verified by 
collecting data, through participant observation, field notes, analysis of students' production 
posted in the forums and discussed in chat rooms. It can be concluded that the use of the 
solving problems methodology contributed to creating a learning environment conducive to 
the development of activities, even with the limitations of time and distance by using a virtual 
learning environment.  
 
 
 
Keywords: Mathematics Distance Learning. Virtual Learning Environment. Problem 
Solving. Derivative of functions.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho analisou e descreveu as percepções de alunos do ensino superior do 

CLMD – Curso de Licenciatura em Matemática a Distância sobre o processo de ensino e 

aprendizagem do conceito e aplicações da derivada por meio da metodologia da resolução de 

problemas. 

A pesquisa conta com a análise e descrição das conversações nos chats e 

webconferências, e da investigação e análise dos trabalhos de uma amostra de cinco grupos de 

quatro alunos cada, participantes da disciplina de Cálculo A, integrantes do projeto UAB – 

Universidade Aberta do Brasil, disponibilizado pelo Governo Federal, que compõe a 

modalidade de ensino a distância. 

No segundo capítulo, foram feitas algumas considerações iniciais referentes à 

implantação do curso a distância na UFPel – Universidade Federal de Pelotas, instituição na 

qual a pesquisadora atua como professora. Tais considerações embasaram-se em algumas 

citações concernentes ao ensino em EaD – Educação a Distância em geral e na própria 

instituição. 

O terceiro capítulo trata dos procedimentos metodológicos, problema de pesquisa, 

objetivos do trabalho, tipo de pesquisa realizada, sujeitos envolvidos no objeto de estudo e os 

procedimentos utilizados para a coleta de dados e posterior análise. 

O quarto capítulo aborda o referencial teórico ultilizado, trazendo a princípio 

considerações sobre EaD e posteriormente referências de autores que abordam a metodologia 

da resolução de problemas.  

Ainda, num quinto capítulo, apresentam-se os dados e as atividades desenvolvidas nas 

webconferências, cujos conteúdos abordados serviram de base para que os alunos tivessem 

condições e entendimento para resolver as atividades solicitadas nas três sessões de estudos, 

as quais serviram de análise para este trabalho. Também são apresentadas as descrições das 

atividades realizadas nas três sessões. 

Finalmente, traçam-se considerações finais sobre a pesquisa realizada, tendo como 

base o referencial teórico apresentado.  



2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em 2006, foi implantado na UFPel – Universidade Federal de Pelotas, o Curso de 

Licenciatura em Matemática a Distância (CLMD), com a perspectiva de formar e capacitar 

profissionais, proporcionando uma educação inclusiva de maior alcance social.  

Como a educação inclusiva é uma garantia de oportunidade de estudo a todos, os 

estudandes desta modalidade podem ter a possibilidade de acesso ao conhecimento, continuar 

ou concluir uma formação acadêmica, vislumbrando oportunidades profissionais. 

Segundo a definição presente no Decreto 5.622, de 19.12.2005, que regulamenta o Art. 

80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, neste decreto, a educação a distância é conceituada da seguinte forma, em 

seu Art. 1º: 

 
Para fins de Decreto, caracteriza-se a educação a distância como a 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 
(BRASIL, 2005, p.1) 

 

Referindo-se à educação a distância, Moran afirma: 

 

A educação será cada vez mais complexa, [...] exigente e necessitada de 
aprendizagem contínua. A educação acontecerá cada vez mais ao longo da 
vida, de forma seguida, mais inclusiva, em todos os níveis e modalidades e 
em todas as atividades profissionais e sociais. (MORAN, 2005, p.1) 

Concordando com o autor acima, a atenção volta-se para um processo de ensino que 

também desperte motivação para o estudo. Necessita-se de formas diferenciadas de 

desenvolver os conteúdos para que os anseios dos alunos sejam satisfeitos, uma vez que esses 

indagam não só sobre a dificuldade dos conteúdos, mas também do porquê de se estudar tais 

conteúdos. Não há contentamento em apenas reproduzir exercícios e métodos de resolução, 

eles buscam aprender uma Matemática que possam compreender e aplicar. 

Tall (1991) afirma que as abordagens correntes para o ensino superior tendem a 

proporcionar, aos alunos, as técnicas de cálculo apenas, relegando o processo do pensar 

matematicamente. Em geral, nos cursos de licenciatura não se costuma trabalhar com os 

alunos a reconstrução do conhecimento, levando-se em conta o contexto do problema. Esse 
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modo de se trabalhar o conteúdo não propicia a formulação de hipóteses, conjecturas, 

justificativas e demonstrações. 

Atualmente, a esducação a distância, ao apropriar-se dos avanços tecnológicos, 

principalmente da Internet, tendo como suporte um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), amplia a possibilidade de interação entre professores e alunos, passando a ter a sala 

de aula como um ambiente virtual, que permite ao estudante acessar todo o material 

disponível no momento que melhor lhe convém.  

No início da implantação do CLMD – Curso de Licenciatura em Matemática a 

Distância, na UFPel, instituição onde a pesquisa foi realizada, as aulas eram presenciais aos 

sábados, nos três polos pioneiros e, por este fato, os professores dirigiam-se às respectivas 

cidades para ministrá-las. Após o terceiro semestre, as aulas foram desenvolvidas por meio de 

webconferências. Esse fato fez com que os professores se envolvessem com as disciplinas por 

área de interesse, ou seja, as disciplinas são realizadas por módulo, o que facilita o trabalho do 

professor que tem disciplinas específicas.  

Essa modalidade de educação vem crescendo na instituição e atualmente abrange vinte 

e duas cidades da Região Sul, sendo vinte cidades no Rio Grande do Sul, uma no Paraná e 

outra em Santa Catarina. 

Devido à mudança do cenário educacional, onde o aluno passa da escola tradicional 

para um ambiente on-line, que exige dele compromisso diferenciado, a ação pedagógica do 

professor também sofre mudanças.  

Essa tendência possibilita a criação de um novo cenário e 

 

[...] afeta a forma como os alunos e professor se comportam na sala de aula e 
a forma como se comunicam entre si. O professor se vê diante de situações 
novas (os alunos também) em relação ao que usualmente está acostumado a 
enfrentar, exigindo estratégias diferentes. (PENTEADO, 1999, p.303) 

 

Para Richards (1991), o professor deve projetar desafios que estimulem o 

questionamento, a colocação de problemas e a busca de solução, para que os alunos se  

tornem aprendizes por desafios projetados e estruturados, que visem à exploração e 

investigação. 

Na educação a distância, da mesma forma que no ensino presencial, o professor tem 

um papel de grande importância no ato de ensinar, pois nada pode substituir a sua figura. O 

papel do professor deve ser o de gerenciar e de facilitar o processo de ensino e aprendizagem, 

e, assim, interagir com o aluno na produção de novos conhecimentos. 
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Segundo Azevedo (2002, p. 28), “O professor é um elemento chave no processo 

ensino-aprendizagem e sem ele é impossível imaginar qualquer transformação significativa no 

sistema educativo.” 

Dessa forma, professores e alunos devem caminhar juntos para um mesmo objetivo, a 

fim de tornar a Matemática uma disciplina que ultrapasse o conhecimento teórico/técnico e 

contemple as necessidades dos educandos, fazendo-os perceber a importância de aprender 

essa disciplina. 



3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

3.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Tomando por base o que foi exposto, coloca-se a seguinte questão de pesquisa:  

 

 Que contribuições a utilização da metodologia de resolução de problemas pode 

dar ao ensino e aprendizagem de derivada e à análise do comportamento de funções 

num ambiente virtual de aprendizagem? 

 

 
3.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

3.2.1 Objetivo geral 
 
Investigar as contribuições da metodologia de resolução de problemas para o ensino e 

aprendizagem das aplicações da derivada no traçado de gráficos de funções e das funções 

derivadas, num ambiente virtual de aprendizagem, com alunos da disciplina de Cálculo A. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 
• Analisar como os alunos resolvem problemas relativos ao conceito e 

aplicações da derivada.  

• Analisar como os alunos utilizam o conceito e as propriedades da 

derivada para o traçado de gráficos e análise do comportamento das funções. 

• Analisar como os alunos utilizam o conceito e as propriedades da 

derivada para traçar o gráfico de uma função a partir da análise do gráfico da função 

derivada. 

 

 

3.3 TIPO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa é do tipo qualitativo, pois pretendeu observar, descrever, compreender e 

interpretar o significado dos fenômenos estudados. Os procedimentos de uma pesquisa 
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qualitativa compreendem alguns passos que são: definição do problema a ser estudado, 

formulação das hipóteses e do referencial teórico, coleta de dados, análise de dados e a 

redação do relatório. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados 

descritivos, no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o 

processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. 

Algumas considerações, descritas, dão um conceito amplo de pesquisa qualitativa. 

Garnica caracteriza pesquisa qualitativa como aquela que tem as seguintes características: 

 

(a) a transitoriedade de seus resultados; (b) a impossibilidade de uma 
hipótese a priori, cujo objetivo da pesquisa será comprovar ou refutar; (c) a 
não neutralidade do pesquisador que, no processo interpretativo, vale-se de 
suas perspectivas e filtros vivenciais prévios dos quais não consegue se 
desvencilhar; (d) que a constituição de suas compreensões dá-se não como 
resultado, mas numa trajetória em que essas mesmas compreensões e 
também os meios de obtê-las podem ser (re)configuradas; e (e) a 
impossibilidade de estabelecer regulamentações, em procedimentos 
sistemáticos, prévios, estáticos e generalistas. (GARNICA, 2004, p. 86) 

 

Minayo afirma que: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001, p.21) 

 

Borba enfatiza que: 

 

O que se convencionou chamar de pesquisa qualitativa, prioriza 
procedimentos descritivos à medida em que sua visão de conhecimento 
explicitamente admite a interferência subjetiva, o conhecimento como 
compreensão que é sempre contingente, negociada e não é verdade rígida. O 
que é considerado "verdadeiro", dentro desta concepção, é sempre dinâmico 
e passível de ser mudado. (BORBA, 2004, p. 2) 

 

Analisando as características gerais que configuram uma pesquisa qualitativa, Allevato 

(2005) apresenta algumas considerações, apoiadas em Alves-Mazzotti (2001), Bogdan e 

Biklen (1994) e Lüdke e André (1986): 

• As pesquisas qualitativas seguem uma tradição compreensiva ou 
interpretativa, significando que partem do pressuposto de que as pessoas 
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agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores, de 
modo que seu comportamento não se dá a conhecer de modo imediato, 
mas precisa ser desvelado. 

• Decorre da primeira, a visão holística dos estudos qualitativos, que parte 
do princípio de que a compreensão de um fenômeno só é possível a 
partir da compreensão das inter-relações que configuram um 
determinado contexto. 

• A tradição compreensiva e interpretativa pressupõe, também, a natureza 
descritiva dos dados. São realizadas descrições detalhadas de situações, 
fatos, pessoas e comportamentos observados; citações literais das falas 
das pessoas, trechos ou íntegras de documentos são freqüentemente 
registrados. 

• A abordagem indutiva também é uma característica marcante das 
pesquisas qualitativas. Ela permite ao observador realizar observações 
mais livres, deixando que padrões e categorias surjam natural e 
progressivamente durante a coleta e análise dos dados. Os pesquisadores 
não se prendem a buscar evidências que comprovem hipóteses definidas 
a priori. 

• A fonte direta dos dados nas pesquisas qualitativas é o ambiente natural. 
Os problemas são estudados no ambiente em que eles ocorrem 
naturalmente, supondo um contato direto e prolongado do pesquisador 
com o ambiente e o fenômeno que está sendo investigado. 

• O principal instrumento de investigação é o próprio pesquisador. Ainda 
que alguns pesquisadores se utilizem de gravadores de áudio ou vídeo 
para registrar os dados, o entendimento que este tem dos registros feitos 
é o instrumento chave das análises. 

• A preocupação com o processo é que orienta as investigações 
qualitativas, mais do que com o produto. Ao pesquisador interessa 
observar como um fenômeno se manifesta, como se evidencia, nas 
atividades e interações dentro do contexto do estudo. (ALLEVATO, 
2005, p. 24) 

 
Neste trabalho, foram utilizados os procedimentos de uma pesquisa qualitativa, 

considerando-se o ambiente virtual de aprendizagem. As entrevistas foram realizadas por 

meio de fóruns e chat com os participantes. Esta pesquisa, pelo fato de ser desenvolvida num 

curso em EaD, pôde considerar o contexto em que os alunos estavam inseridos, captando 

dessa forma todas as variáveis envolvidas no ambiente virtual em que foi realizada. 

Allevato (2005, p.18) considera que: “A Educação Matemática constitui-se, então, de 

um rico campo de estudos, no qual a compreensão de suas próprias perspectivas e princípios é 

fundamental na condução de investigações e na escolha dos métodos de pesquisa.” 

A pesquisa, ao ser desenvolvida num AVA, pôde trazer aspectos inovadores de 

análises, em que o ambiente a distância trouxe situações diferenciadas das que comumente se 

estuda em uma sala de aula presencial. 
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3.4 SUJEITOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa foram alunos matriculados na disciplina de Cálculo A (cálculo 

diferencial), do Curso de Licenciatura em Matemática a Distância da Universidade Federal de 

Pelotas, os quais fizeram parte de cinco grupos de quatro componentes cada, participantes dos 

projetos Pró-Licenciatura e Universidade Aberta do Brasil, vinculados a UFPel, oriundos de 

vinte e dois polos da região sul.  

Os estudantes foram informados em webconferência, pela professora, de que 

necessitava desenvolver uma pesquisa de conclusão do curso de mestrado. Para tanto, 

precisava que os mesmos participassem da realização de uma tarefa, dividida em três sessões, 

abordando o conteúdo de derivada, que seria estudado por eles, e a referida atividade serviria 

também como forma de avaliação.  

Foi feito também um convite formal no AVA para que participassem dos comentários 

sobre as sessões, postados nos fóruns, e foi solicitada, via fórum ou email, a confirmação de 

participação na pesquisa, ou seja, o consentimento do uso de informações, resguardando os 

preceitos legais e éticos. 

 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

Para coleta de dados, foi utilizada a observação participante, o diário de campo e a 

análise de documentos (sessões e discussão em fórum, webconferências e chat). As atividades 

de pesquisa foram desenvolvidas no AVA mediante discussões e explicações sobre os 

conteúdos abordados em três encontros em webconferência, servindo de base para o 

entendimento e realização das atividades desenvolvidas nas sessões. Ainda, foram 

promovidos chats dentro das próprias webconferências, três fóruns para discussão 

disponibilizados em cada uma das três sessões, fazendo parte delas uma tarefa on-line, a qual 

posteriormente também serviu de objeto de análise da pesquisa. Para essa tarefa on-line, foi 

aberto um recurso de envio de arquivo único, com um ícone que ficou a disposição do aluno 

na sala de aula virtual. A tarefa foi previamente estruturada, definindo o tipo de arquivo a ser 

enviado e seu prazo de entrega.  

Durante o decorrer do módulo da disciplina de Cálculo A, no AVA, foi realizada essa 

tarefa, as três sessões mencionadas anteriormente; depois de respondida, foi enviada via 

AVA (moodle), individualmente, ou seja, cada aluno postou seu arquivo das três sessões por 



 20 

um dispositivo (meio) que permite que eles enviem arquivos, os quais ficaram armazenados 

neste AVA. Contudo, as atividades foram discutidas em grupo de estudo nos polos e em 

fóruns na sala de aula virtual, pois, a cada sessão postada no AVA, era aberto um fórum para 

sua discussão, de modo a obter os dados a serem analisados, de como os alunos articulavam 

suas idéias e sugestões a respeito dos exercícios de cada sessão. Essa atividade serviu de 

instrumento de análise de dados da pesquisa proposta. 

Como a webconferência é um momento síncrono, possibilitou, através do chat, 

conversações entre professora e alunos e entre os próprios alunos, reunindo a todos, criando 

um ambiente propício para a discussão dos temas apresentados em aula, de maneira que eles 

questionavam e argumentavam sobre as situações propostas, objetivando futuramente a base 

para que os alunos desenvolvessem as atividades solicitadas nas sessões. Nesse sentido, as 

três webconferências ministradas abordaram o conteúdo de derivada, segundo um texto 

redigido de forma que os estudantes poderiam compreender a teoria dada e conseguiriam 

realizar a resolução de cada sessão.  

A metodologia da resolução de problemas, ao abordar o ensino de derivada nas 

sessões propostas, seguiu os passos sugeridos por Onuchic (1999), os quais estão detalhados 

no referencial teórico. Foram programadas três sessões. Na primeira delas, foi analisado o 

gráfico de uma função e de sua derivada. Na segunda sessão, foi analisado o traçado do 

gráfico da função derivada e, na terceira sessão, foi analisado o traçado do gráfico da função a 

partir do conhecimento do gráfico da função derivada. 



4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO A DISTÂNCIA – EAD 

 

Moran (1994) considera que a Educação a Distância é uma modalidade de ensino e 

aprendizagem, mediada por tecnologias, em que professores e alunos estão separados espacial 

e temporalmente, mas estão interligados pela internet, correio, rádio, televisão, vídeo, CD-

ROM, telefone, fax e outros. 

Tessarollo argumenta que:  

 
Educação a distância (EaD) é uma modalidade de educação, com a mediação 
de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 
diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e 
veiculados pelos diversos meios de comunicação (LDB). (TESSAROLLO, 
2000, p.18) 

 

Devido ao projeto do Governo Federal conhecido como Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), o  acesso ao ensino de graduação por meio da EaD, usando tecnologias como a 

Internet, colocou ao alcance das pessoas a oportunidade de um diploma de um curso superior. 

O uso das ferramentas tecnológicas proporciona o desenvolvimento de metodologias 

educacionais, que permitem a busca do auto-aprimoramento, no sentido da educação 

continuada.  

No processo de ensino-aprendizagem a distância, o aluno passa a ter um papel de 

destaque, possibilitando usufruir de um ensino mais independente e dentro de um ritmo 

próprio. O fato de estar à distância requer do aluno uma gerência sobre os seus compromissos 

pessoais e com o ensino, de modo que, individualmente, possa interagir com o meio virtual e 

o saber, e participar de modo ativo, com ênfase na construção do seu conhecimento.  

A Educação a Distância depende para o seu êxito, além de sistemas e programas bem 

definidos, recursos humanos capacitados, material didático adequado e, fundamentalmente, de 

meios apropriados de se levar o ensinamento desde os centros de produção até o aluno, 

devendo existir instrumentos de apoio para orientação aos estudantes através de polos 

regionais. 

Para Vianney, Torres e Silva (2003), no Brasil a Educação a Distância foi implantada 

a partir de 1994, com a expansão da internet nas instituições de ensino superior e com a 

publicação da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB), em dezembro de 

1996, passando a ser considerada oficialmente como uma modalidade de educação. O 
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Ministério da Educação (MEC), por meio de incentivos e projetos governamentais, tem se 

preocupado com a modalidade de ensino em EaD. Dessa forma, o Governo Federal do Brasil 

tem elaborado leis que permitem o uso legal de cursos na modalidade a distância e incentivam 

as instituições a se interessarem por essa modalidade de ensino. A Secretaria de Educação a 

Distância (SEED/MEC) tem adotado um conjunto de ações em EaD, dentre elas a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), a TV Escola, o ProInfo, entre outros. 

A UAB está no âmbito educacional para a integração de um sistema nacional de 

educação superior em parceria com as Universidades Públicas e provê cursos de graduação na 

modalidade em EaD, com foco na formação de profissionais de cursos de licenciatura.  

O Curso de Licenciatura em Matemática a Distância (CLMD) da UFPel tem por 

objetivo formar professores de Matemática para atuarem na segunda fase do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, habilitando-os a adquirirem conhecimentos de forma 

significativa, de maneira a intervir nos processos de ensino-aprendizagem de Matemática. 

Ainda, prepara o aluno para que tenha condições de dar continuidade a estudos em nível de 

pós-graduação em Educação, em Matemática ou em áreas afins. 

A organização curricular do CLMD, obedecendo às Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Licenciatura, foi adaptada de modo a atender a uma demanda específica: de 

alunos em exercício da profissão docente, bem como de estudantes oriundos do Ensino Médio 

e de adultos que retornaram ao Ensino Superior. 

O currículo do curso está estruturado de modo que os alunos construam seu 

conhecimento matemático fundamentado em saberes escolares que são a base de estudo da 

área de Matemática.  

Espera-se que os alunos compreendam as relações, os processos e os conceitos 

matemáticos que fazem parte do cotidiano, permitindo a aplicação nas diversas áreas do 

conhecimento, favorecendo o desenvolvimento de habilidades para compartilhar seus 

conhecimentos com seus futuros alunos.  

O CLMD tem regime semestral com duração formal mínima de quatro anos, 

desdobrando-se em oito semestres. O Curso de Licenciatura em Matemática a Distância da 

UFPel está fundamentado em quatro principais pilares: AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – moodle), material impresso,  vídeo-aula e webconferências. 

Na figura 1, a seguir, é mostrada a página de acesso ao Moodle para os cursos da 

UFPel. 
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Figura 1: AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) 

  

 

O material impresso é preparado de acordo com o conteúdo programático de cada 

disciplina e disponibilizado aos alunos do curso. Esse material é disponibilizado no AVA no 

formato digital, mas principalmente é enviado via correio aos polos do CLMD.  

Um recurso fundamental para o aprendizado no curso são as vídeos-aula, que 

passaram a integrar o material didático do CLMD desde 2008. Esse recurso em mídia visa 

disponibilizar aos alunos os conteúdos mais direcionados às definições, conceitos e 

demonstrações. Essas vídeos-aula ficam à disposição dos acadêmicos do CLMD num sistema 

denominado Mediacenter, bem como em DVDs produzidos e enviados aos polos para que os 

alunos possam ter acesso às disciplinas também desta forma, sendo possível que, ao invés de 

baixá-las do Mediacenter, eles possam apenas reproduzir os DVDs. 

Na figura 2, a seguir, é mostrada a página de acesso ao Mediacenter para os cursos da 

UFPel. 
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Figura 2: Mediacenter - videoteca - sistema de streaming de vídeo para as vídeos-aula e 
webconferências 

 

 

 

Ao acessar o Mediacenter, o aluno tem a sua disposição as vídeos-aula ou 

especificadas por disciplina e/ou pelos nomes de seus professores, os quais organizam os 

conteúdos por capítulo e número da vídeo-aula. 

No final do segundo semestre letivo de 2007, o CLMD teve sua expansão, passando de 

um projeto que integrava três polos, para agregar mais onze cidades. Dessa forma, as viagens 

frequentes que eram feitas inicialmente tornaram-se inviáveis, devido à distribuição 

geográfica dos polos. Adotou-se o uso das vídeo-aulas como suporte de aulas ao vivo, bem 

como o recurso de webconferência, que passou a ter a necessidade de recursos de áudio, 

vídeo, lousa digital, propiciando assim um padrão a ser adotado para as vídeo-aulas e 

webconferências. 

As primeiras vídeos-aula foram produzidas filmando o professor no quadro negro, 

sendo que a imagem era estática e o docente apenas explicava o conteúdo exposto nos slides 

das apresentações em PowerPoint. Visando torná-las mais atrativas e envolventes, passou-se a 

utilizar as tecnologias citadas acima com o recurso Picture in Picture1 (PiP).  Este sistema foi 

desenvolvido pela equipe técnica do CLMD, que busca aproximar o uso do sistema com os 

                                                
1 Picture in Picture (PiP) é um recurso disponível em alguns modelos de televisão e outros dispositivos 
semelhantes, que habilita uma pequena janela na mesma tela exibindo ao mesmo tempo um ou mais programas. 
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recursos tecnológicos de disponibilização de mídias audiovisuais já disponíveis na internet, 

tais como: YouTube (disponível em www.youtube.com) e Google Vídeo (disponível em  

www.video.google.com). 

De modo geral, os cursos de EaD utilizam a plataforma Moodle- Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, para seu desenvolvimento de ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

 Leifheit e Nascimento descrevem o Moodle como 

[...] software baseado em ambiente de Internet desenvolvido para produzir, 
hospedar e gerir cursos em Internet e formação de comunidades virtuais. 
Trata-se de uma plataforma que pertence a um projeto de contínuo 
desenvolvido e que serve para apoiar projetos de educação a distância 
baseados na filosofia construtivista. Moodle é um sistema distribuído 
livremente como software de código fonte aberta (que roda sobre uma 
Licença Pública de GNU/Linux) e que após devidamente instalado em 
servidor conectado à Internet, pode suportar vários tipos de banco de dados 
(particularmente o MySQL). (LEIFHEIT; NASCIMENTO, 2005, p. 4) 

 
Para Haguenauer, Mussi e Filho (2009), em algumas bibliografias encontra-se falta de 

clareza e certa confusão nos significados atribuídos aos termos AVA – Ambiente  Virtual de 

Aprendizagem, SGA – Ambiente  Colaborativo e Sistema de Gerenciamento de 

Aprendizagem. Alguns autores utilizam um ou mais termos como sinônimos e com isso se 

equivocam, pois na verdade esses termos não são sinônimos.  

A definição da Wikipédia para Ambiente Virtual de Aprendizagem é um exemplo 

disso: 

 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem são softwares que auxiliam na 
montagem de cursos acessíveis pela Internet. Elaborado para ajudar os 
professores no gerenciamento de conteúdos para seus alunos e na 
administração do curso, permite acompanhar constantemente o progresso 
dos estudantes. Como ferramenta para EAD, são usados para complementar 
aulas presenciais. Ex:  Moodle, SOLAR, TelEduc etc. 
 

 
Segundo os três autores acima referenciados: 

 

Neste caso, numa só definição, criou-se uma confusão de todos os termos e 
definições possíveis, uma vez que Ambientes Virtuais de Aprendizagem não 
são softwares propriamente ditos, mas sim ambientes criados a partir de 
ferramentas ou softwares especialistas, estes por sua vez desenvolvidos para 
facilitar o trabalho de criação dos Ambientes Virtuais. AVAs não existem 
unicamente para auxiliar na montagem de cursos, mas sim, como o próprio 
nome já diz, são ambientes utilizados para facilitar ou promover a 
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aprendizagem. Podem ser acessíveis pela internet, mas também podem ser 
acessíveis off line, em DVD-rom ou o CD-rom. (HAGUENAUER; MUSSI; 
FILHO, 2009, p.2 ) 

 
Bairral considera, 

 
ambiente virtual como um complexo sistema sócio-interativo que envolve 
múltiplos elementos, de diferentes tipos e domínios: a comunidade 
constituída e sua intencionalidade, as tarefas ou problemas que os 
indivíduos têm de resolver, os vários tipos de discursos que são demandados, 
hipertextualmente, das/nas mesmas, as normas de participação e colaboração 
estabelecidas, as ferramentas computacionais e outros artefatos interativos 
(simbólicos, cognitivos, representacionais), e as situações concretas de aula 
que permitam aos usuários relacionarem em sua prática esses elementos. 
(BAIRRAL, 2007, p.5) 

 

 

Maçada, afirma que: 

O ambiente virtual (digital) de aprendizagem é um sistema cognitivo que se 
constrói na interação entre sujeitos-sujeitos e sujeitos-objetos, transforma-se 
na medida em que interações vão ocorrendo, que os sujeitos entram em 
atividade cognitiva. É atualizado a cada solução provisória e sua virtualidade 
se modifica a cada problematização. Da mesma forma os sujeitos são 
transformados na/pela interação. (MAÇADA, 2001, p. 44) 

 

As Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's) estão contribuindo para 

transformar o ensino-aprendizagem, facilitando a apropriação e consequente incorporação de 

novas metodologias educativas, capazes de promover uma revolução pedagógica em relação 

ao processo de ensinar e aprender. Por isso, por meio das TIC's, outras maneiras de aprender, 

que não se restringem apenas às escolas e universidades formais, estão sendo construídas e o 

ensino a distância vêm ganhando amplitude, o que possibilita aos alunos aprenderem 

permanentemente, contribuindo para melhorar os problemas de falta de acesso à educação e 

as dificuldades de estudo em um local especifico e com horário rígido a cumprir. 

Sobre a incorporação das TIC's ao ensino, Souza, Cardoso e Balduino consideram: 

 
que a crescente incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC's) na nossa sociedade, as quais estão sendo cada vez mais inseridas na 
educação e na nossa vida cotidiana, tem causado mudanças relevantes. Em 
que atualmente podemos contar com diferentes mídias como auxílio ao 
desenvolvimento do processo de ensinar e aprender. Entendemos que o 
termo mídia designa, de uma forma genérica, todos os meios existentes que 
possibilitam a comunicação e possivelmente a troca de informações. 
Propiciando, assim, a necessidade de um constante repensar do processo 
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educacional em todos os níveis de ensino. (SOUZA; CARDOSO; 
BALDUINO, 2009, p.1) 

 
 

Com este crescente desenvolvimento das TIC's, principalmente com a possibilidade de 

comunicação propiciada pela Internet, acredita-se que as novas tecnologias da informação e 

da comunicação possibilitam auxiliar nas interações professor-aluno, podendo, ambos, 

partilhar experiências que levem à construção efetiva do conhecimento. Concorda-se, 

portanto, com Ponte, Oliveiras e Varandas (2003), que relatam que as TIC's auxiliam o 

professor na criação de atividades que estimulam o aluno, diversificando assim as 

possibilidades de aprendizagem. 

A interação no processo de ensino-aprendizagem modifica a dinâmica do 

questionamento e da reflexão, pois a figura do aluno assume maior centralidade nesse 

processo, à medida que, autonomamente, materializa suas reflexões em ações voltadas à 

própria aprendizagem. 

Conforme Tardif : 

 A interatividade caracteriza objeto do trabalho do professor, pois o essencial 
de sua atividade profissional consiste em entrar numa classe e deslanchar um 
programa de interações com os alunos. Ensinar é um trabalho interativo. 
(TARDIF, 2005, p. 235) 

 

Para Oliveira: 

Alunos e professores precisam ter atuações diferentes daquelas 
tradicionalmente assinaladas nos processos de ensino-aprendizagem. Com o 
uso das novas tecnologias, abre-se a perspectiva de o professor, no lugar de 
exercer o papel de fonte absoluta de saber e ciência, transformar-se no 
incentivador da aprendizagem, no orientador e incentivador das trajetórias. 
Além de dominar os conteúdos que pretende partilhar, o docente precisa 
promover a interação entre os participantes do processo e indicar meios para 
a aproximação, por parte dos mesmos, das fontes nas quais podem encontrar 
os subsídios necessários para a construção do conhecimento. Conhecimento 
este, aliás, em constante mudança, para além de qualquer conceito de 
estabilidade; dinâmico, ágil, permanentemente reconfigurado e reconstruído, 
disponível em uma multiplicidade de meios e fontes, num contexto de 
mediação tecnológica jamais visto anteriormente.(OLIVEIRA, 2007, p. 100) 

 
Dentre as TIC's que podem auxiliar o professor nas relações de interação, existe um 

Sistema de Gerenciamento de Cursos (Learning Management System) que utiliza a Internet e 

inclui os alunos no ambiente virtual, sem dispensar a necessidade do professor.  Para Primo 

(1998), essas novas tecnologias podem propiciar especificamente uma interatividade mútua, 
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em que se tem a criação de um cenário para a problematização, um ambiente virtual onde 

acontecerão diversas atualizações, a fim de se chegar ao saber. 

Percebe-se que os instrumentos tecnológicos estão cada vez mais ganhando espaço na 

sociedade de um modo geral e estão se incorporando à cultura, transformando a maneira de 

pensar, produzir e aprender; em consequência disso, altera o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Em referência a tal contexto, Moran (2005, p.7) afirma: "Na sociedade da informação, 

todos estamos reaprendendo a conhecer, a comunicar-nos, a ensinar; reaprendendo a integrar 

o humano, o individual, o grupal e o social". 

Os AVAs são constituídos por plataformas computacionais, que são sistemas de 

gerenciamento de cursos on-line que facilitam a criação de um ambiente educacional, que se 

baseia na interface web. Tais plataformas permitem ao professor construir as páginas de sua 

disciplina ou curso, oferecendo um amplo conjunto de ferramentas educacionais que são 

incorporadas às suas páginas e o auxiliam no seu acompanhamento e administração. As 

ferramentas do AVA podem ser síncronas, como chats e webconferências, e assíncronas, 

como vídeos-aula, fórum de discussão e fórum de dúvidas, perfil dos usuários, material de 

apoio (textos – que podem ser um material de apoio além do que já é disponível; apostilas, 

listas de exercícios, gabaritos), calendários de programação, informações sobre a disciplina, 

entre outras possibilidades pedagógicas necessárias ao estabelecimento de vínculos 

cognitivos, sociais e laços de afetividade, importantes para o bom desenvolvimento das 

atividades do curso. 

As atividades no AVA possibilitam a interação entre os sujeitos que participam de um 

grupo no polo ou entre polos, seja da forma aluno/aluno, aluno/professor, aluno/tutor da sede 

e aluno/tutor do polo, afim de que seja possível o compartilhamento de ações. Os alunos 

colocam-se muitas vezes no papel de professores, pois acabam estudando em grupos, ou 

mesmo trocando idéias, explicações e materias didáticos. Isto favorece a aprendizagem, pois, 

muitas vezes, quando se explica algo a alguém ou se compartilha informações, desenvolve-se 

ainda mais as potencialidades de entendimento e percepção dos conteúdos. 

O AVA em sua plataforma Moodle possibilita a realização de cursos em EaD, pois os 

alunos dispõem de um espaço, uma sala de aula virtual, onde são colocados os links de acesso 

às vídeos-aula e seus respectivos arquivos escritos em doc e em apresentação completa das 

resoluções das questões em PowerPoint. Também são postados nesse ambiente os capítulos 

que compõem a apostila dos conteúdos a serem estudados, exercícios das atividades semanais, 
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planos de aula, isto é, os arquivos dos enunciados das webconferências e posteriormente seus 

gabaritos e slides, com resolução de todo o conteúdo escrito na lousa digital. 

Com o recurso do PowerPoint, a lousa digital é uma espécie de quadro negro onde os 

enunciados dos exemplos são colocados em slides e com a caneta digital há a possibilidade de 

se completar o desenvolvimento das questões. Para a melhor compreensão das explicações, 

gráficos previamente traçados podem ser inseridos nos slides e completados e/ou reforçados 

com detalhes. Além deste sistema para ministrar aulas, existe outro que é um quadro em 

branco, que pode ser completado com o que é escrito nele. 

Nas duas possibilidades de se escrever na lousa digital, os slides gerados nas 

apresentações já explicadas podem ser avançados ou retrocedidos quando necessário. A 

escrita na lousa admite a escolha das cores e a espessura do traçado da linha, bem como o 

desenho de formas geométricas e o recurso da borracha para apagar quando preciso. 

A sala de aula virtual conta com muitos outros recursos e ferramentas, 

disponibilizando:  

• Fórum de dúvidas – os alunos postam perguntas e/ou comentários, expondo 

suas dúvidas sobre algum conteúdo, promovendo assim uma interação e cooperação 

de colegas e tutores;  

• Fórum de notícias – para postar informações e recados necessários ou para 

compartilhar curiosidades e conteúdos extraclasses;  

• Tarefas – exercícios propostos que geralmente servem como avaliação; 

• Gabaritos de provas e de atividades semanais – postados para conferência e 

estudo. 

Desta forma, mantêm-se os alunos informados e disponibiliza-se todo o material 

trabalhado na disciplina.  
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4.2 METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Desde a antiguidade, no tempo das grandes descobertas, o homem sempre se viu 

envolvido em situações ligadas à resolução de problemas, buscando, persistentemente, 

soluções de questões que contribuíram para o avanço da ciência.  

Onuchic chama atenção para esse fato quando diz: 

 
Problemas de matemática têm ocupado um lugar central no currículo da 
matemática escolar desde a Antiguidade. Registros de problemas 
matemáticos são encontrados na história egípcia, chinesa e grega, e são 
ainda, encontrados problemas em livros-texto da matemática dos séculos 
XIX e XX. (ONUCHIC, 1999, p.199) 

 

Os movimentos de reforma no ensino de Matemática no século XX podem ser 

identificados como: o ensino da Matemática por repetição e por compreensão. 

No início do século XX, o ensino de Matemática foi marcado pelos processos de 

repetição e memorização, por exemplo, a tabuada. O professor explicava o aluno “prestava 

atenção”, anotava, memorizava e repetia. Como tarefa para casa, era necessário treinar os 

exercícios discutidos em sala de aula. Na aplicação de testes e provas, se o aluno repetisse 

satisfatoriamente o que o professor havia “ensinado” em aula, concluía-se que ele tinha 

aprendido. Alguns alunos até compreendiam o que se fazia, mas a grande maioria apenas 

repetia os procedimentos que logo ficavam no esquecimento. 

Com o passar dos anos, novas concepções de ensino foram surgindo e a orientação era 

de que os alunos deveriam compreender os conteúdos que lhes eram ensinados. Mas ainda 

assim, o professor falava, o aluno ouvia e tornava a repetir o que era passado e dessa forma 

não se construía seu conhecimento. O professor, nessa época, não estava preparado para 

implantar novas idéias e técnicas de ensino, a forma de ensinar se resumia a técnicas 

operatórias aplicáveis à resolução de problemas-padrão. 

Desse modo, os profissionais da educação começaram a pensar e discutir a resolução 

de problemas como um meio de se aprender Matemática. 

A evolução da Matemática, no que diz respeito aos conceitos e teorias, foram geradas 

a partir da busca pela solução de muitos problemas, contribuindo para o aperfeiçoamento de 

técnicas de resoluções aplicáveis a novos problemas. Com o avanço das teorias matemáticas, 

novas descobertas iam surgindo, trazendo à tona novas situações-problema, provocando um 

ciclo de crescimento nesta área.  
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Entre os anos de 1960 e 1970, o ensino de Matemática no Brasil foi influenciado por 

um movimento que buscava renovar o ensino, conhecido como Movimento da Matemática 

Moderna. Essa reforma de ensino deixava de lado as anteriores. Era caracterizada por 

apresentar uma Matemática estruturada, embasada em estruturas lógicas e algébricas, primava 

muito pelas propriedades e preocupava-se excessivamente com abstrações matemáticas 

usando uma linguagem matemática universal e precisa. O ensino era pautado por símbolos e 

por terminologias e dificultava o aprendizado. O professor muitas vezes não estava seguro 

daquilo que ensinava. Os alunos não conseguiam perceber a ligação da Matemática ensinada 

nestes moldes com problemas do seu cotidiano. Essa forma de ensinar Matemática foi 

caracterizada por um formalismo exagerado, não se preocupando em tratar de problemas 

matemáticos que envolvessem o dia-a-dia dos alunos.  

Foi a partir dos anos 70 que, no Brasil, em contrapartida ao Movimento da Matemática 

Moderna, surgiram outras metodologias de ensino, entre elas a Resolução de Problemas. 

A resolução de problemas tornou-se um assunto de grande importância depois que os 

trabalhos de George Polya foram destacados no ensino da Matemática.  O seu livro “How to 

Solve it” (1945), tornou-se referência e possui uma tradução em português, intitulada A Arte 

de Resolver Problemas (1995). O matemático foi pioneiro ao desenvolver uma sequência de 

passos chamada por ele de “heurística”, que facilitava a resolução de problemas e estabelecia 

assim um "roteiro" com orientações. 

 Nesse livro, Polya diz que: 

 
Heurística, Heurétiça ou "ars invenieridi" era o nome de um certo ramo de 
estudo, não bem delimitado, pertencente a Lógica, a Filosofia ou a 
Psicologia, muitas vezes delineado mas raramente apresentado com detalhes, 
hoje praticamente esquecido. O objetivo da Heurística é o estudo dos 
métodos e das regras da descoberta da invenção. Alguns indícios desse 
estudo podem ser encontrados em trabalho dos comentaristas de Euclides. A 
esse respeito, Pappus tem uma passagem particularmente interessante. As 
mais famosas tentativas de sistematização da Heurística devem-se a 
Descartes e a Leibniz, ambos grandes matemáticos e filósofos. (POLYA, 
1995, p.86) 

 

 

Assim, o termo heurística significa os caminhos, métodos e regras de invenção e 

descoberta matemática que o aluno tem de percorrer para chegar a solução dos problemas 

propostos. As ideias mais simples de heurística podem ser muito úteis para resolução de 

problemas. 
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O ensino de Matemática para a resolução de problemas era considerado por Polya 

como sendo um processo que se adota para se chegar à solução e não apenas ao resultado 

final, que era como se dava nos processos de ensino anteriores. Segundo relatos na literatura, 

o autor conduziu o caminho para estabelecer uma rotina para a resolução de problemas e em 

como treinar os alunos para serem resolvedores de problemas.  

Para Polya,  resolver problemas: 

 

[...]é da própria natureza humana. Podemos caracterizar o homem como o 
'animal que resolve problemas'; seus dias são preenchidos com aspirações 
não imediatamente alcançáveis. A maior parte de nosso pensamento 
consciente é sobre problemas; quando não nos entregamos a simples 
contemplação, ou devaneios, nossos pensamentos estão voltados para algum 
fim. (POLYA, 1997, p.2) 

 

Explicitando melhor a concepção de Polya, para obter sucesso na resolução de 

problemas, há um caminho apresentado por ele que segue o seguinte roteiro:  

 

• Compreender o problema – a compreensão do problema é fundamental neste 

processo, pois do contrário, não será possível avançar para as próximas fases. Nesta fase da 

resolução, é importante que o enunciado esteja claro e bem entendido, além de que o 

problema sugerido deve ser interessante, nem muito fácil e nem muito difícil. 

 

• Conceber um plano – é o planejamento que deve ser feito para saber qual o 

caminho que será seguido na busca da resposta. Nesta etapa, o aluno precisa ser indagado e se 

necessário, exemplos podem ser fornecidos para que ele crie conceitos e imagens utilizando 

esquemas mentais capazes de auxiliá-lo. 

 

• Executar este plano – esta etapa do processo exige do aluno conceitos e 

imagens já elaborados anteriormente. Esses conhecimentos, auxiliados por estudos, 

concentração, planejamento, paciência e a orientação do professor, levarão o aluno à execução 

do plano. 

 

• Analisar os resultados – é o momento de rever os passos seguidos, 

aperfeiçoando-os se necessário, verificando, corrigindo, estabelecendo relações entre os 

resultados encontrados. Nesta etapa, o professor pode auxiliar os alunos a chegarem à 

generalização, deve fazê-los pensar e refletir sobre a aplicação dos resultados neste e em 
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outros problemas, pois, quando se testa os resultados obtidos, implica-se em estar convicto de 

que houve a aprendizagem. 

Para Polya (1995), o professor tem por objetivo auxiliar seus alunos a resolver 

problemas de forma autônoma visando à resolução de problemas próprios, porém, para que 

um professor tenha sucesso em seu trabalho em Matemática, é preciso que siga alguns passos: 

• conhecer o que vai ensinar; 

• gostar do que ensina; 

• manter um bom relacionamento com seus alunos; 

• dar aos seus alunos não apenas informação, mas know-how, atitudes mentais, o  

                        hábito de trabalho metódico; 

• propiciar ao aluno a compreensão de que aprender é descobrir por si mesmo; 

• compreender que o saber como fazer é mais importante que informação; 

• desafiar os alunos a participarem das discussões, estimulá-los a aprender e a 

demonstrar; 

• buscar, no problema, aspectos úteis para modelar uma situação concreta; 

• deixar que o aluno descubra por si mesmo, não facilitando a solução de uma só 

vez; 

• sugerir os problemas, evitando a imposição de situações. 
 

 

Outros autores vêm caracterizando as diferentes concepções a respeito de resolução de 

problemas, maneira pela qual definem métodos de ensino. Destes estudos, destaca-se o 

trabalho de Schroeder e Lester (1989 apud ALLEVATO, 2005, p.48) que consideram três 

formas diferentes de se entender a Resolução de Problemas: 

 

1. Ensinar sobre resolução de problemas, ou seja, conceber a resolução de 

problemas como um novo conteúdo. 

Nesta visão sobre resolução de problemas, Allevato entende que: 
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[...] as estratégias ensinadas dentro desta concepção, de ensinar sobre 
resolução de problemas, embora sob nova forma, também se apresentam 
imbuídas de um certo caráter genérico que tanto foi criticado na Matemática 
Moderna. Enquanto essa buscava estruturar toda a Matemática a partir da 
teoria dos conjuntos, no ensino sobre resolução de problemas estruturou-se a 
atividade matemática com base em estratégias, também mantendo as 
generalidades, desconsiderando as aplicações e desvinculando os problemas 
de seu contexto específico. (ALLEVATO, 2005, p.52) 

 

2. Ensinar para a resolução de problemas, isto é,  como aplicação de conteúdos; a 

concepção da resolução de problemas como aplicação de conteúdos tem por objetivo fazer 

com que os alunos sejam capazes de desenvolver o raciocínio, a capacidade de abstrair, 

relacionar, representar, tomar decisões e  criar situações. 

Allevato considera: 

 
[...] a Matemática como utilitária de modo que, embora a aquisição de 
conhecimento matemático seja de primordial importância, o propósito 
principal do ensino é ser capaz de utilizá-lo. Nessa concepção o professor 
concentra-se no modo como a Matemática que está sendo ensinada pode ser 
aplicada na resolução de problemas. Ele se preocupa com a habilidade dos 
alunos de transferirem o que aprenderam num contexto para problemas em 
outros contextos, ou seja, ele ensina para a resolução de problemas. 
(ALLEVATO, 2005, p.52) 

 

3. Ensinar  através da resolução de problemas, como um meio de ensinar 

Matemática. 

Schroeder e Lester (1989) reforçam que essa concepção de ensino seja considerada 

não somente como um dos objetivos de se ensinar Matemática mas, principalmente, como um 

meio de fazê-lo. Neste sentido, como os alunos são seres que raciocinam, deve-se 

proporcionar a eles, através do ensino, oportunidades de interpretar situações ou problemas e 

de relembrar conhecimentos anteriores a fim de construir novos conhecimentos. Ainda 

Schroeder e Lester (1989, apud ALLEVATTO, 2005, p.61), afirmam que é difícil ensinar 

através da resolução de problemas. Entretanto apresentam algumas razões que justificam o 

esforço e entre elas estão: 

• a resolução de problemas coloca o foco da atenção dos estudantes sobre as idéias e 

sobre o "dar sentido"; 

• a resolução de problemas desenvolve nos estudantes a crença de que eles são capazes 

de fazer Matemática e de que ela faz sentido, isto é, aumenta a confiança e auto-estima 

dos estudantes; 
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• a resolução de problemas fornece, ao professor, dados de avaliação que lhe permitem 

tomar decisões sobre o ensino e ajudar os estudantes a ter sucesso com a 

aprendizagem; e 

• os alunos se entusiasmam com o desenvolvimento da capacidade de compreensão que 

experimentam através de seu próprio raciocínio. 

 

Shoenfeld também contribuiu para os estudos sobre a resolução de problemas. Em 

1979 ele apresentou um modelo de cinco passos que guiavam o processo de resolução de 

problemas, a saber: 

 

• Os estágios de análise; 

• Planejamento; 

• Exploração; 

• Implementação; 

• Verificação.  

 

 Schoenfeld (1996) tem por perspectiva ilustrar a importância da tarefa didática na 

escolha de problemas que venham a estabelecer uma situação propícia para o pensar 

matemático. A resolução de problemas desenvolve o pensamento matemático, estabelecendo 

a aproximação com o conhecimento em atividades que tenham sentido matemático para o 

aluno. Na visão do autor, segundo Piovesan e Zanardini (2008, p.5) “a resolução de 

problemas possibilita compreender os argumentos matemáticos e ajuda a vê-los como um 

conhecimento passível de ser apreendido pelos sujeitos do processo de ensino e 

aprendizagem”. Schoenfeld aponta, como resultado de seus experimentos educacionais, que 

esse método de ensino permitiria aos estudantes maior fluência na geração de abordagens 

pertinentes aos problemas, ou seja, os alunos devem ser levados a pensar matematicamente, 

dominando as ferramentas matemáticas (fatos e procedimentos) e desenvolvendo a 

compreensão de que a Matemática é uma atividade de dar sentido. Schoenfeld (1989), quando 

fala sobre uma atividade matemática, argumenta que perde-se muito tempo dando sentido as 

coisas. Acredita que fazer Matemática é “dar sentido” a essas coisas, é tomar elementos e 

estruturas aparentemente matematicamente separados e perceber como as coisas se 

combinam, se relacionam entre si. 
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Fernandes (1989, apud RODRIGUES, 2006, p.46) considera que, nos estudos de 

Shoenfeld, há quatro aspectos envolvidos na resolução de problemas em Matemática: 

• conhecimento do sujeito sobre fatos, algoritmos e matemática em geral; 

• conhecimento de estratégias de resolução de problemas, consideradas por 

muitos autores como estratégias heurísticas; 

• conhecimento de estratégias de verificação ou de controle, que dizem respeito à 

forma como o sujeito utiliza e gerencia as informações que estão a seu alcance; 

• pré-conceitos ou percepções relacionadas à visão que cada um tem de si 

próprio, da Matemática, dos problemas e do mundo em geral. 

 

Para Fernandes (1989), Shoenfeld, ao ensinar a resolver problemas ou explicar os 

resultados obtidos pelos alunos em suas resoluções, afirma que os alunos passam 

necessariamente pelos quatro aspectos acima citados. Embora considere a resolução de 

problemas um processo difícil de ser ensinado e estudado, Shoenfeld salienta como questão 

central saber como as pessoas organizam, integram e relacionam os conhecimentos e as 

capacidades que possuem ao estarem envolvidas na resolução de problemas. Destaca a 

importância dos pré-conceitos, percepções ou intuições que o sujeito tem sobre a Matemática 

e a influência que estes podem representar na aprendizagem de problemas e da Matemática, 

de forma geral. 

Fernandes, segundo Rodrigues: 

 

salienta a importância dos aspectos metacognitivos e propõe seu ensino de 
forma constante na sala de aula para que haja a contribuição aos alunos na 
melhoria da qualidade das decisões a serem tomadas em resoluções de 
problemas, na tomada de consciência de estratégias, técnicas, conceitos e 
processos matemáticos que ajudam a resolvê-los e no desenvolvimento de 
capacidades que permitam utilização eficaz dos conhecimentos e estratégias. 
(FERNANDES,1989, apud RODRIGUES, 2006, p. 49) 

 

Rodrigues afirma que: 

 

para se aplicar com sucesso uma estratégia, não é suficiente conhecê-la. É 
igualmente necessário ser capaz de tomar “boas” decisões e possuir um vasto 
repertório de sub-competências. O autor considera importante destacar 
decisões que são tomadas durante a resolução de problemas, chamadas 
decisões de execução ou de gestão: decisões táticas e decisões estratégicas. 
Considera táticas as decisões que incluem procedimentos “standard” para 
implementar a resolução de problemas (algoritmos, heurísticas, etc.); 
estratégicas são aquelas que permitem observar o seu impacto na direção que 
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a resolução de problemas pode tomar e na fixação dos recursos de cada um 
no processo de resolução. (RODRIGUES, 2006, p. 41) 

 

Para Shoenfeld (1997), o professor deve usar práticas metodológicas para a resolução 

de problemas, que tornem aulas mais dinâmicas e não restrinjam o ensino de Matemática a 

modelos clássicos, como exposição oral e resolução de exercícios. Ainda argumenta que não 

basta conhecer bem o saber matemático para ser um bom solucionador de problemas, o 

indivíduo necessita ter uma intuição matemática no momento da resolução de problemas, ou 

seja, ter habilidades cultivadas a partir do conhecimento de procedimentos e questões em 

Matemática, ter estratégias e técnicas para resolução de problemas, saber decidir quais e 

quando usar as técnicas e ter uma visão matemática do mundo, para assim saber como abordar 

os problemas encontrados. 

A metodologia da resolução de problemas vai além do fato de se chegar à solução de 

um problema trabalhado em sala de aula. A Matemática requer, do aluno, que identifique e se 

aproprie do sentido dado a cada procedimento matemático, afim de que dessa forma ele possa 

de fato estabelecer relações e promover o ensino-aprendizagem. 

Analisando a visão de Onuchic (1999), a importância dada à resolução de problemas 

pelos educadores matemáticos se deu nas três últimas décadas, passando a aceitar a idéia de 

que o desenvolvimento da capacidade de se resolver problemas merecia melhor atenção. 

Nesta modalidade de ensino, os estudantes são considerados por Onuchic (1999, p.203) “... 

como participantes ativos, os problemas como instrumentos precisos e bem definidos e as 

atividades na resolução de problemas são uma coordenação complexa simultânea de vários 

níveis de atividade”. 

Para a autora, os problemas são importantes não somente como um propósito de se 

aprender matemática, mas, também, como um primeiro passo para se fazer isso.  

Argumenta que: 

 

O ponto central de nosso interesse em trabalhar o ensino-aprendizagem de 
matemática através da resolução de problemas baseia-se na crença de que a 
razão mais importante para esse tipo de ensino é a de ajudar os alunos a 
compreenderem os conceitos, os processos e as técnicas operatórias 
necessárias dentro do trabalho feito em cada unidade temática.      
(ONUCHIC, 1999, p.208)   
 

Neste sentido, ela considera que o ensino-aprendizagem de um tópico matemático 

começa com uma situação-problema que expressa aspectos-chave desse tópico e são 

desenvolvidas técnicas matemáticas como respostas razoáveis. A autora considera que: 
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Um objetivo de se aprender matemática é o de poder transformar certos 
problemas não rotineiros em rotineiros. O aprendizado, deste modo, pode ser 
visto como um movimento do concreto (um problema do mundo real que 
serve como exemplo do conceito ou da técnica operatória) para o abstrato 
(uma representação simbólica de uma classe de problemas e técnicas para 
operar com esses símbolos). (ONUCHIC, 1999, p.207) 

 

Segundo as compreensões de Onuchic, a resolução de problemas deve ser adotada 

como uma metodologia de ensino, no sentido de que 

 
 

o problema é olhado como um elemento que pode disparar um processo de 
construção do conhecimento. Sob esse enfoque, problemas são propostos ou 
formulados de modo a contribuir para a formação dos conceitos antes 
mesmo de sua apresentação em linguagem matemática formal. (ONUCHIC, 
1999, p.207) 

  

 
Indo ao encontro do que diz Onuchic, trabalhar com o ensino-aprendizagem de 

Matemática através de resolução de problemas possibilita compreender melhor os conceitos, 

os processos e as técnicas operatórias matemáticas, em que o aluno torna-se um agente ativo 

na construção de seu conhecimento, de modo que os conteúdos matemáticos tenham sentido 

para ele e que possa descobrir por si mesmo como resolver problemas sobre esses conteúdos. 

É neste sentido que, quando se apresenta aos alunos um conteúdo, deve-se levá-los a 

raciocinar sobre a necessidade de construir novos conceitos e processos, bem como a associar 

a outras concepções prévias que eventualmente eles tenham sobre os conceitos envolvidos na 

resolução.  

O processo de ensino-aprendizagem através: 

 

[...] da resolução de problemas requer um amplo repertório de conhecimento, 
não se restringindo às particularidades técnicas e aos conceitos, mas 
estendendo-se as relações entre eles e os princípios fundamentais que os 
unifica. O problema não deve ser tratado como um caso isolado. A 
matemática precisa ser ensinada como matemática e não como um acessório 
subordinado a seus campos de aplicação. Isso pede uma atenção continuada 
à sua natureza interna e a seus princípios organizados, assim como para os 
seus usos e aplicações. (ONUCHIC, 1999, p.204) 
 

 

Destaca ainda Onuchic (1999) a necessidade de professores melhores preparados e 

educadores matemáticos engajados com ensino-aprendizagem de melhor qualidade, 

mostrando através da resolução de problemas o quanto a Matemática é importante no dia-a-
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dia dos alunos, na apreensão dos conceitos, ou seja, além de ampliar a capacidade de 

raciocinar matematicamente, também amplia a capacidade de solucionar problemas com 

facilidade, fazendo com que o aluno deixe de resolver exercícios mecanicamente e passe a 

resolver através da compreensão e entendimento. 

Nesse aspecto Onuchic, complementa: 

 

O ensino-aprendizagem de um tópico matemático começa com uma 
situação-problema que expressa aspectos-chave desse tópico e são 
desenvolvidas técnicas matemáticas como respostas razoáveis. Um objetivo 
de se aprender matemática é o de poder ser visto como um movimento do 
concreto (um problema do mundo real que serve como exemplo do conceito 
ou da técnica operatória) para o abstrato (uma representação simbólica de 
uma classe de problemas e técnicas para operar com esses símbolos). 
(ONUCHIC, 1999, p.207) 

 

Também Rodrigues trata deste aspecto colocando que: 

 

[...] é fundamental que os alunos busquem e selecionem informações, tomem 
decisões e desenvolvam capacidade para lidar com a atividade matemática, a 
atuação dos professores deve caminhar no sentido de proporcionar atividades 
e situações de aprendizagem que permitam aos alunos o desenvolvimento da 
compreensão de conceitos e de processos que estimulem a capacidade de 
resolver problemas. (RODRIGUES, 2006, p. 53) 

 

Onuchic e Allevatto apontam algumas razões para se propor a ensino de Matemática 

através da Resolução de Problemas: 

 
-Resolução de problemas coloca o foco da atenção dos alunos sobre ideias e 
sobre o “dar sentido”. Ao resolver problemas, os alunos necessitam refletir 
sobre ideias que estão inerentes e / ou ligadas ao problema; 
-Resolução de problemas desenvolve o “poder matemático”. Os estudantes, 
ao resolver problemas em sala de aula, se engajam em todos os cinco 
padrões de procedimentos: raciocínio e prova, comunicação, conexões e 
representação que são os processos de fazer matemática, além de permitir ir 
bem além à compreensão do conteúdo que está sendo construído em sala de 
aula; 
-Resolução de problemas desenvolve a crença de que os alunos são capazes 
de fazer Matemática e de que Matemática faz sentido. Cada vez que o 
professor propõe uma tarefa com problemas e espera pela solução, ele diz 
aos estudantes: “Eu acredito que vocês podem fazer isso!”. Cada vez que a 
classe resolve um problema, a compreensão, a confiança e a autovalorização 
dos estudantes são desenvolvidas; 
-Resolução de problemas provê dados de avaliação continua que podem ser 
usados para tomar decisões instrucionais, ajudar os alunos a ter sucesso (...); 
-A formalização de toda teoria Matemática pertinente a cada tópico 
construído, dentro de um programa assumido, feita pelo professor ao final da 
atividade, faz mais sentido para os alunos. (ONUCHIC; ALLEVATO, 
2004, p.213-214) 
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O ensino fundamentado na metodologia da resolução de problemas, seguindo os 

passos de Onuchic (1999), propõe aos professores de Matemática que pretendem aplicar essa 

teoria com seus alunos em sala de aula, visando uma aprendizagem compreensiva e 

significativa, a seguinte sequência de atividades: 

 

1º) Formar grupos – entregar uma atividade 

      Trabalhar em grupos proporciona aos alunos um aprendizado compartilhado 

através de esforços combinados cooperando para o processo de descoberta em direção a um 

objetivo. 

      Para a presente pesquisa, esta etapa foi realizada on-line. Para as sessões, os 

grupos de estudos dos alunos foram formados nos polos ou em suas residências para 

discussão dos conteúdos. 

 

2º) Papel do professor – Observar e incentivar 

      O papel do professor é observar, organizar, consultar, mediar, intervir, controlar e 

incentivar a aprendizagem dos alunos.  O professor lança questões desafiadoras e ajuda os 

alunos a se apoiarem, uns nos outros, para atravessar as dificuldades. O professor faz a 

intermediação, leva os alunos a pensar e acompanha suas explorações resolvendo, quando 

necessário, problemas secundários.  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem, a professora-pesquisadora: 

- organizou as sessões, desafiando os alunos a raciocinarem matematicamente, 

ampliando  a capacidade de solucionar problemas; 

-  mediou as aulas demonstrativas do conteúdo proposto (derivada) e os fóruns de 

discussões, levando os alunos a pensar; 

- incentivou as discussões e a resolução das tarefas; 

- interveio quando necessário; 

- controlou a entrega das tarefas. 

 

3º) Resultados na lousa – resoluções certas, erradas ou diferente processo 

      Com o trabalho concluído, nesta pesquisa a professora anotou na lousa digital os 

resultados encontrados pelos alunos nos diferentes grupos, quer certos ou errados, e aqueles 

feitos por diferentes caminhos e discutiu no chat e também nos fóruns de discussão. 

 

 4º) Realizar a Plenária – discussão  
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       Os alunos foram chamados para uma assembléia plena, de modo a defenderem 

seus pontos de vista e participarem da discussão nos fóruns e chats. 

 

5º) Análise dos resultados – reflexão 

      Nesta fase, os pontos e dificuldade encontradas pelos alunos são novamente 

explorados durante a reflexão dos resultados. Nos fóruns de discussão e nos chats, foi feita 

uma reflexão dos caminhos que os alunos utilizaram para chegar ao resultado e quais foram as 

dificuldades encontradas. 

 

6º) Buscar um Consenso 

      A partir da análise feita, com a devida retirada das dúvidas, busca-se um consenso 

sobre o resultado pretendido. No Ambiente Virtual, foi promovido o consenso dos resultados 

sobre o conteúdo abordado, a partir do momento em que foram feitas considerações nos 

fóruns e chats, com o intuito de deixar o aluno expor suas estratégia para se chegar a solução. 

 

7º) Formalização do conteúdo 

   Faz-se uma síntese daquilo que se objetivava aprender a partir do problema dado. 

Nesta pesquisa, foram colocadas as devidas definições, identificadas as propriedades e 

feitas as demonstrações, destacando o que de Matemática nova se construiu, usando as 

novas terminologias próprias ao assunto. 

     A formalização do conteúdo para os alunos a distância foi feita quando se indicou 

que fossem assistidas as vídeos-aula que tratavam da derivada, bem como, ao final de todo o 

trabalho se deu um feedback ao assunto. 

 

Para Rodrigues (2006) trabalhar com a metodologia da resolução de problemas 

proporciona aos alunos a criação de estratégias, a fim de que consigam comprová-las e saibam 

argumentá-las, segundo o caminho seguido, e que este faça sentido para eles, estabelecendo 

conexões com conhecimentos anteriores. Ainda o autor argumenta que: 

 

A resolução de problemas apresenta características muito próprias, que 
passam pela particularidade da situação de partida e pelo papel a ser 
desempenhado pelo aluno ao longo da atividade. A existência de vários 
processos envolvidos, como os de comunicação (falar, escrever, explicar, 
concordar, questionar), de raciocínio (analisar, refletir, compreender) e de 
registro (desenhar, escrever) conferem um caráter importante ao tema. 
(RODRIGUES, 2006, p. 57) 
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Sendo assim, metodologias de ensino alternativas, nesse caso a resolução de 

problemas, são boas formas de chamar a atenção dos alunos para a melhor compreensão dos 

conteúdos matemáticos, possibilitando que haja uma aprendizagem significativa, uma vez que 

vem explorar melhor as particularidades desses conteúdos, sem que tratem deles de uma 

maneira que apenas reproduza um método e se estude uma teoria. 

Na concepção de Onuchic (1999),  problema é  tudo aquilo que não se sabe fazer, mas 

que se está interessado em resolver, isto é, qualquer situação que estimule o aluno a pensar, 

que possa interessá-lo, que lhe seja desafiadora e não trivial. Também é desejável que ela 

tenha reflexo na realidade dos alunos a que se destina. 

Para Piovesan e Zanardini (2008), a resolução de exercícios e resolução de problemas 

são processos diferentes. Enquanto na resolução de exercícios os estudantes dispõem de 

mecanismos que os levam, de forma imediata, à solução, na resolução de problemas isso não 

ocorre, pois, muitas vezes, é preciso levantar hipóteses e testá-las. Dessa forma, uma mesma 

situação pode ser um exercício para alguns e um problema para outros, a depender dos seus 

conhecimentos prévios.  

Problemas e exercícios estão presentes nas aulas de Matemática, mas, para Pozo  

 

[...] um problema se diferencia de um exercício na medida em que, neste 
último caso, dispomos e utilizamos mecanismos que nos levam, de forma 
imediata, à solução. Por isso, é possível que uma mesma situação represente 
um problema para uma pessoa enquanto que para outra esse problema não 
existe, quer porque ela não se interesse pela situação quer porque possua 
mecanismos para resolvê-la com um investimento mínimo de recursos 
cognitivos e pode reduzi-la a um simples exercício. (POZO, 1998, p. 16) 

 
 
Existe uma grande diferença entre resolver um exercício e um problema matemático. 

Num exercício, existe um algoritmo matemático, um procedimento que nos leva a um 

resultado. O exercício presta-se para desenvolver a habilidade de se empregar alguma fórmula 

ou algoritmo da Matemática e um problema serve para despertar um conhecimento em 

potencial, estimulando o desenvolvimento de habilidades de raciocínio no aluno. 

Para Krulik e Rudinik (1997, apud BRANDÃO, 2005, p.39), um exercício é algo que 

permite treinar ou reforçar algoritmos já aprendidos, já um problema trata-se de um processo 

no qual se faz necessário raciocinar e sistematizar o que se aprendeu. 

Onuchic argumenta que: 
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Colocando o foco na Resolução de Problemas, defendemos que: o ponto de 
partida das atividades matemáticas não é a definição, mas o problema; que o 
problema não é um exercício no qual o aluno aplica, de forma quase 
mecânica, uma fórmula ou uma determinada técnica operatória; que 
aproximações sucessivas ao conceito criado são construídas para resolver um 
certo tipo de problema e que, num outro momento, o aluno utiliza o que já 
aprendeu para resolver outros problemas; que o aluno não constrói um 
conceito em resposta a um problema, mas constrói um campo de conceitos 
que tomam sentido num campo de problemas; que a Resolução de Problemas 
não é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo ou como aplicação da 
aprendizagem, mas como orientação para a aprendizagem. (ONUCHIC, 
1999, p. 215) 

 

Segundo Dante (2003, p. 43): "Exercício, como o próprio nome diz, serve para 

exercitar, para praticar um determinado algoritmo ou processo". O mesmo autor define ainda 

o problema como: 

[...] é a descrição de uma situação onde se procura algo desconhecido e não 
se tem previamente nenhum algoritmo que garanta sua solução. A resolução 
de um problema-processo exige uma certa dose de iniciativa e criatividade 
aliada ao conhecimento de algumas estratégias. (DANTE, 2003, p.43) 

 

Concordando com os autores, acima citados, quando resolvemos um problema, temos 

que pensar, articular as informações trazidas pelo problema, traçar caminhos, metas, 

conjecturas de raciocínio que nos levem à análise e ao resultado. 

Ao propor um problema aos alunos, podemos investigar o caminho que ele toma para 

chegar à solução, contudo, o problema deve estar bem elaborado, detalhado, de maneira que o 

aluno, ao ler, possa interpretá-lo e resolvê-lo sem maiores dificuldades e dúvidas, chegando 

assim à sua solução. 



5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Os dados descritivos considerados relevantes nesta pesquisa buscam elementos para 

compreender a forma que os alunos usaram para resolver os problemas nas atividades 

propostas, analisando e respeitando a maneira que cada grupo escolheu para chegar à 

resolução. 

 A professora pesquisadora assumiu um papel de mediadora das atividades, a partir da 

apresentação da teoria feita nas webconferências, auxiliadas pelo desenvolvimento de 

problemas que permitiram a troca de informações, diálogos, percepção e construção do 

conhecimento, num momento síncrono. A mediação nos fóruns, o auxílio aos trabalhos, a 

indicação dos caminhos para que os grupos pudessem resolver as questões propostas foram 

realizadas em períodos assíncronos. 

Tais análises buscam responder a pergunta de pesquisa, que trata de: 

 

Que contribuições a utilização da metodologia da resolução de problemas pode 

dar ao ensino e aprendizagem de derivada e à análise do comportamento de funções 

num ambiente virtual de aprendizagem? 

 

Nesta pesquisa, conforme mencionado na descrição da metodologia, as formas de 

registro de coleta de dados foram: a observação participante, o diário de campo e a análise de 

documentos (sessões, discussão em fórum, webconferências e chat).  

No momento da análise dos dados, foram realizadas leituras dos apontamentos 

descritos no diário de campo, e selecionados os conteúdos mais relevantes para se trazer à 

discussão. 

 Esses dados aparecem no desenrolar do texto em forma de narração dos diálogos 

ocorridos em sala de aula virtual, no caso da webconferência quando da realização dos chats. 

Nessas aulas virtuais, os alunos tanto se comunicavam pela escrita no chat (um fórum 

síncrono), como também em momentos oportunos, o áudio era liberado aos polos, de maneira 

que era possível que a professora também os ouvisse, pois os alunos podiam participar 

falando. Deixava-se que no próprio chat eles solicitassem a vez de falar, para que o áudio 

fosse liberado a cada polo individualmente,  para eles poderem responder oralmente. 

 A professora pesquisadora era auxiliada por um tutor que fazia a intermediação entre 

a sala do estúdio de webconferência e a sala de aula dos alunos, através do chat. Esse tutor 

controlava o áudio dos alunos para com o estúdio, conforme cada polo ia participando. Essas 
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conversações foram gravadas com um gravador comum levado pela pesquisadora, bem como 

pelo sistema de web. Também algumas anotações foram feitas pelo tutor que auxiliava no 

estúdio, além do registro fotográfico, via tecla Print Screen, da tela do chat no momento das 

webconferências.  

As narrações dos diálogos ocorridos nas aulas da webconferência e chats seguem o 

que se tratava nas conversações entre professora e alunos, bem como é intercalada em forma 

de explicação e/ou esclarecimento, da professora pesquisadora, de modo que o leitor possa 

compreender melhor os dados apresentados. 

A observação participante inicia a partir das aulas de webconferência, sendo registrada 

para posterior análise, assim como a interação da professora com os alunos, num diálogo que 

propiciasse o desenrolar da resolução das atividades de aula. Além dessas atividades 

realizadas em webconferência, os alunos participaram de uma tarefa (sessões) realizada em 

cinco grupos de três a quatro estudantes, com o objetivo de que eles resolvessem os 

problemas propostos, utilizando a metodologia da resolução de problemas, sabedores de que 

tal atividade seria levada em consideração na avaliação da discilplina. Também fez parte 

dessa tarefa a observação participante, pois nos diálogos promovidos nos fóruns assíncronos, 

ao serem lançados os problemas das sessões, eram abertos fóruns de discussão para cada uma 

delas; assim a pesquisadora observava os comentários feitos pelos alunos e intervinha quando 

necessário.  

Os documentos analisados são as atividades das aulas de webconferências, chats e as 

atividades solicitadas, ou seja, problemas resolvidos pelos alunos como forma de tarefa 

realizada em grupo, no polo ou em suas casas. Pedia-se que esses problemas, após discutidos 

e resolvidos entre eles, fossem entregues de forma manuscrita à professora, via moodle: eles 

escanearam o que haviam escrito e enviaram à professora. 

O conteúdo das atividades das sessões é apresentado através da descrição executada 

pela pesquisadora, e/ou através de imagens do próprio documento, quando conveniente. As 

transcrições integrais de todas as discussões dos diálogos nos fóruns passaram por uma 

significativa seleção visando proporcionar uma abordagem e discussão relevantes a 

compreensão desta técnica.  

Para melhor organizar e apresentar os diálogos nos fóruns e a análise das sessões, foi 

conveniente criar algumas convenções com as quais o leitor se deparará; a fim de preservar a 

identidade dos alunos, foram consideradas algumas siglas: para a professora pesquisadora foi 

utilizada a sigla PP e para os grupos: A, B, C, D, E. Aos alunos integrantes de cada grupo: 

A1, A2, A3..., B1, B2, B3,..., C1, C2, C3,..., e assim sucessivamente, fazendo referência aos 
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integrantes de cada grupo. Quando são analisados os exemplos explorados nas 

webconferências, a referência feita aos comentários dos alunos é indicada pelas letras iniciais 

do nome de cada polo, ou seja, das cidades. Por exemplo: Aluno SVP, do polo de Santa 

Vitória do Palmar; Aluno SBV, do polo Santana da Boa Vista; Aluno RS, do polo de Restinga 

Seca; Aluno AR, do polo de Arroio dos Ratos; Aluno CA, do polo de Cachoeira do Sul; 

Aluno SJN, do polo de São José do Norte; Aluno BP, do polo de Balneário Pinhal; Aluno 

SFP, do polo de São Francisco de Paula. 

O contexto em que as atividades foram desenvolvidas promoveu a interação entre 

alunos e entre eles e a professora, favorecendo o desenvolvimento do seu senso crítico, uma 

vez que eles foram colocados diante de situações em que houve a necessidade de avaliar as 

estratégias a serem seguidas, a fim de que tomassem decisões adequadas para o rumo a ser 

percorrido. 

Ao permitir que um aluno verbalize ou se manifeste sobre que procedimento deve ser 

adotado na procura da solução de um problema, pode-se estar dando a ele oportunidade de 

modificar seus conhecimentos prévios e construir novos significados. 

Como já mencionado na metodologia, a professora pesquisadora avisou aos alunos em 

aula de que necessitava desenvolver uma pesquisa e para isso precisava contar com sua 

participação e colaboração. Posteriormente, no AVA, foi feito um convite formal à pesquisa e 

também foram disponibilizados recados e informações a respeito de como seriam os 

procedimentos para sua realização. Além de subsídios teóricos que iriam ser ministrados nas 

webconferências, com a participação deles nas resoluções das atividades de aula, uma tarefa 

seria realizada e também serviria de objeto de pesquisa da professora. 

 A pesquisadora abriu primeiramente no AVA um fórum intitulado “Confirmação de 

participação na pesquisa”, onde pode contar com o apoio e a confirmação de muitos alunos e 

alunas interessados em participarem das atividades, contribuindo com o trabalho de pesquisa 

da professora. Assim apresentam-se alguns dos seus comentários nos fóruns: 

 

“Boa tarde!!!! Professora Silvia, venho através deste confirmar a minha participação 

em relação à sua pesquisa. Estou à disposição para o que precisares, conte comigo!! Sem 

mais, atenciosamente, ...”  

 

“Também participarei da sua pesquisa sim, pode contar comigo professora!!!!! 

Beijos!” 
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“Olá Profª  Silvia, também estou confirmando minha participação na sua pesquisa.” 

 

“Olá Profª Silvia, também confirmo minha participação na sua pesquisa. Fico 

contente em, de alguma forma, poder contribuir com a mesma. Um abraço” 

 

“Muito bom podermos ajudar em vossa pesquisa, sei que é difícil chegar a reta final 

deste curso, te desejo muita força, garra e coragem. Me coloco a disposição, pode contar 

comigo para a pesquisa. Abraços” 

 

“Olá professora Silvia: É com grande prazer que confirmo participação em sua 

pesquisa. Não poderia deixar de participar tendo em vista a sua dedicação e atenção com nós 

alunos do CLMD.” 

 

“Olá Profª  Silvia! É com o maior prazer que venho participar de sua pesquisa. Estou 

a sua disposição.” 

 

Essas foram algumas das manifestações de alunos e alunas, não só confirmando a 

participação, mas também demonstrando carinho e disposição em participar e ajudar na 

pesquisa. Em resposta aos seus comentários, em fórum, a professora pesquisadora agradeceu a 

disponibilidade de todos. 

A partir dessas confirmações, continuou-se a descrever como seguiu o desenrolar da 

pesquisa no AVA. Foi aberto um fórum de discussão para cada sessão. Sua posterior análise 

será feita confrontando os comentários dos alunos com a análise da pesquisadora.  

A seguir, são discutidos e analisados os resultados de pesquisa sob o ponto de vista do 

ensino e aprendizagem da Matemática, no caso o estudo da derivada, na perspectiva da 

metodologia da resolução de problemas. As discussões realizadas constituíram-se na maneira 

pela qual se organizou a elaboração das aulas de webconferências, juntamente com os chats e 

a posterior aplicação das atividades das sessões junto aos alunos no ambiente virtual de 

aprendizagem. A professora pesquisadora tomou por base os conteúdos estudados nas três 

webconferências e o desenrolar dos diálogos nos chats e as análises dos problemas seguem os 

passos da metodologia da resolução de problemas sugeridos por Onuchic.  

As três sessões foram disponibilizadas no AVA e cada uma versava sobre o seguinte 

contexto: 
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A Sessão 1 foi constituída de forma a fazer com que os alunos fossem construindo o 

conceito de derivada, e dessa maneira pudessem fazer a análise e construção do gráfico de 

uma função, quanto a identificação dos pontos de máximo e mínimos locais e absolutos e 

pontos de inflexão. Uma webconferência de três horas foi realizada relembrando e abordando 

o embasamento teórico necessário à compreensão e estudo da derivada voltada aos objetivos 

desse trabalho. Começou-se o assunto falando sobre taxa de variação média e instantânea, 

apresentando-se algumas situações-problemas, bem como estudando a questão da reta 

tangente a uma curva, relacionando-a ao seu coeficiente angular. Também foi analisado o 

gráfico de funções e foram destacados os pontos de máximo, de mínimo e de inflexão, bem 

como  os intervalos de crescimento e de decrescimento da função. Esses conceitos foram 

analisados discutidos nas atividades, de forma interativa nos chats da aula. 

A Sessão 2 teve como objetivo traçar o gráfico da função derivada a partir da análise 

do gráfico da função. Foi planejada uma webconferência de três horas para o estudo e análise 

dessas situações. 

A Sessão 3 versou sobre a análise do gráfico da função derivada. Para abordar esse 

tema, foi realizada uma webconferência de três horas para explorar o assunto e dar condições 

para que os alunos entendessem e resolvessem as atividades propostas, que tinham por 

objetivo traçar o gráfico de uma função a partir da análise do gráfico da função derivada. 

 

 

5.1 SESSÃO 1 

 

5.1.1 Descrição das atividades desenvolvidas na primeira webconferência 

 

Na primeira webconferência foi feita uma análise gráfica da derivada, que é o 

principal objeto a ser investigado nesta pesquisa. Em aulas anteriores, os alunos tiveram 

noções de conteúdos que foram a base para propiciar a sequência das atividades a serem 

desenvolvidas nas webconferências e nas sessões.  

Foi proposta aos alunos a seguinte questão, tendo como propósito rever a definição de 

taxa de variação média e taxa de variação instantânea. 

 

Questão 1: Analisando o gráfico a seguir, como determinar a  inclinação da reta 

tangente à curva ( )y f x= no ponto ))(,( 00 xfxP ? 
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Figura 3: Gráfico da reta tangente a curva no ponto P 

 

Para responder a essa pergunta, foi tomado um ponto ))(,( 11 xfxQ sobre a curva e foi 

calculada a inclinação da reta secante PQ . 

 

                                   

Figura 4: Gráfico da reta secante a curva nos pontos P e Q 

 

 

O quociente 
01

01 )()(

xx

xfxf

−

−
 fornece a inclinação da reta secante, portanto fazendo o 

ponto Q  aproximar-se de P  ao longo da curva ( )y f x= , implica que 1x  se aproxima de 0x , 

isto é,    
01

01 )()(
lim

01 xx

xfxf
xx −

−

→
. Esse limite, quando existe, fornece a inclinação da reta tangente 

à curva no ponto ))(,( 00 xfx . 
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Questão 2: Vamos analisar outra situação. Você está fazendo uma viagem de carro e num 

determinado momento percebe que o velocímetro enguiçou. Como você pode determinar a 

velocidade do carro para que não ultrapasse os limites permitidos? 

 

Uma das estratégias é verificar a quilometragem que aparece no painel do carro. Se no 

instante que você verificou, a quilometragem era de 12.476 km e após 15 minutos 12.495 km, 

então a velocidade média nesse intervalo de tempo, pode ser calculada do seguinte modo: 

 

hkm
horasemtempodeervalo

kmempercorridadistância
/76

25,0

4761249512
=

−
=

int
 

 

Se o valor da quilometragem no tempo t é indicada por )(tf , então a velocidade 

média no tempo t, relativa ao intervalo de tempo de 15 minutos é  
25,0

)()25,0( tftf −+
. 

Se t∆  é um intervalo de tempo qualquer então a velocidade média relativa ao 

intervalo de tempo t∆  é  
t

tfttf

∆

−∆+ )()(
. 

Esse quociente é também denominado de taxa de variação média da função f relativa 

ao intervalo de tempo t∆ . 

Como interpretar geometricamente a velocidade média? 

Para responder a essa pergunta, vamos considerar a quilometragem do carro num 

intervalo de tempo 01 ttt −=∆ ,  sendo )( 0tf  a quilometragem no tempo 0t  e )( 1tf  a 

quilometragem no tempo 1t . 

 

Figura 5: Gráfico da reta secante a curva nos pontos P e Q 
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A velocidade média do carro é definida por:  
01

01 )()(

tt

tftf
vm

−

−
= . A velocidade média 

para intervalos de tempos cada vez menores se aproxima da velocidade instantânea, isto é, a 

velocidade do carro no tempo t qualquer. 

Como definir a velocidade instantânea? 

Para determinar a velocidade do carro no instante 0t , isto é, a velocidade instantânea, 

deve-se considerar um intervalo de tempo cada vez menor, isto é, define-se a velocidade 

instantânea por: 

01

01 )()(
lim

01 tt

tftf
tt −

−

→
. 

O que podemos observar geometricamente em relação às velocidades média e 

instantânea? 

Observa-se que: 

- a velocidade média, mv , de uma partícula entre 1teto  é representada geometricamente 

pela inclinação da reta secante à curva que passa pelos pontos ))(,( 00 tftP  e  ))(,( 11 tftQ , ou 

seja, 

01

01 )()(

tt

tftf
vm

−

−
=  

- a velocidade instantânea, iv , de uma partícula no instante 0t  é representada 

geometricamente pela inclinação da reta tangente à curva que passa pelo ponto ))(,( 00 tftP , 

ou seja, 

01

01 )()(
lim

01 tt

tftf
v

tt
i

−

−
=

→
 

 

Analisando a expressão que fornece a inclinação da reta secante a uma curva e a que 

fornece a velocidade média do carro, as duas são escritas do mesmo modo, portanto define-se 

a taxa de variação média da função f em relação a x, no intervalo ],[ 10 xx , como sendo a 

inclinação secm  da reta secante ao gráfico de f passando pelos pontos ))(,( 00 xfxP  e  

))(,( 11 xfxQ , isto é, 

01

01
sec

)()(

xx

xfxf
m

−

−
=  . 
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Do mesmo modo, defini-se então a taxa de variação instantânea da função f em 

relação a x, como sendo a inclinação tgm da reta tangente ao gráfico de f passando pelo ponto 

))(,( 00 xfxP , isto é,  

01

01 )()(
lim

01 xx

xfxf
m

xx
tg

−

−
=

→

, 

ou indicando por 01 xxx −=∆ , tem-se que 
x

xfxxf
m

x
tg

∆

−∆+
=

→∆

)()(
lim 00

0
. 

 

 

Imagine o ponto Q deslizando sobre a curva C, em direção ao ponto P. Observe a 

figura 6. As retas secantes, à medida que Q se aproxima de P, tendem a uma posição limite, 

que é a reta tangente da figura. 

 

 

Figura 6: Gráfico da função com as retas secantes e a reta tangente 

 

 

Define-se a derivada da função f, indicada por 'f , como sendo, 

x

xfxxf
xf

x ∆

−∆+
=

→∆

)()(
lim)(' 00

0
, se o limite existir. 

 

Graficamente tem-se: 
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Figura 7: Reta secante a curva 

 

• Quando 0→∆x  a secante se aproxima da reta tangente. 

 

Figura 8: Reta tangente a curva 

 

Portanto a derivada 'f  de uma função f  é a inclinação da reta tangente ao gráfico de f 

em ))(,( 00 xfx . Analisando a expressão da taxa instantânea de variação de f em relação a x no 

ponto ))(,( 00 xfx , pode-se verificar que a derivada representa a taxa de variação. 

 

Questão 3: É possível traçar a tangente ao gráfico de uma função em qualquer ponto? 
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Nos gráficos a seguir têm-se exemplos onde a tangente não pode ser traçada no ponto 

0x . 

                      

                      

Figura 9: Gráfico de uma função                          Figura 10: Gráfico de uma função  

                       não derivável em x0                                                                            não derivável em x0 

 

No primeiro gráfico, figura 9, a função apresenta um “bico” em 0x  e no segundo, 

figura 10, a função apresenta um ponto de descontinuidade. E ambos os casos não 

conseguimos traçar a tangente à curva no ponto 0x . 

 

Questão 4: É possível analisar o comportamento de uma função por meio da análise da reta 

tangente? É possível descobrir se uma função é crescente ou decrescente analisando o 

comportamento da reta tangente? 

Vamos analisar o comportamento da função quadrática, representada nas figuras 11 e 

12. Na figura 11, a parábola possui a concavidade voltada para baixo. A função f  é crescente 

no intervalo ),( c−∞  e a reta tangente possui coeficiente angular positivo. No intervalo 

),( ∞+c , a função f  é decrescente e a reta tangente possui coeficiente angular negativo. O 

gráfico a seguir ilustra essa situação. 

 

 

Figura 11: Ponto de Máximo local 
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De modo análogo na Figura 12  observa-se que ao tomar-se um ponto à esquerda de  c, 

isto é, para cx < , a reta tangente a f, possui declividade negativa. 

 

 

Figura 12: Ponto de Mínimo local 

 

No ponto cx = , a função assume seu valor mínimo nesse ponto, a reta tangente é 

paralela ao eixo x e seu coeficiente angular é zero. 

Para os pontos à direita de c, isto é, para cx > , a função é crescente e a declividade da 

reta tangente é positiva. 

Assim, concluímos que a função derivada assume valores positivos ( 0)´( >xf ) nos 

intervalos para os quais f  é uma função crescente e assume valores negativos ( 0)´( <xf ) 

nos intervalos para os quais f  é uma função decrescente. 

Além disso, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f  nos pontos em que 

ocorrem máximos ou mínimos é zero, ou seja, 0)´( =xf . 

 

Questão 5: Vamos analisar o comportamento da função xxf =)(  por meio da análise da 

reta tangente?  

Primeiramente vamos determinar a função derivada. 
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Assim, 
x

xf
2

1
)´( = . 
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Observa-se que a função derivada 'f  não está definida para 0=x . Nos demais pontos 

0>x , )(' xf  existe e é positiva, e a reta tangente tem inclinação positiva. O gráfico a seguir 

ilustra essa situação. 

 

Figura 13: Gráfico da função xy =  

 

Nessa questão, a função raiz quadrada é positiva em todo o seu domínio e a sua 

derivada ou a inclinação da reta tangente é sempre positiva. 

 

Vamos analisar outras situações. Nas figuras 14 e 15 a seguir são mostrados os 

gráficos de funções que apresentam um ponto onde a curva muda a concavidade.  

 

               

Figura 14: Curva crescente                                      Figura 15: Curva decrescente 

 

Podemos verificar na Figura 14 que a curva é crescente e a concavidade é voltada para 

baixo, para valores à esquerda de c. No ponto de abscissa cx = , ela muda sua concavidade, e 

para valores à direita de c , isto é, para cx > , a concavidade é voltada para cima. Analisando 
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a derivada de f , observa-se que a inclinação da reta tangente é sempre positiva, tanto para 

valores à esquerda como para valores à direita de c,  anulando-se no ponto cx = . 

No gráfico da Figura 15, a curva é decrescente com a concavidade voltada para cima 

para valores à esquerda de c. No ponto de abscissa cx = , ela muda sua concavidade voltando-

se para baixo, para valores à direita de c , isto é, para cx > . A derivada neste caso não muda 

de sinal ela é sempre negativa e anula-se no ponto cx = . 

Ao ponto cx = , onde a curva muda sua concavidade, ora voltada para cima, ora 

voltada para baixo dá-se o nome de ponto de inflexão.  

Das situações analisadas, pode-se concluir que, quando a derivada de uma função é 

positiva, isto é, 0)(' >xf , então a função é crescente. E quando a derivada é negativa, 

0)(' <xf  , então a função é decrescente. 

 

Nas próximas questões, após as explicações teóricas em forma de perguntas e a 

formalização das definições, os alunos foram convidados a participarem efetivamente das 

discussões dos problemas trazidos pela pesquisadora. Nos polos, eles se reuniram em grupos, 

discutindo essas atividades propostas em conjunto com a professora, apresentando estratégias 

e resoluções que os levassem à solução. Dessa forma, o primeiro passo da metodologia de 

resolução de problemas, segundo os passos sugeridos por Onuchic (1999), teve seu início, 

formar grupos e entregar uma atividade e, na sequência, os demais passos.  

 

Questão 6: O gráfico abaixo representa a curva posição de uma partícula em função do 

tempo, que se move ao longo de uma linha reta. 

 

 

Figura 16: Gráfico da curva posição da partícula  

 

Pergunta-se: Qual é a velocidade média no intervalo de tempo 30 ≤≤ t ? 
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Aos alunos foi proposta essa questão, que continha em seu gráfico as informações 

necessárias à resolução. Assim seguem-se os comentários: 

PP: Analisem o gráfico dado para responderem a questão. Qual é a velocidade média no 

intervalo de tempo 30 ≤≤ t ? 

Aluno SVP: Basta tirar do gráfico os valores de f(t) que correspondem a cada tempo e depois 

tomar a equação da velocidade média e obter a velocidade. 

PP: Quando t = 0s e t = 3s, qual é o valor de f (t)? 

Aluno SBV: Em t = 0 , f (0) = 10 e em t = 3, f (3) = 10. 

PP: Dessa forma, resolvendo a equação, que valor vocês encontraram para a velocidade média 

neste intervalo? 

Aluno BP: 0 cm/s. 

PP: Analisando o gráfico para que valores de t  a velocidade instantânea é nula? 

Aluna SBV: Como vimos, a velocidade instantânea e a derivada é a mesma coisa e ela é nula 

quando se tem a tangente horizontal, que é nos instantes stestst 42,0 === . 

PP: Isso mesmo! Quer-se saber ainda para quais valores de t  a velocidade instantânea é 

máxima ou é mínima. Como vocês interpretam o gráfico para obterem essas informações? 

Aluna SVP: Essa é mais difícil de responder! 

PP: Pensem um pouco! Em se tratando de velocidade máxima ou mínima, então o carro deve 

estar em movimento, concordam?  

Aluno BP: Sim, então tem a ver com função crescente e decrescente? 

PP: Sim. Como vocês analisam essa situação? 

Aluno SVP: No gráfico a função é crescente até t =2s com maior valor em t = 2 e 

decrescente  para 2 < t < 4 com menor valor em t = 4s. 

PP: Como vocês relacionam isso com a reta tangente, ou seja, com a velocidade instantânea? 

Aluno SBV: Que se a reta tangente tiver inclinação positiva, então a função é crescente, 

assim a velocidade instantânea é positiva, do contrário ela é negativa. 

Nessa atividade, constatou-se que os grupos não apresentaram maiores dificuldades 

em analisar o gráfico, uma vez que nas atividades anteriores explanaram-se essas situações e, 

também, conhecimentos matemáticos anteriores deram base para as percepções dos alunos. 

 

Questão 7: Analise o gráfico abaixo. Ele representa a curva posição de uma partícula em 

função do tempo, que se move ao longo de uma linha reta. 
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Figura 17: Gráfico da curva posição da partícula  

 

Em que instante a partícula se move mais rapidamente, no ponto 0t ou no ponto 2t ? 

Explique. 

 

Foi solicitado aos alunos que analisassem o gráfico de forma a obter as informações 

necessárias para responderem a questão. 

PP: Analisem o gráfico e respondam. Em que instante a partícula se move mais rapidamente, 

em 20 tout ? 

Aluna SVP: Estamos quebrando a cabeça nessa questão! 

PP: Tentem relacionar o que se pede com a inclinação da reta tangente à curva nos pontos 

indicados. Percebemos que em cada ponto a inclinação da reta tangente é diferente. A 

inclinação da reta tangente à curva em 0t é maior ou menor do que a inclinação da reta 

tangente em 2t ? 

Aluno BP: A inclinação em 0t  é maior do que em 2t . 

PP: Logo o que isso significa? 

Aluno SVP: Que em 0t se move mais rápido. Em 2t  ela está parada. 

PP: Como é a reta tangente na origem? Que informação podemos obter sobre a velocidade 

inicial? 

Aluno SVP: Na origem a reta tangente é horizontal, isso significa que a inclinação é nula, a 

partícula está parada, assim a velocidade inicial é 0. 

PP: A partícula está aumentando ou diminuindo sua velocidade no intervalo de tempo ],[ 10 tt ? 

Aluno SVP: Como a inclinação em 1t é maior do que em 0t  então a velocidade está 

aumentando. 

PP: E no intervalo ],[ 21 tt  sua velocidade está aumentando ou diminuindo? 

Aluno BP: A velocidade nesse intervalo está diminuindo porque a inclinação da reta tangente 

também está diminuindo. 
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PP:  Certo. 

 

Questão 8: Observem o gráfico abaixo. Esse gráfico apresenta pontos de inflexão? Apresenta 

pontos de máximo ou de mínimo? Em que intervalo a função é crescente ou decrescente? Essa 

curva apresenta concavidade voltada para cima ou para baixo? 

 

Figura 18: Gráfico da função dada  

 

 Analisando o gráfico a professora perguntou: 

PP: Esta curva apresenta pontos onde ela muda sua concavidade? 

Aluno CA: Tem dois pontos. 

Aluno SVP: Em (0,0) 

Aluno AR: (0,0) e (2,-16) porque vejo a curva mudando a concavidade. 

PP: Quem saberia me dizer em que intervalos a curva está crescendo?  

Aluno CA: Para 3>x .  

Aluno RS: No ponto 3 é crescente. 

PP: Uma função pode ser crescente só num ponto? 

Aluno RS: Melhor... De 3 a mais infinito... 

Cada aluno, a seu modo, descrevia o intervalo em notações diferentes. 

PP: Em qual intervalo a função é decrescente? 

Aluno CA: Para 3<x . 

Aluno RS: De menos infinito até 3. 

Aluno AR: Notamos que a curva desce da esquerda para a direita até o ponto 3=x e depois 

ela cresce. 
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PP: Como assim, explique melhor! 

Aluno AR: A curva dá idéia de que vem descendo antes do zero, passa por ele e vai até o 

ponto mínimo (3,-27). 

PP: Muito bem! Você até já respondeu as coordenadas do ponto de mínimo! Mas quando 

você diz que a curva vem descendo para valores antes de zero, em linguagem matemática isso 

significa dizer o quê? Quem saberia responder? 

Aluno CA: Professora, significa que a função é decrescente de menos infinito até 3. 

PP: É isso mesmo... Muito bom! A coordenada do ponto de mínimo em (3,-27) já foi vista 

pelo Aluno AR. Essa função apresenta ponto de máximo? 

Aluno SVP: Não. 

Aluno SBV: Não. Só tem um ponto de mínimo. 

PP: Em que ponto é possível traçar a reta tangente horizontal? 

Aluno RS: No ponto (0,0) . 

PP: Como é a reta tangente no ponto (2, -16)? 

Aluno SBV: No ponto (2, -16) admite a reta tangente?. 

PP: Sim. E em (0,0) o que temos?  

Aluno SBV: Temos um ponto de inflexão. 

PP: Nesse ponto podemos ter a reta tangente? 

Aluno SBV: Não.  

Aluno AR: Sim. 

Aluno CA: Sim 

PP: Sim, podemos ter a reta tangente no ponto (0,0), contudo essa reta tangente intercepta a 

curva nesse ponto (0,0) e coincide com o eixo x. Essa ideia se diferencia da definição de 

tangente que vocês conheciam em que a reta tangente era definida como uma reta que “toca” 

a curva num único ponto. Aqui vemos que ela pode interceptar a curva. O mesmo acontece 

com a tangente no ponto (2, -16). Ainda estão faltando os intervalos onde a concavidade da 

curva é voltada para cima e para baixo! Quais são esses intervalos? 

Aluno CA: A concavidade é voltada para cima em 0<x  e 42 << x . 

PP: Explique melhor! 

Aluno CA: A concavidade voltada para cima começa em menos infinito e pára no zero e 

depois tem de novo de 2 até 4. 

Aqui nota-se que eles não perceberam que o gráfico da função cresce indefinidamente. 

PP: Olhem melhor para essa curva. Vocês acham que ela pára onde termina o traçado do seu 

gráfico? 
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Aluno CA: Sim... Não. 

Aluno SBV: Não. 

PP: O fato de o gráfico parar de ser desenhado, não significa que ele não continua seu traçado. 

No caso dessa função os extremos dela são infinitos, isso significa que ela continua sendo 

traçada, considerada, não parando onde ela deixa de ser desenhada. 

Aluno CA: Ah... Então é concavidade voltada para cima em 0<x  e 2>x . 

Aluno SVP: Professora aqui nós achamos que fica assim: concavidade voltada para cima de 

menos infinito até zero e depois de dois até mais infinito. 

PP: Isso mesmo! E matematicamente podemos escrever esse intervalo na seguinte notação: 

( ∞− ,0) U (2, ∞+ ). E por último vamos considerar onde ela tem a concavidade voltada para 

baixo. Qual é esse intervalo? 

Aluno CA: 30 << x , desculpe... Até 2. De 0 ao 2. 

Aluno SJN: A concavidade voltada para baixo é no intervalo entre 0 e 2. 

PP: Isso mesmo! Nesse exercício vocês se empenharam bastante, espero que todos tenham 

entendido! Vamos ao próximo. 

Aluno AR: Professora, gostei dessa questão, consegui visualizar no gráfico muita coisa! 

 

Ao final da primeira webconferência, foram solicitadas atividades, a serem 

desenvolvidas em casa ou nos polos, os grupos deveriam escanear suas considerações 

manuscritas e depois postá-las no moodle. A explanação seria feita em chat, num encontro 

marcado para sua discussão. 

 

 

5.1.2 Descrição e análise das atividades solicitadas de acordo com o conteúdo da 

primeira webconferência 

 

Depois da primeira webconferência, em fórum, os alunos postaram suas dúvidas e foi 

necessário analisar outros problemas para que eles conseguissem entender o comportamento 

do gráfico da função, identificando os pontos de máximo, de mínimo, pontos de inflexão e se 

a função admitia ou não derivada em determinado ponto. A análise dessas situações 

contribuiu para que eles tivessem um embasamento teórico maior para resolver os problemas 

propostos. 
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Aluna SVP: Oi prof. na atividade 3 da sessão 1 gostaria que a senhora me explicasse o que 

vem a ser um ponto de máximo relativo e qual a diferença entre máximo relativo, absoluto e 

local. Um abraço. 

 

PP: Oi, respondendo a sua pergunta. A diferença entre máximos relativos e absolutos:  

Máximo relativo ou local: um ponto 0x  é chamado de máximo relativo se existe uma 

vizinhança de 0x  de modo que o valor de )( 0xf é maior que qualquer outro valor da função 

na vizinhança considerada.  

Máximo absoluto: um ponto 0x  é chamado de máximo absoluto se )( 0xf  é o maior de todos 

os valores da função, considerando todos os pontos do domínio de f. Qualquer dúvida escreva. 

Um abraço! 

Aluna SVP: O máximo relativos pode ocorrer nos extremos do domínio?, pois nesses pontos 

não existirá a vizinhança necessária? Poderias mostrar com um exemplo? 

PP: Observe a figura abaixo: 

 

 

 

 

Figura 19: Representação gráfica dos pontos de máximo e de mínimo  

 

Aluna SVP: Oi professora, olhando a tarefa, surgiu uma dúvida, a respeito do máximo e do 

mínimo absoluto. Se eu tiver uma função do terceiro grau, eu posso dizer que aquele máximo 

absoluto e aquele mínimo absoluto que aparece nela são absolutos? Ou eu preciso 

necessariamente de que exista máximo relativo e mínimo relativo para que exista máximo 
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absoluto e mínimo absoluto? Se for possível coloca os gráficos na explicação, ajuda bastante 

no entendimento. Um abraço e muito obrigada por sua atenção. 

PP: Oi, nesse caso como você está afirmando ser uma função de terceiro grau, tudo vai 

depender da lei dessa função e do domínio no qual ela está definida. Mas uma coisa é simples 

de ser compreendida, um ponto será máximo absoluto se não houver outros pontos cujas 

alturas sejam maiores que a dele. Um ponto será mínimo absoluto se não houver outros 

pontos cujas alturas sejam menores do que a dele. 

 

No exemplo dado abaixo, consideremos a mesma função em duas situações. 

Primeiramente ela está definida no domínio real e depois no intervalo [-1,3]. No primeiro 

caso, os pontos indicados não são absolutos, pois existem pontos com alturas maiores e 

menores. No segundo caso, eles são considerados absolutos, pois dentre todos os pontos do 

domínio, eles são os pontos de maior e menor altura. 

 

 

Figura 20: Representação gráfica do exemplo  

 

Aluna SVP: Obrigada professora agora ficou bem mais claro, consegui entender. Abraços 

 

Para as duas próximas atividades foram solicitadas suas resoluções pelos grupos. Eles 

escanearam essas resoluções e as postaram no moodle. A discussão foi feita em chat, as 

imagens dos traçados dos gráficos das atividades pedidas foram colocadas nos slides das 

apresentações em PowerPoint, sendo exibidas na lousa digital, contudo foram comentadas  as 
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análises, mas não foram identificados no momento da discussão, os grupos que as resolveram. 

Nesta descrição, a menção dos grupos será de acordo com as iniciais de seu polo. 

 

 

Atividade 1.  Vocês conseguem desenhar o gráfico de uma função que tenha um ponto de 

máximo local em 2=x  e que seja possível desenhar a reta tangente nesse ponto? E outro 

gráfico em que não seja possível traçar a reta tangente nesse ponto? 

 

Soluções apresentadas pelos grupos 

 

Grupo RS 

 

 
Figura 21: Solução da atividade 1 do grupo RS 

 

O grupo RS acertou as duas condições, sendo que para o item (b)  a função é descrita, 

pelo grupo, por duas sentenças, descrevendo duas retas que se unem em x = 2, não permitindo 

nesse ponto a reta tangente.  
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Grupo SBV 

 
 

Figura 22: Solução da atividade 1 do grupo SBV 

 

A resposta postada pelo Grupo SBV, está correta para ambas as situações. Consideram 

uma parábola, para a primeira situação, a qual admite a reta tangente em x = 2 e na segunda 

situação uma função que apresentava um “ bico” em x = 2, não admitindo a reta tangente 

nesse ponto. 

 

Grupo SVP 

 
 

Figura 23: Solução da atividade 1 do grupo SVP 

 

O Grupo SVP para o item (a) apresenta um traçado de gráfico diferente dos demais, 

também correto, e no item (b) uma função que não é derivável em x = 2. 
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Grupo BP 

 
Figura 24: Solução da atividade 1 do grupo BP 

 

O Grupo BP acerta o item (a) conforme os demais grupos e no item (b) apresentam um 

traçado diferente, contemplando em x = 2 máximo local, porém não derivável. 

 

Atividade 2. Vocês conseguem esboçar o gráfico de uma função f, contínua no intervalo 

fechado [1,5] que satisfaça a seguinte condição:  f  não tem ponto de máximo local e nem 

ponto de mínimo local, porém x = 2 e x = 4 são pontos críticos.  

 

Soluções apresentadas pelos grupos 

 

Grupo SVP                                                               Grupo SBV 

                              

Figura 25: Solução apresentada                               Figura 26: Solução apresentada 

pelo grupo SVP                                                                 pelo grupo SBV 
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O grupo SVP consegue em seu traçado satisfazer as condições pedidas, sendo que em 

2=x , consideram a tangente vertical e em 4=x a tangente horizontal. O grupo SBV se 

equivoca no traçado não respondendo as condições pedidas para os pontos 2=x e 4=x .  

 

Grupo RS                                                               Grupo BP 

 

                 

 

Figura 27: Solução apresentada                               Figura 28: Solução apresentada 

pelo grupo RS                                                                 pelo grupo BP 

 

O grupo RS traça uma curva que não condiz com a solicitação. O grupo BP traça 

corretamente o gráfico segundo as condições dadas, em 2=x  e 4=x , consideram pontos 

críticos que admitem a tangente horizontal. 

 

O curso de matemática a distância é composto por alunos (as) de todas as idades, e 

áreas, tem professores, engenheiros e alunos esforçados, com mais ou menos dificuldades, 

que cursam essa licenciatura, de maneira que muitos dos alunos que participaram dos fóruns e 

chat demonstraram ter um conhecimento prévio ou mesmo uma percepção e articulação 

elaboradas, outros nem tanto. Geralmente participavam do chat aqueles que tinham 

praticamente certeza do que iam responder, algumas dúvidas e questionamentos surgiam, mas 

sempre observava-se o empenho e a participação efetiva de muitos deles, querendo de fato 

compreender o que se realizava. 

 

Atividade 3:  Analisem o gráfico da função no intervalo 





− 7,

2

1
:  
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Figura 29: Gráfico da atividade 3 

 

A função apresenta pontos de máximo? Apresenta pontos de mínimo? Apresenta pontos de 

inflexão? Quais são as coordenadas desses pontos? Justifique suas respostas. 

 

Soluções apresentadas pelos grupos 

 

Depois de exploradas em aula atividades desse tipo e debatido nos fóruns, a maioria 

dos grupos analisou e descreveu corretamente os pontos pedidos. Alguns deles esqueceram-se 

de mencionar um dos pontos e outros grupos se confundiram na análise. Abaixo, são 

consideradas e comentadas  as resoluções desses grupos. 

 

O Grupo C, conforme Figura 30, abaixo, justifica os pontos corretamente trazendo 

uma explicação sobre cada um deles. Demonstraram com isso pesquisa em livros e estudo 

sobre as definições de cada ponto, dessa forma conseguiram identificar corretamente cada um 

deles através das análises feitas nas aulas. 
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Figura 30: Solução da atividade 3 apresentada pelo Grupo C 

 

O Grupo A, conforme Figura 31, a seguir, identifica corretamente os pontos e também 

explica o porquê do nome recebido por cada um deles. Mesmo justificando com suas palavras 

de acordo com o que eles entenderam, sem utilizarem uma definição formal, demonstram ter 

entendido o significado de cada ponto, identificando-os pelas suas coordenadas e nomeando 

corretamente. 

 

Figura 31: Solução da atividade 3 apresentada pelo Grupo A 
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O Grupo E nomeiam corretamente muitos dos pontos, porém acabam esquecendo-se 

de descrever os pontos de inflexão, considerando apenas um deles, (2, 2). Não trazem a 

justificativa do porquê de cada ponto receber tal nome, sem utilizarem uma descrição com 

suas palavras e nem mesmo a definição formal. O Grupo E identifica o ponto (3, 4) como um 

máximo absoluto e não relativo. 

 

 

Figura 32: Solução da atividade 3 apresentada pelo Grupo E 

 

O Grupo B acerta cinco dos seis pontos de inflexão, errando a coordenada de um 

deles, colocando (1, 1) ao invés de (0,5; 1). Faz menção apenas aos pontos de máximo e de 

mínimo e os identifica corretamente, mas não diferencia os absolutos dos relativos. Utiliza 

uma justificativa que não é precisa, formal. Abaixo segue sua representação: 
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Figura 33: Solução da atividade 3 apresentada pelo Grupo B 

 

Essa questão não apresentou muitas dificuldades, pois antes se fez alguns comentários 

a respeito desses pontos em fóruns e chats. 

 

Ao término da primeira webconferência, foram propostas aos alunos atividades que 

contemplavam os conteúdos nela trabalhados, sendo disponibilizada a primeira tarefa, cujas 

atividades se embasavam no que havia sido discutido na aula, em chats e ainda nos fóruns, 

onde os grupos tiveram a oportunidade de discutirem suas dúvidas. Situações secundárias 

foram comentadas, afim de que eles compreendessem o que tinham que fazer.  

A discussão em fóruns e chats oportunizou a comunicação de ideias, estratégias e 

hipóteses de resolução, que se aprimoraram a cada situação analisada. O vocabulário dos 

alunos de cada grupo foi ganhando um rigor matemático mais apropriado à medida que as 

atividades iam sendo desenvolvidas. Contudo, percebe-se nas análises, tendo em vista que 

esta pesquisa foi aplicada em um número grande de polos (cidades), em diferentes estados e 

culturas regionalizadas, que cada aluno trazia uma bagagem de conhecimentos diferentes. 

Na primeira sessão analisada, observou-se que dos cinco grupos selecionados alguns 

tinham dificuldades com a clareza de ideias e alguma defasagem em conteúdos anteriores, ou 

seja, os pré-requisitos à disciplina de Cálculo A, bem como com a escrita matemática 
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adequada. A maioria deles escrevia da forma que entendia. E isso, matematicamente, não é 

apropriado. 

As observações, descrições e análises da pesquisadora foram feitas sobre a produção 

dos alunos, mediante as conversações em chats e fóruns e postagens escritas das atividades 

propostas.  

As soluções das atividades, propostas para serem feitas em casa ou nos polos, foram 

comentadas em fóruns com os alunos, de maneira a mostrar a eles seus erros e acertos e os 

diferentes caminhos utilizados pelos grupos, para que assim se desse sequência aos passos da 

metodologia da resolução de problemas. A análise dos resultados apresentados por alguns dos 

grupos foram discutidos de maneira a refletir sobre as dificuldades ainda encontradas. 

 

 

5.2 SESSÃO 2 

 

5.2.1 Descrição das atividades desenvolvidas na segunda webconferência 

 

O objetivo desta webconferência foi traçar o gráfico da função derivada a partir da 

análise do gráfico da função dada. Foram elaboradas primeiramente situações simples, para 

que os alunos percebessem a relação entre os gráficos da função dada e o de sua derivada 

destacando as informações necessárias para seu traçado. O desenrolar das explicações das 

atividades contou com a participação dos alunos.  

 

Desenvolvimento das Atividades em webconferência 

 

Questão 1: Consideremos a função identidade xxf =)( . O gráfico dessa função é a reta 

xy = . Como é o traçado do gráfico da função derivada?        

  

Figura 34: Gráfico da função y = x 
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PP: Primeiramente vamos analisar o gráfico da função identidade. Sabemos que ela representa 

uma reta que passa na origem e forma 45º com o eixo dos x. Como será o gráfico de sua 

derivada? 

Aluno SJN: Quando derivamos uma função igual a x,  sua derivada sempre vai ser 1. 

Aluno CA: Se o traçado do gráfico da função que a senhora desenhou é uma reta, então o 

gráfico da derivada vai ser outra reta. 

PP: Sim. Mas analisem o comportamento da função f, ela é uma reta crescente ou 

decrescente? E que reta será essa? 

Aluno SVP: Ela é uma função crescente. 

PP: E é crescente para todo o valor de x? 

Aluno SVP: Sim 

PP: Se o traçado do gráfico da função f é crescente para todo o valor de x, então a derivada é 

positiva, isto é, f ´(x) > 0 para todo o x, ou seja, o gráfico está acima do eixo x, e nesse caso 

sua derivada é  a função constante igual a um. 

Aluno CA: Vai ser o gráfico da função 1'=y  que é a derivada da função xxf =)( . 

PP: Muito bem... Então vamos traçar os gráficos da função e da sua derivada.  

 

                  

Figura 35: Gráfico da função identidade e de sua derivada 

 

PP: Considerando a função identidade xxf =)( , então sua derivada é 1)(' =xf , cujo gráfico 

é a reta 1'=y . 

 

Questão 2: Se a função é constante, isto é, cxf =)( . Como é o traçado do gráfico de sua 

função derivada? 
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Figura 36: Gráfico da função constante y = c 

                            

PP: Como podemos visualizar o gráfico de uma função constante, cxf =)( , onde c é uma 

constante real, é uma reta. Qual é a derivada de uma constante? 

Aluno SJN: Zero. 

Aluno SVP: Toda vez que derivamos uma função constante a sua derivada é nula. 

Aluno CA: Conforme as regras estudadas a derivada de uma constante é nula. 

PP: Se a derivada de uma função constante é zero então como é o traçado do gráfico da 

função derivada? 

Aluno AR: Ficará outra reta.  

PP: Como assim? 

Aluno SJN: Será uma reta sobre o eixo do x. 

Aluno SVP: Será a reta 0=y  que fica sobre o eixo do x. 

PP: Muito bem... Vocês estão entendendo direitinho! 

 

Questão 3: Qual será o gráfico da função derivada da função quadrática 2)( xxf = ? 

 

Figura 37: Gráfico da função quadrática y = x2 

 

PP: Como se comporta o gráfico da função 2xy = ? 

Aluno AR: É uma parábola com a concavidade para cima! 
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PP: Isso mesmo! Que mais? 

Aluno RS: Passa na origem... 

PP: Como vocês perceberam, é uma parábola que passa na origem e tem a concavidade 

voltada para cima. Qual é a derivada da função 2)( xxf = ? 

Aluno SVP: Ah... Essa é fácil professora, a derivada é xxf 2)(' = . 

PP: Então como é a representação do gráfico da derivada? 

Aluno SBV: Vai ser uma reta. 

PP: Alguém sabe dizer se essa reta será crescente ou decrescente? 

Aluno CA: Professora, será uma reta crescente porque a função dada é positiva, logo a sua 

derivada também será positiva, ou seja, o coeficiente linear da reta tangente será positivo. 

PP: Hum... Alguém mais poderia acrescentar comentários a essa situação? Isso é verdade? 

Aluno SJN: A reta passa na origem. 

Aluno AR: A parábola tem a concavidade voltada para cima, por isso é positiva. 

PP: Como a parábola comporta-se graficamente, a esquerda de zero, ou seja, para valores 

menores que zero?  

Aluno SVP: Ela decresce e tem a concavidade pra cima. 

PP: Muito bem! Então se a gente tomar um ponto sobre ela nesse intervalo e traçarmos a reta 

tangente a esse ponto, como se comporta essa reta tangente?  

Aluno RS: Professora, a reta tangente será decrescente ...[pausa] então a derivada é 

negativa e como a senhora explicou... Então o desenho do gráfico da derivada nessa parte 

fica abaixo do eixo x.  

PP: Isso mesmo! E continuando... A função derivada vem crescendo, abaixo do eixo x, para 

valores menores que zero, passa pelo ponto crítico de abscissa 0=x  e segue crescendo... Mas 

agora acima do eixo x. Alguém sabe me dizer  por quê? 

Aluno SVP: Porque a função derivada é crescente logo ela tem que continuar crescendo 

depois que passa pelo ponto crítico. 

PP: Sim... Mas tem uma explicação para isso! 

Aluno SJN: Professora, agora a gente tem que analisar o outro lado né? 

PP: Sim. A parábola depois de passar pelo ponto de mínimo é crescente e tem a concavidade  

voltada para cima isso quer dizer o quê, segundo o que estudamos? 

Aluno SBV: Que a reta tangente é crescente então a derivada é positiva assim o traçado do 

gráfico da derivada fica acima do eixo x .  
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PP: Muito bem... Vocês estão acompanhando com muita atenção! Vamos traçar o gráfico da 

função derivada. 

 

Figura 38: Gráfico da função derivada y’ = 2x 

 

Para esses primeiros exemplos notou-se que os alunos tinham certa desenvoltura e 

conseguiram manter uma boa participação nas análises das situações, pois haviam tido certas 

noções teóricas ministradas, tanto na aula anterior, como em disciplinas já cursadas que dão o 

embasamento sobre funções elementares e seus gráficos.  

 

Questão 4: Como será o gráfico da derivada da função f cujo gráfico está na figura abaixo? 

 

Figura 39: Gráfico da função f 

 

A professora pesquisadora chamou a atenção dos alunos para o gráfico da função, que 

estava desenhado nos slides projetados sobre a lousa digital e passou, juntamente com eles, a 

fazer as considerações com relação ao estudo da derivada em cada intervalo. E depois, 

juntamente com os alunos, foi construindo o gráfico da função derivada. 

PP: Sendo pedido para traçar o gráfico da função derivada, como vocês procedem? Vamos 

analisar o gráfico dado. Ele apresenta um ponto de máximo em )2,0( e um ponto de mínimo 

em )2,2( − . Sabe-se que nesses pontos a derivada é nula, portanto, para 0=x  e 2=x , o 
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gráfico da derivada intercepta ou toca o eixo x, pois são as raízes da função derivada. 

Observem o gráfico da função. Qual é o comportamento da curva para valores de x menores 

que zero? 

Aluno BP: Ela é crescente e tem a concavidade para baixo. 

PP: Isso significa o quê? 

Aluno BP: A curva é uma função crescente, assim a derivada é positiva e o seu gráfico está 

acima do eixo x. 

PP: E entre (0,2) como a função se comporta? 

Aluno SVP: É decrescente no intervalo, com derivada negativa, estando abaixo do eixo do x. 

PP: Mas nesse intervalo a função f  tem um outro ponto em que a derivada é nula? 

Aluna SVP: Tem um ponto de inflexão em )0,1(  que será um ponto crítico da função 

derivada. 

PP: Esse ponto de inflexão de f  será um ponto máximo ou de mínimo na função derivada? 

Aluno BP: Será um ponto de mínimo, pois a derivada da função dada conforme nós 

desenhamos aqui é uma parábola com a concavidade para cima. 

PP: Muito bem... Tracem o gráfico. 
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Figura 40: Gráfico do traçado da função f e f’ 

 

Questão 5: Como será o gráfico da derivada da função f que possui esse gráfico abaixo? 

 

Figura 41: Gráfico da função f 
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A professora projetou o gráfico da função f sobre a lousa digital e passou, juntamente 

com os alunos, a fazer as considerações com relação ao estudo da derivada. Analisou 

primeiramente quantos pontos de máximo e de mínimo a função possuía, rebatendo-os sobre 

o eixo dos x e após fazendo a análise de cada intervalo, entre esses pontos, segundo o 

movimento da curva. Depois, juntamente com os alunos, foi construindo o gráfico da função 

derivada. 

PP: Vamos analisar o gráfico dado. Quantos pontos de máximo e de mínimo o gráfico 

apresenta? 

Aluno SVP: Ele apresenta um ponto de máximo em )1,0( e pontos de mínimo em )0,1(− e 

)0,1( .  

PP: Como a derivada se comporta nesses pontos? 

Aluno BP: Sabe-se que a reta tangente que passa por eles tem a inclinação nula, portanto a 

derivada é nula para 1−=x , 0=x e 1=x .  

PP: Logo o gráfico da função derivada intercepta ou toca o eixo x. Observem o gráfico da 

função. Qual é o comportamento da curva para valores de x menores que -1? 

Aluno SBV: Ela é decrescente e tem a concavidade para cima. 

PP: O que isso significa? 

Aluno BP: Que a reta tangente a ela agora é decrescente assim a derivada é negativa e o seu 

gráfico está abaixo do eixo x, para valores de x menores que -1. 

PP: Muito bem! Então, o gráfico da derivada começa sendo traçado abaixo do eixo x, logo ela 

vem crescendo ou decrescendo? 

Aluno BP: O gráfico da derivada vem crescendo e passa por -1. 

PP: Entre os valores de x de -1 a 0, como a função se comporta? 

Aluno CA: Ela é crescente, logo a reta tangente a ela é crescente, assim a derivada é positiva 

e está acima do eixo do x entre -1 e 0. 

PP: Sim, mas nesse intervalo f  apresenta um ponto de inflexão?  

Aluno SVP: Sim, entre -1 e 0 a  curva muda a concavidade, assim tem um ponto de inflexão. 

PP: O que acontece com a derivada depois do ponto de máximo? 

Aluno BP: Ela começa a decrescer. 

PP: Bom! Assim a derivada atinge seu ponto máximo entre -1 e 0, justamente na abscissa do 

ponto de inflexão para valores de y positivos. Entre 0 e 1 como a função f se comporta?   

Aluno SVP: A função é decrescente, sua derivada é negativa e seu traçado fica abaixo do 

eixo x, entre 0 e 1. 
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PP: Mas entre 0 e 1, o gráfico da função f apresenta outro ponto de inflexão e entre esses 

valores a função f decrescente. Até que ponto a função continua decrescendo? 

Aluno AR: Até atingir o ponto de ponto de mínimo. 

PP: Isso! Assim a derivada atinge seu ponto mínimo entre 0 e 1, justamente na abscissa do 

ponto de inflexão. E para valores maiores que 1, como a função f se comporta? 

Aluno SVP: A função é crescente com a concavidade voltada para cima. 

PP: Isso significa o que? 

Aluno SVP: Que a derivada é positiva, estando seu gráfico acima do eixo do x. 

PP: Muito bem! Então a derivada atinge um ponto de mínimo e torna a crescer, passando por 

1=x  e segue crescendo acima do eixo x, ou seja, para valores maiores que 1.  

 

A pedido dos alunos recapitulou-se as considerações, foram feitas anotações na lousa, 

chamando a atenção para o comportamento da função e de sua derivada. A pesquisadora ficou 

surpresa com a participação dos alunos que, mesmo a distância e sendo vinte e duas cidades 

assistindo a aula, demonstraram empenho, estudo e desenvoltura nos diálogos, mostrando-se 

também muito interessados nesse tipo de abordagem em relação ao estudo da derivada, tanto 

que nos fóruns, bem como, pelo msn  (Windows Live Messenger) alunos e alunas procuravam 

a professora para tecer comentários ou tirar dúvidas. Abaixo, segue a representação do gráfico 

da função e sua derivada. 
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Figura 42: Gráfico do traçado da função f e f’ 

 

 

5.2.2 Descrição e análise das atividades solicitadas de acordo com o conteúdo da segunda 

webconferência 

 

Tendo sido analisados vários exemplos na webconferência, foi solicitado aos alunos 

que resolvessem algumas atividades identificando e estabelecendo as relações entre o gráfico 

de uma função e o de sua derivada. As duas próximas atividades foram desenvolvidas num 

chat, um encontro marcado, para se discutir essas questões, uma vez que ainda alguns alunos 

tinham dúvidas em como desenvolver as atividades. Começou-se por considerar a atividade, 

de uma forma bem elementar, relembrando alguns conteúdos já estudados, de maneira que os 

alunos pudessem associar o gráfico da função com o de sua derivada. 
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Atividade 1: Qual dos gráficos da função derivada corresponde ao gráfico da função? 

 

Gráfico das funções: 

(a)                                         (b)                                              (c) 

a

x

y

          

b

x

y

          

c

x

y

 

Figura 43: Gráfico das funções 

 

Gráfico das derivadas: 

       (s)                                              (r)                                              (t) 

      

 

Figura 44: Gráfico das funções derivadas  

 

PP: Vamos recordar um pouco de conteúdos que vocês já estudaram e que nos são úteis agora. 

Quando vocês estudaram matemática elementar, na parte de geometria analítica e funções, a 

professora deve ter falado em coeficiente linear e coeficiente angular da reta, bem como falou 

em funções crescentes e decrescentes! Lembram? 

Aluno SBV: Sim lembramos. 

Aluno BP: Sim 

PP: Então o que podemos dizer de uma função crescente?  

Aluno SVP: Uma função é crescente quando, ao se aumentar os valores de x, os de y também 

aumentam. 

PP: Muito bem. E quando uma função é dita decrescente? 
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Aluno SVP: Quando o valor de x aumenta, os de y diminuem. 

PP: Com relação a funções cujos gráficos são retas, como é o sinal do coeficiente angular de 

uma reta que representa uma função crescente? 

Aluna SBV: Para uma reta crescente o coeficiente angular é positivo e para uma reta 

decrescente é negativo. 

PP: Muito bem! Observem os gráficos que trago. Considerem neles uma escala de uma em 

uma unidade. Eles trazem as representações de três funções quais são elas e como se 

comportam? 

Aluno BP: São gráficos de três parábolas, duas com a concavidade para cima e uma com a 

concavidade para baixo. 

PP: Vocês conseguem identificar as abscissas dos vértices dessas parábolas? 

Aluno SBV: No gráfico (a) 5,0−=x   ,  (b) 2=x   ,  (c) 1=x . 

Aluno SVP: No gráfico (a), temos parábola com a concavidade para cima, com ponto de 

mínimo em 5,0−=x . No (b), temos parábola com a concavidade para cima, com ponto de 

mínimo em 2=x . No (c), temos parábola com a concavidade para baixo, com ponto de 

máximo em 1=x . 

PP: O que se quer é relacionar o gráfico dessas três parábolas ao gráfico de suas respectivas 

derivadas. Vimos que a reta tangente à uma curva num ponto P tem coeficiente angular, 

01

01 )()(
lim

01 xx

xfxf
m

xx
tg

−

−
=

→

. Se esse coeficiente angular for positivo, a reta tangente é crescente 

e se for negativo a reta tangente é decrescente. As abscissas dos pontos de máximo e de 

mínimo da função dada são as raízes da função derivada, sendo localizadas sobre o eixo dos x. 

A função derivada, como estudamos, está intimamente relacionada ao coeficiente angular da 

reta tangente à curva num ponto. Sendo assim, associem a cada uma das funções ao gráfico da 

sua respectiva derivada. Analisem bem e digam quais são as associações. 

Para o item (a) vocês analisaram o gráfico como? 

Aluno SBV: Professora nós podemos pensar em como vai ser o sinal da derivada de uma 

função quadrática e aí relacionar com cada reta que aparece? 

PP: Sim, este é um caminho, mas vamos considerar os sinais da função e da sua respectiva 

derivada. Analisando o gráfico (a) vocês já disseram que ela tem a concavidade para cima, 

logo em 5,0−=x  ela tem um ponto de mínimo. Qual é o comportamento gráfico da parábola 

antes desse ponto? 

Aluno SVP: Ela tem a concavidade pra cima. 
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PP: Sim, mas o que mais vocês observam? 

Aluno BP: A parábola está decrescendo para chegar ao ponto de mínimo. 

PP: Isso, mas se vocês tomarem um ponto sobre a parábola antes de 5,0−=x e por esse ponto 

e traçam uma reta tangente à curva, como será o comportamento dela? 

Aluno BP: Ela será uma reta decrescente. 

PP: E reta decrescente tem o sinal do coeficiente angular positivo ou negativo? 

Aluno PB: Negativo 

PP: Quando analisamos o gráfico da função, determinamos o ponto onde a função corta o eixo  

x, os intervalos onde ela é positiva ou negativa. Como o coeficiente angular da reta tangente 

está intimamente ligado a derivada de uma função num ponto, podemos considerar que, sendo 

crescente a reta tangente a curva num determinado ponto, ela tem o coeficiente angular 

positivo e se a reta tangente for decrescente, ela tem coeficiente angular negativo. Então, se a 

função derivada assume valores positivos, seu gráfico fica desenhado acima do eixo dos x. Se 

a função derivada assume valores negativos, seu gráfico fica desenhado abaixo do eixo dos x. 

Ainda foi dito que as abscissas dos pontos de máximo e de mínimo da função dada são as 

raízes da função derivada, sendo localizadas sobre o eixo dos x. Sendo assim, relacionem as 

funções com suas derivadas. 

Aluno SBV: No gráfico (a) 5,0−=x  é um ponto de mínimo, então é uma raiz da derivada, a 

reta tangente à parábola antes de 5,0−=x  é decrescente, então o gráfico da derivada está 

desenhado abaixo do eixo dos x. A derivada de uma parábola é uma reta, essa reta vai passar 

pela raiz conforme observamos nos gráficos, depois de passar pela raiz 5,0−=x , uma reta 

tangente a curva depois de 5,0−=x  é crescente, então o gráfico da derivada está desenhado 

acima do eixo dos x. A gente relacionou a parábola (a) à reta s, uma função crescente que 

passa pela raiz 5,0−=x . 

PP: Muito bem! Vejam que lembrando alguns conteúdos já estudados eles nos servem para 

fazer as relações de que precisamos, então agora fica fácil para vocês associarem os outros 

dois gráficos! O gráfico (b) é análogo ao (a), dessa forma o raciocínio é o mesmo. Sendo 

assim qual é a associação? E para o gráfico (c) como vocês fazem? 

Aluno SBV: O gráfico (b) relaciona-se a reta t e para o gráfico (c), fazemos o contrário e a 

reta que se relaciona é a reta r, que passa pela raiz 1=x , onde 1=x é o ponto de máximo da 

parábola. 

PP: Muito bem! 
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Percebeu-se que, retomando alguns conceitos já estudados anteriormente, eles 

conseguiram fazer a associação e que, utilizando esses exemplos mais simples, eles 

compreenderam as relações entre os gráficos. Essa discussão rendeu bastante, pois eles aos 

poucos iam lembrando-se dos conceitos e propriedades da derivada. 

 

Atividade 2: Analisem o gráfico da função f abaixo: 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 45: Gráfico da função dada 

 

Qual dos gráficos a seguir pode ser o gráfico da sua derivada? 

 

a 

x 

y 

       

b 

x 

y 

    

c 

x 

y 

 

Figura 46: Gráfico das funções para análise 

 

PP: Observem essa curva, agora não é mais uma parábola. Quantos pontos de máximo e de 

mínimo ela apresenta? 

Aluno SBV: Apresenta um ponto de máximo em 0=x  e um ponto de mínimo em 2=x  e 

esses pontos são as raízes da função derivada. 

PP: Sendo assim, ao tomar valores antes e depois dessas raízes e traçar a reta tangente à curva 

por esses pontos, como fica o sinal do coeficiente angular da reta tangente? 

Aluno SVP: Se for um ponto antes de 0=x , uma reta tangente que passa por ele tem 

coeficiente angular positivo, logo o desenho do gráfico da derivada vai estar acima do eixo x. 

PP: Isso significa que a derivada vem crescendo ou decrescendo? 

f 

x 

y 
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Aluno SVP: Vem decrescendo e passa por 0=x . 

PP: E entre 0 e 2 como é a reta tangente à curva num ponto desse intervalo? 

Aluno SBV: É decrescente assim o coeficiente angular é negativo e o gráfico da derivada 

está abaixo do eixo dos x. 

PP: Logo a derivada vai ter um ponto de mínimo entre 0 e 2. Mas entre 0 e 2 a curva muda de 

concavidade? 

Aluno SBV: A curva muda sua concavidade, assim temos um ponto de inflexão entre 0 e 2. 

PP: E nesse ponto de inflexão, na coordenada de sua abscissa, como já estudamos, será 

justamente onde vai ser o ponto de mínimo? E para valores depois de 2=x como a função f 

comporta-se? 

Aluno SVP: A tangente ao gráfico depois de 2=x  é crescente, logo o gráfico da derivada 

vai ficar acima do eixo x, sendo crescente e com a concavidade voltada para cima, dessa 

forma a função relaciona-se com o gráfico da derivada do item (a). 

 

As atividades que agora passam a ser consideradas fizeram parte de uma tarefa, que 

seria resolvida em grupo pelos alunos, em casa ou nos polos, e ao surgirem dúvidas sobre as 

questões, elas poderiam ser compartilhadas em fórum com os demais grupos ou com a 

professora.  

Sendo assim, apresentam-se abaixo essas atividades, juntamente com a análise e 

comentários de seus resultados pela pesquisadora. 

 

Atividade 3: Associe o gráfico de cada uma  das  funções  abaixo representadas nos itens (a) 

a (d), com o gráfico de sua derivada em I a IV. Justifique suas escolhas. (STEWART, p. 173)   

 
Gráfico das funções: 
 
        (a)                               (b)                                (c)                                       (d) 

                    
 

Figura 47: Gráfico das funções dadas 
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Gráfico das derivadas: 
 
        (I)                                  (II)                            (III)                                   (IV) 

                         

 

Figura 48: Gráfico das funções derivada 

 

 
Entregou-se via moodle, ou seja, postaram-se no AVA, as atividades que faziam parte 

da sessão. Deixou-se os fóruns abertos para que alunos trocassem comentários entre si e com 

a professora, mas principalmente entre eles. Notou-se a princípio que os alunos perguntavam 

aspectos elementares, alguns abordados na webconferência, mas para uma maior 

compreensão e melhor entendimento deles, retomaram-se alguns tópicos em suas discussões.  

A aluna A1 do grupo A, fez o seguinte comentário no fórum: 

Aluna A1: Bom Dia! Professora Silvia, por exemplo, para justificar as associações do 

gráfico com a derivada observo as raízes? Justifico minha escolha através dessa relação? 

Como justifico quando for com um gráfico de constantes, como observo essa associação? 

A colocação da aluna foi pertinente para compreender quais os primeiros passos a 

serem considerados a fim de associar os gráficos da função com o da derivada, como 

solicitado. 

O papel da professora nesse instante foi o de intermediar a situação, esclarecer 

algumas dúvidas e dar novos exemplos. 

PP: Olá! Você pode fazer a observação da função dada através de suas raízes, mas isso 

dependendo da função pode não funcionar, sendo assim faça a análise da função a cada 

intervalo e relacione com o sinal da derivada. Quando o gráfico da derivada for uma função 

constante é porque a função é linear ou é uma função afim. 

 

O grupo A associou o gráfico (a) com o gráfico II. Analisando os sinais da derivada, 

indicaram que quando f’ é negativa significa que o traçado do gráfico está abaixo do eixo x e, 

quando f’ é positiva, o traçado do gráfico está acima do eixo x.  

O grupo fez a seguinte representação: 
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Figura 49: Solução do item (a) apresentada pelo Grupo A 

 

O grupo preocupou-se em analisar se o gráfico era de uma função polinomial do 3º 

grau o que, para a análise do comportamento da função e de sua derivada, não tinha interesse. 

Apesar de não se expressarem corretamente, fizeram uma análise do comportamento da 

função em cada intervalo, destacando os intervalos onde a função é crescente ou decrescente, 

salientando os pontos de máximo e de mínimo e o ponto de inflexão. Com essas informações, 

foi possível associarem o gráfico da função (a) com o de sua derivada representada em (II). 

Percebe-se a dificuldade dos alunos deste grupo em obter informações simplesmente 

analisando o gráfico. Eles tentaram descobrir a lei de formação para conhecer a função 

derivada e obter as informações por meio de uma análise algébrica e não gráfica. 
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Ainda, o grupo A associou o gráfico (b) com o gráfico IV.  

      

Figura 50: Solução do item (b) apresentada pelo Grupo A 

 

O grupo A conseguiu perceber que a função (b) é uma função definida por partes e o 

gráfico de cada parte é uma reta. Chamou atenção o fato de que nos pontos de máximo e de 

mínino a derivada não existe, pois apresenta um “bico”. Justificaram que o gráfico da 

derivada é representado por três funções constantes. Subentende-se aqui que o fato da função 

apresentar três retas em intervalos diferentes fez com que o grupo percebesse que, ao derivar a 

reta em cada intervalo, sua derivada seria uma função constante nesse intervalo.  

Apesar de não explicarem suas justificativas, os alunos desse grupo fizeram uma 

análise do gráfico destacando os intervalos onde a derivada é positiva e onde é negativa, o que 

permitiu estabelecer a correspondência entre os dois gráficos. 

 

O Grupo C, no item (b), relacionou adequadamente os gráficos, porém, em sua 

justificativa, se equivocou ao chamar a atenção para a derivada de cada função linear. 

Afirmaram que a derivada 1)´( =xf , para todo x onde a função é crescente e 1)´( −=xf  para 

todo x onde a função é decrescente. Utilizam como legenda: C para função crescente e D para 

função decrescente. Para analisar o sinal da função derivada, quando positiva, usaram AC, 
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para significar que o traçado do gráfico é representado acima do eixo dos x e quando negativa 

usaram AB, para significar que o traçado do gráfico é representado abaixo do eixo dos x. 

Chamaram a atenção para o fato de que nos “bicos” a derivada não existe, pois não é possível 

ter a reta tangente e por isso o intervalo é aberto. 

                              

Figura 51: Solução do item (b) apresentada pelo Grupo C 

 

Os alunos do Grupo B, conforme a Figura 52, abaixo, perceberam que em cada 

intervalo a função é diferente e que sua derivada será uma função constante e apresenta 

pontos de descontinuidade. Eles apresentaram a seguinte justificativa.  

 

Figura 52: Solução do item (b) apresentada pelo Grupo B 
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Apesar de usar uma linguagem imprecisa em suas justificativas, eles conseguiram 

estabelecer algumas relações, como a inclinação das retas que compõem o gráfico e os pontos 

onde a derivada não existe. 

  

A aluna E2 do Grupo E escreveu: Não consigo ver a diferença entre um gráfico de f e 

de f’, alguém pode me responder? Abraço 

Aluno B1 do Grupo B: Até parece que não tem diferença nenhuma né? Se não indicarem qual 

é a função fica difícil mesmo. Mas vou dar algumas dicas, algumas informações visuais que 

aparentemente parecem tão difíceis, mas que um olhar mais atento é capaz de decifrar. 

Observe qualquer gráfico de uma determinada função e sua derivada. Tenha à mão essas 

duas representações e observe nos intervalos do eixo x como elas se comportam. Se o gráfico 

da função está descendo, lá, nesse mesmo intervalo de descida, o desenho da derivada 

aparece abaixo do eixo do x. As raízes da derivada ou zeros, ou ainda, os pontos onde o 

gráfico corta o eixo dos x, são, na função, pontos de máximo ou de mínimo, ou seja, a parte 

mais alta ou a mais baixa. Já na derivada esses pontos máximos e mínimos são indicativos de 

que ali há um ponto de inflexão na função original. Entre uma inflexão e outra temos as 

concavidades que podem ser para cima ou para baixo. No gráfico da derivada verifique que 

enquanto o gráfico sobe estamos dentro de uma concavidade negativa, ou melhor, com a 

boca para baixo. Neste intervalo só podemos ter ponto de máximo. Já quando o gráfico da 

derivada aponta para baixo temos então concavidade para cima e aí entre as inflexões 

teremos ponto de mínimo. 

Esse Aluno B1 demonstra ter compreendido o que se queria com essa atividade e 

consegue fazer as associações e visualizar, entendendo o que se explanou em aula.  

 

No item (c), este Grupo B justifica a associação do gráfico correspondendo o gráfico 

(c) com o gráfico da derivada (I), identificando que se trata de uma função modular. 

Chamaram a atenção, em sua escrita, para a análise das derivadas laterais que são diferentes 

nesse caso e concluíram que tais derivadas laterais, consideradas no mesmo ponto (zero) são 

diferentes, porém concluíram também que a função modular é descontínua nesse ponto ao 

invés de referir-se à descontinuidade da função derivada.  
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Figura 53: Solução do item (c) apresentada pelo Grupo B 

 

No item (c), o Grupo D, relacionou adequadamente os gráficos. Na justificativa eles 

observaram que a função não é derivável no ponto 0=x , pois tem um “bico” nesse ponto. 

Justificaram que, quando a função é crescente, a derivada é constante e igual a 1, e quando a 

função é decrescente, a derivada é constante igual a  1− .  

Apesar de relacionar corretamente o gráfico da função com o de sua derivada, 

perceberam-se muitos erros de linguagem e conceitos imprecisos. 

 

 

Figura 54: Solução do item (c) apresentada pelo Grupo D 

 

Em fórum, a Aluna E3 do Grupo E postou a seguinte dúvida: Oi Silvia... Podes dar 

uma olhada no anexo e ver se estou no caminho certo... abraço. 

A seguir a dúvida que a aluna de forma manuscrita postou no fórum: 
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Figura 55: Dúvida Aluna E3 do Grupo E 

 

 
PP: Olá! Você está no caminho certo sim, a relação entre os gráficos está correta! Um trata da 

função modular || xy =  e o gráfico correspondente, você associou corretamente com as 

funções constantes y’ = 1 se x > 0 e y’ = -1 se x < 0 . Contudo, quando você escreve que 

1=x ,  você está se referindo apenas a 1=x  pois 11 = . Quando afirma que não existe a 

derivada para essa função, pois a mesma não é uma curva suave, você está certa, mas te 

pergunto: para qual valor de x a derivada não existe? Em que ponto a função || xy =  não 

admite derivada? E por quê? Aguardo teu retorno. 

Aluna E3 do Grupo E: Oi! Penso que ele não aceita derivada quando estiver no ponto "0" 

porque ela sempre terá a forma de "bico" e como tu disseste ela não será jamais uma "curva 

suave", porque as derivadas laterais são diferentes. É isto ou é porque ela não terá uma reta 

tangente? 

PP: Você está correta, no ponto 0=x , a função modular não é derivável, primeiro porque as 

derivadas laterais são diferentes e depois porque em 0=x tem um bico, não admitindo a reta 

tangente nesse ponto. É pelas duas coisas, por não ter as derivadas laterais iguais, bem como, 

não admitindo também reta tangente nesse ponto. 

 

O grupo B, na questão (d), apresentou a seguinte justificativa: 
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Figura 56: Solução do item (d) apresentada pelo Grupo B 

 

 

O grupo B afirmou em sua justificativa que a parte do gráfico da função derivada 

representada abaixo do eixo x indica que a função original é decrescente, porém não justificou 

porque o gráfico da função derivada intercepta o eixo x em três pontos. Fazem referência aos 

pontos de inflexão indicando que, na função derivada, eles são os pontos de máximo e de 

mínimo. O grupo não utilizou uma linguagem precisa nem argumentos matemáticos mais 

precisos em sua justificativa. 

 

O Grupo E, fez o seguinte comentário sobre a questão (d):  
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Figura 57: Solução do item (d) apresentada pelo Grupo E 

 

Percebe-se que graficamente eles fazem todas as análises que levam ao traçado do 

gráfico da derivada, estudaram o comportamento gráfico de f e estudaram os sinais da 

derivada f’ a fim de relacionarem os traçados dos gráficos. Utilizaram como legenda: C para 

função crescente e D para função decrescente. Para analisar o sinal da função derivada, 

quando positiva, usaram AC, para significar que o traçado do gráfico será representado acima 

do eixo dos x e quando negativa usaram AB, para significar que o traçado do gráfico será 

representado abaixo do eixo dos x. Fazem a correspondência adequadamente, bem como as 

considerações com relação aos pontos de máximo e de mínimo da função f e os pontos 

críticos da função derivada f’. Chamam a atenção aos dois pontos de inflexão de f que 

correspondem aos pontos de máximo e de mínimo de f’, no entanto não argumentam que 

nesses pontos a declividade da reta tangente muda de crescente para decrescente ou vice-

versa. Eles afirmaram o resultado baseados nos exemplos desenvolvidos na webconferência 

mas não utilizaram os resultados para justificar a afirmativa. 
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Atividade 4:  Como será o traçado do gráfico da função f’ , conhecendo os gráficos da função 

f ? Suponha os eixos com a mesma escala, para esboçar o gráfico de f’. 

       (a)                                               (b)                                          (c)      

                     

Figura 58: Gráfico das funções dadas 

 

O Grupo B, demonstrou ter a preocupação com o fato de a função apresentar um ponto 

que não era nem de máximo e nem de mínimo. Fizeram as considerações corretas para as três 

funções que foram dadas. Abaixo é mostrada a sua resolução.  

  

Figura 59: Solução apresentada pelo Grupo B 

 

Nota-se que as linhas pontilhadas encaminham corretamente cada ponto, identificando 

os pontos críticos de f’ . Fazem menção aos pontos de inflexão em f como sendo os pontos de 
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máximo ou de mínimo da função derivada. Esse grupo demonstrou clareza na interpretação 

gráfica e conseguiu traçar os três gráficos corretamente. 

 

Como a atividade pedia apenas a construção do gráfico da derivada a partir do gráfico 

da função, os grupos não justificaram as soluções, apenas traçaram o que era pedido, contudo 

muitos dos grupos fizeram as análises dos pontos apresentados na função e também estudos 

quanto ao seu crescimento e decrescimento para poderem traçar o gráfico da derivada. 

No fórum, a Aluna RS perguntou: 

 

Aluna RS: Oi Professora e demais colegas, estou tendo dificuldades com a atividade 4. Não 

consigo entender como devo começar! Alguém pode me indicar um caminho? Agradeço 

Uma colega responde: 

Aluna CA: Você deve analisar cada gráfico que ali representa uma função f e a partir dele 

desenhar o gráfico da função f’ de cada um, como nos exemplos que a professora Silvia fez 

junto com a gente na última web, se eu estiver errada alguém me corrija, mas foi assim que 

entendi, espero ter ajudado. Abraços 

PP: Tua colega está correta. Sendo dado o gráfico da função f,  a partir dele pede-se o gráfico 

de f’. A primeira coisa a analisar e identificar são os pontos de máximo e de mínimo da 

função dada e projetá-los sobre o eixo do x, pois nesses pontos a derivada é nula e o gráfico 

da mesma intercepta ou toca o eixo x. Identifique também os pontos de inflexão em f, que 

serão os pontos de máximo ou de mínimo em f’, estude os sinais segundo o que fizemos em 

aula e que estão no arquivo da webconferência 7. Daí você consegue traçar o gráfico. 

Continuem trocando idéias entre vocês, esse é o objetivo dos fóruns! 

Aluna RS: Oi colega .......... e Professora Silvia obrigada pelos esclarecimentos, acho que 

consegui entender... valeu. 

 

Abaixo, pode-se analisar o traçado do gráfico da derivada correspondente a atividade 

4, segundo as análises do Grupo E. No item (a) fizeram considerações corretas em relação ao 

gráfico da função. Analisaram em cada intervalo o comportamento da função e identificaram 

se era crescente ou decrescente. A função f decresce de menos infinito até o ponto de mínimo 

e depois do ponto de mínimo ela volta a crescer. Porém, o grupo confundiu-se ao analisar o 

ponto de inflexão e afirmou que a função é crescente depois deste ponto, o que gerou um erro 

no gráfico da derivada e, ao invés da função derivada tocar o eixo x nesse ponto crítico, o 

grupo fez seu traçado acima do eixo x, errando assim o gráfico nesse intervalo. Para o ponto 
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de mínimo da derivada, eles fizeram a correspondência com o ponto de inflexão que está em 

(0,0) no gráfico de f . Traçaram corretamente o gráfico para valores de x maiores que zero. 

Apesar de se confundirem no ponto de inflexão, eles não procuram ajuda como o Grupo B o 

fez. Mesmo assim, o Grupo E demonstrou ter entendimento para traçar o gráfico da derivada 

a partir do gráfico da função, pois nos itens (b) e (c), como podemos comprovar pela análise 

feita e detalhada de informações, eles traçaram corretamente os dois últimos gráficos. 

     

Figura 60: Solução apresentada pelo Grupo E 

 

O Grupo E, apresentou uma legenda para melhor entender a resolução dessa atividade. 

 

 

Figura 61: Legenda apresentada pelo Grupo E 



 100 

O Grupo A, não fez uma análise tão rica em detalhes quanto ao estudo da função e da 

derivada como os dois grupos anteriores, ou seja, não trouxeram uma legenda, mas fizeram as 

considerações pertinentes às análises, identificaram os pontos de inflexão e pontos de 

máximos e de mínimos e traçaram os gráficos dos itens (b) e (c) corretamente. No item (a) 

eles cometeram um erro semelhante ao do Grupo E, não se dando conta do ponto de inflexão. 

 

 

Figura 62: Solução apresentada pelo Grupo A 

 

O Grupo D foi mais sucinto, apresentando apenas os gráficos da derivada, contudo 

analisaram a função por meio de uma tabela, na qual fizeram o estudo dos sinais da função e 

da sua derivada. Para os itens (b) e (c), apresentaram o traçado do gráfico da derivada 

corretamente. No item (a), o gráfico está aparentemente certo, com ponto de inflexão de f , 

representado tocando o eixo x, porém o ponto de mínimo está mal representado. O grupo não 

demonstrou muito empenho na resolução, parece reproduzir algo já visto ou feito por outros 

colegas.  
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Figura 63: Solução apresentada pelo Grupo D 

 

Para finalizar a análise das atividades uma aluna postou a seguinte mensagem: 

 

Aluno SVP: Para fazer a dedução do gráfico com sua derivada era só fazer o estudo da 

função f , os intervalos de crescimento e decrescimento, para então justificar onde f’ teria seu 

gráfico acima ou abaixo do eixo x. Na atividade 4, fiz a análise dos pontos de máximo e 

mínimo, pontos de inflexão, daí era só fazer e estudo dos sinais a partir dos intervalos de 

crescimento e decrescimento e traçar o gráfico da derivada.  

 

Essa aluna a seu modo descreveu o que foi trabalhado em aula e resumiu com suas 

palavras o que ela havia entendido, utilizando-se de certas nomenclaturas para analisar as 

questões. A sessão 2 não apresentou maiores dificuldades quanto à resolução das atividades. 

Nos fóruns, as participações foram numerosas, foram feitos muitos questionamentos, 

comentários e explicações postadas pelos colegas.  

Os fóruns funcionaram como uma aula de “tira dúvidas e estudo”, com a participação 

de muitos alunos e da professora. Foram momentos de socialização do conhecimento, pois 

colegas respondiam perguntas e davam explicações para outros colegas, além da professora 

que repetia algumas explicações já consideradas em aula de webconferência ou sanava as 

dúvidas com novos exemplos para esclarecer os conceitos trabalhados. 

Assim como na primeira sessão, também, ao término da segunda webconferência, 

foram propostas atividades em que os alunos usaram as explicações para resolverem as 

atividades solicitadas na segunda parte da tarefa. As discussões das atividades foram feitas em 

fóruns, dando aos grupos, mais uma vez, a oportunidade de colocarem seus pontos de vista e 

discutirem, oportunizando a troca de idéias e informações. 
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Ainda, nessa segunda sessão, os alunos demonstram dificuldades com a escrita 

adequada e a justificativa correta. Foram feitos comentários em fóruns sobre a produção dos 

alunos ao término dessa sessão, para mostrar os caminhos corretos de uns grupos e as 

dificuldades de outros, a fim de colocar as situações apresentadas e discutir sobre elas, 

analisando os resultados encontrados, buscando um consenso e mostrando as soluções 

corretas. 

Em cada etapa, procurou-se seguir os passos da metodologia da resolução de 

problemas, buscando sempre estabelecer uma relação com os conhecimentos anteriores dos 

alunos, referentes ao tema e desafiando-os para a busca da solução das questões propostas. 

 

 

5.3 SESSÃO 3 

 

5.3.1 Descrição das atividades desenvolvidas na terceira webconferência 

 

O objetivo desta webconferência foi o de analisar o traçado do gráfico da função 

derivada para obter informações para traçar o gráfico da função f. Primeiramente foram 

trabalhados exemplos de funções mais elementares para serem analisados e debatidos com os 

alunos para, posteriormente, analisar situações mais elaboradas. 

Foram colocadas aos alunos as seguintes questões:  

 

Questão 1: Se 1)´( =xf  é possível descobrir uma função que dá origem a esta derivada? 

Imediatamente um dos alunos respondeu. 

 

Aluno SVP: Professora, podemos identificar que essa derivada é de uma função constante, 

logo a função anterior a ela é a de uma reta, nesse caso, a função é xxf =)( . 

PP: Muito bem! Esse foi um exemplo simples, visto que vocês já possuem entendimento para 

responder a essa pergunta. Mas analisando-se graficamente a função derivada, 1)´( =xf , 

trata-se de fato da função constante, cujo gráfico é  mostrado abaixo. 
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Figura 64: Gráfico da função derivada de xxf =)( . 

 

PP: Já a função que deu origem a essa derivada é a função identidade, xxf =)( , conforme o 

gráfico abaixo. Mas como chegar nessa representação analisando-se o comportamento da 

derivada? 

      

Figura 65: Gráfico da função  xxf =)(  

 

Aluna SBV: A função derivada está desenhada acima do eixo x. 

PP: E isso significa que ela assume valores positivos ou negativos? A função relacionada à 

derivada será crescente ou decrescente? 

Aluno SBV: Sendo a derivada desenhada acima do eixo x, significa que ela é positiva, logo a 

função é crescente. 

PP: Isso mesmo. Sendo a derivada positiva para todo valor de x, significa que a função é 

crescente.  

 

Questão 2: Se tivermos xxf 2)´( −= , como podemos obter o gráfico da função f ? Em que 

intervalos a função f será  crescente? E onde f será  decrescente?  

Vamos responder a essas questões! Mas primeiramente vamos representar graficamente a 

função derivada. Percebemos que a função derivada é uma função linear, logo passa na 

origem (0, 0). Então vamos analisar os valores de x antes e depois de zero. 
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Figura 66: Gráfico da função derivada 

 

PP: Como a derivada comporta-se graficamente para valores de x menores de zero, isto é para 

0<x ? 

Aluno PB: Ela é positiva, pois está acima do eixo do x. 

PP: Então isso significa que a função f é crescente ou decrescente nesse intervalo? 

Aluno BP: Crescente. 

PP: E como a derivada comporta-se graficamente para valores positivos, isto é, para 0>x ? 

Aluno SBV: Ela é negativa, pois a derivada está abaixo do eixo do x, logo ela é decrescente 

para valores maiores que zero. 

PP: O ponto 0=x  representa uma raiz da derivada? 

Aluna SVP: Sim. 

PP: Se o ponto é uma raiz da função derivada, o que ele representa na função f ? 

Aluna BP: Um ponto máximo ou de mínimo. 

PP: Então, se a função é crescente para valores de x menores que zero e decrescente para 

valores de x maiores que zero, em 0=x , ela tem um ponto de máximo e nesse ponto, 0=x , a 

derivada é nula. Vamos representar a função f graficamente segundo a análise que fizemos.  

 

          

Figura 67: Gráfico da função f  
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 A função quadrática 2)( xxf −=  satisfaz essa condição, portanto, a função cuja 

derivada é xxf 2)´( −=  é 2)( xxf −= . 

PP: Vamos à outra questão. 

 

Questão 3: Se a função derivada for da forma  2)´( xxf = ,  como obter graficamente a função 

f ? Em que intervalo a derivada é positiva? E negativa? Em que intervalos a função f é 

crescente? E onde f é decrescente? 

 

Para respondermos a essas perguntas, vamos representar a função derivada, que se 

trata de uma parábola que passa na origem. O gráfico da derivada é dado por: 

 

 

Figura 68: Gráfico da função derivada 

 

PP: Essa parábola passa na origem, logo para valores de x menores que zero como a derivada 

se comporta? 

Aluno SVP: Ela é positiva e tem a concavidade voltada para cima, então a função f é 

crescente para valores de x menores que zero. 

PP: Como podemos perceber que 0=x  é um ponto de mínimo da função derivada, o que ele 

representa no gráfico da função f ? 

 Aluna BP: Ponto de inflexão. 

PP: Para valores de x maiores que zero, como a derivada se comporta? 

Aluno SBV: Ela é positiva e tem a concavidade voltada para cima, então a função f é 

crescente para x maior que zero. 

PP: Como vimos, não temos, nessa função derivada, valores negativos. Então, sendo a função 

f crescente para 0<x , passa pelo ponto 0=x que é um ponto de inflexão e segue  crescendo 

para 0>x . Como podemos representar graficamente essa função f ? 
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Aluno BP: Uma curva crescente com a concavidade voltada para baixo para x menor que 

zero, passa por 0=x  que é um ponto de inflexão e muda sua concavidade ficando voltada 

para cima, mas continua crescendo. 

PP: Vamos desenhar seu gráfico então! 

 

Figura 69: Gráfico da função f cuja derivada é 2)´( xxf =  

 

A função f é 
3

)(
3x

xf =  uma vez que sua derivada é dada por 2)´( xxf = . A função f é 

uma função de terceiro grau que passa na origem, pois quando 0=x , 0)( =xf , f é crescente 

antes e depois de zero, porém em 0=x ela admite a derivada nula, como nós já estudamos 

antes, numa situação gráfica semelhante a essa. Dessa forma, em 0=x  temos a reta tangente 

horizontal, ela intercepta o gráfico nesse ponto, e  f é derivável nesse ponto. Essa função é 

sempre crescente. 

 

Questão 4:  Se tivermos apenas o gráfico da função derivada, sem conhecermos sua lei, é 

possível traçar o gráfico da função?  

  

 

Figura 70: Gráfico da função f ´ 
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PP: Vamos analisar a função derivada em cada intervalo. Vamos denotar pelas letras A´, 

B´,..., E´ alguns pontos sobre o gráfico. Para valores menores que A´, como a função f’ se 

comporta? 

Aluna SVP: Ela é negativa, pois está abaixo do eixo x, logo a função f é decrescente antes de 

A´. 

PP: Entre os pontos A´ e  B´, a derivada ainda é negativa, pois está abaixo do eixo x, assim a 

função f continua decrescente .O gráfico da derivada intercepta o eixo dos x no ponto B´, logo 

este ponto é  uma raiz de f´, portanto o ponto B, correspondente de B´, no gráfico da função f,  

será  um ponto crítico de f.  Como f é decrescente entre A e B, esse ponto crítico será um 

ponto de mínimo. Conforme se  fazia a análise de f´, o gráfico de f  era construído. 

 Qual é o comportamento da função f´ entre os pontos B´e C´?   

Aluna BP: É positiva, pois está acima do eixo x, tem a concavidade voltada para baixo, e em 

C´ tem um ponto de máximo. 

PP: E esse ponto C´, que é um ponto de máximo para f´, que ponto será no gráfico de f? 

Aluno BP: Será um ponto de inflexão em f. 

PP: Certo! Vamos a análise entre C´e D´, como f´ se comporta? 

Aluna SVP: A derivada é positiva, pois está acima do eixo x, tem a concavidade voltada para 

baixo, e  D´ é uma raiz de f ´, então a função f será crescente pois a derivada é positiva. 

PP: Sendo a função f crescente entre C e D, correspondentes a C´e D´ respectivamente, e 

como D´ é um ponto crítico da função derivada, então D será um ponto de máximo da função 

f. 

PP: Qual é o comportamento de f´entre os pontos D´e E´? 

Aluna SBV: A derivada está abaixo do eixo x, logo é negativa e f é decrescente entre C e D. 

PP: Muito bem! Percebe-se que  E´ é  um ponto de mínimo de f´, assim o ponto E é um ponto 

de inflexão em f .  

PP:Como vamos representar a função f  para valores posteriores ao ponto E?  

Aluno BP: E é um ponto de inflexão, depois desse ponto a função f troca a concavidade 

ficando voltada para baixo, mas sendo decrescente... 

PP: Certo! Nossas análises nos levam a representação final de f de acordo com o 

comportamento de f´.  
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Figura 71: Gráfico da função f ´ e f 

 

Questão 5.  Se conhecermos algumas coordenadas dos pontos do gráfico da derivada f’, é 

possível traçar o gráfico da função f ? 

 Temos os seguintes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP: Inicialmente vamos tomar os pontos dados e construir o gráfico da função derivada. 

Como a função dada é derivável, o seu traçado será desenhado de forma que a curva não 

tenha “bicos”.  

(a) )3´(−f  = 1,5 

(b) )2´(−f  = 1 

(c) )1´(−f  = 0 

(d) )0´(f  = -4 

(e) )1´(f  = 0 

(f) )2´(f  = 1 

(g) )3´(f  = 1,5 
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Figura 72: Gráfico da função derivada 

 

PP: Para que valores de x a derivada  'f  se anula? 

Aluno AR: Em 1−=x  e  em 1=x . 

PP: Esses valores  1−=x  e 1=x  serão a pontos de máximo ou de mínimo  da função f? 

Analisemos o sinal  de 'f , para valores de x menores e maiores que -1. Para  x= -2 a derivada 

é positiva e para x = 0 a derivada é negativa. O que isso significa? 

Aluno BP: A função irá assumir um ponto de máximo local em 1−=x . 

PP: Isso mesmo! Logo a função f  para valores de x menores que -1, vem crescendo com a 

concavidade voltada para baixo, e atinge o ponto de máximo em 1−=x .  

PP: Qual é outro valor em que a derivada se anula? A derivada se anula para x=1.Vamos 

analisar o sinal da derivada para valores anteriores e posteriores a esse ponto. Para 0=x , a 

derivada é negativa e para 2=x , a derivada é positiva, portanto, o ponto 1=x  é um ponto de 

mínimo da função f. 

PP: No gráfico da derivada, em 0=x , tem-se um ponto de mínimo, o que esse ponto significa 

no gráfico da função f ? 

Aluno SVP: Que em 0=x  temos a abscissa do ponto de inflexão da função f. 

PP: Assim a função  f , para valores de x menores que -1, vinha crescendo, atingiu seu ponto 

máximo em 1−=x  , decresce apresentando um ponto de inflexão em 0=x e apresenta um 

ponto de mínimo em 1=x . Será que podemos traçar o gráfico da função f com essas 

informações?  

Abaixo é apresentado o traçado do gráfico de uma função  f  que satisfaz essas 

condições. 
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Figura 73: Gráfico da função derivada f’ e da função f 

    

 

5.3.2 Descrição e análise das atividades solicitadas de acordo com o conteúdo da terceira 

webconferência 

 

Após ter analisado com os alunos alguns exemplos na webconferência, foi-lhes 

solicitado que resolvessem alguns problemas, sempre com o objetivo de construir o gráfico de 

uma função a partir das informações sobre a derivada. 

 

Atividade 1: Sendo dadas as coordenadas dos pontos do gráfico da derivada f ´, como será o 

traçado do gráfico da função f ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo dessa atividade era verificar se os alunos conseguiriam traçar o gráfico da 

função f, conhecendo somente os valores tabelados. O propósito era que os alunos 

desenhassem um gráfico semelhante ao  da figura 74, a seguir. 

(a) )0´(f  = -3 

(b) )1´(f  = 0 

(c) )2´(f  = 1,5 

(d) )3´(f  = 2 

(e) )4´(f  = 0 

(f) )5´(f  = -1,2 
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Figura 74: Gráfico  da função f   

 

Logo após ter disponibilizado aos alunos a atividade 1 no fórum, um aluno postou o 

seguinte comentário:  

Comentário do Aluno B1 do Grupo B:  A atividade 1 é um exercício de raciocínio que 

procura fazer do aluno, alguém, que não se limite a enxergar as coisas apenas por um lado, mas que o 

estudante  consiga, através de informações, fazer o caminho de volta, muitas vezes confundindo o início 

com o fim. Observem que nos são apresentados alguns pontos de uma função que já foi derivada, pois 

são pontos de  f ´(x). Visualmente enxergamos as raízes, ou zeros da função derivada, que são os pontos 

onde a curva corta o eixo  x. Através da análise desses pontos devemos traçar o gráfico da função. 

 

Nota-se que esse aluno compreendeu o objetivo dessa atividade, ele percebeu que para 

fazer a volta, isto é, para traçar o gráfico da função que deu origem aquela derivada, seria 

necessário observar todas as informações deixadas pelo caminho. A percepção dele foi boa, 

conseguindo ir ao encontro da proposta da atividade, articulando com as informações dadas e 

chegando a solução dessa questão. 

A seguir são apresentadas as atividades desenvolvidas pelos grupos.  

O Grupo E,  traçou corretamente o gráfico da derivada. Analisaram o comportamento 

da derivada em cada intervalo, identificaram as raízes de f’ , isto é, observaram que a derivada 

se anula nos pontos  1=x  e 4=x  e que esses pontos são os possíveis pontos de máximo ou 

de mínimo da função  f. 

Depois, analisaram os valores de x menores e maiores do que 1, identificando que a 

derivada é negativa para valores menores do que x=1 e positiva para valores maiores. 

Concluíram que o ponto x=1 é um ponto de mínimo e que o gráfico da função f, nesse 

intervalo, é representado abaixo do eixo x, logo a função é decrescente, côncava para cima 

atingindo seu ponto de mínimo em 1=x . Concluíram ainda que, entre 1 e 3, a derivada é 

positiva, pois está acima do eixo x e eles identificam que em 3=x  é um ponto de  máximo de 
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f’  e a função f nesse intervalo é crescente, côncava para cima e 3=x é a abscissa do ponto de 

inflexão de f . A partir do ponto de inflexão a função f continua crescendo entre 3 e 4, pois a 

derivada é positiva, está acima do eixo x e f  tem concavidade para baixo atingindo o ponto de 

máximo em 4=x , como eles especificam no gráfico. Para valores de x maiores do que 4, a 

função f decresce, pois a derivada é negativa, portanto o gráfico está representado  abaixo do 

eixo x.  

 

Figura 75: Solução da Atividade 1 apresentada pelo Grupo E 

 

O grupo demonstrou destreza no traçado do gráfico da função a partir do gráfico da 

sua derivada. 

    

A análise do Grupo D, a seguir, mostra que quanto ao traçado do gráfico da derivada 

não tiveram problemas na sua construção, contudo ao fazer a análise dos sinais de f’ os alunos 

ficaram confusos ao montarem a tabela, o que acarretou um erro na construção do gráfico da 

função f. Identificaram que em 1=x  existe um ponto de mínimo, porém para o ponto de 

máximo, o valor da abscissa não confere. Não especificaram o ponto de inflexão nem fizeram 
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uma  análise mais criteriosa. Os alunos desse grupo demonstraram ter dificuldades para traçar 

o gráfico da função a partir do gráfico da sua derivada. 

Esse grupo construiu os seguintes gráficos a partir dos pontos dados. 

 

 

Figura 76: Solução da Atividade 1 apresentada pelo Grupo D 

 

O Grupo C fez o traçado do gráfico da derivada adequadamente, porém não analisou 

corretamente o sinal da derivada. A solução apresentada não está correta, pois o grupo, 

mesmo reconhecendo que  1=x  e 4=x  seriam os possíveis pontos de máximo ou de mínimo 

de f, no momento de defini-los, o fizeram de modo incorreto, acarretando um erro no traçado 

do gráfico da função.  

 
Figura 77: Solução da Atividade 1 apresentada pelo Grupo C 
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Percebeu-se, no desenvolvimento da atividade 1 e analisando as soluções dos alunos, 

que a  maioria deles sentiu dificuldades. Constatou-se que no processo inverso, quando é dado 

o gráfico da derivada e pede-se para  traçar o gráfico da função, a dificuldade é bem maior.  

 

Atividade 2:  É possível obtermos informações sobre o gráfico da função f, analisando-se o 

gráfico da função derivada? 

Tem-se o gráfico  da função derivada. 

 
Figura 78: Gráfico da função derivada dada 

 

    a)  Como podemos descobrir quais os intervalos onde a função é crescente ou decrescente? 

    b)  Quais são as abscissas dos pontos de máximo, de  mínimo e de inflexão da função  f ? 

    c)  Como ficará o esboço do gráfico de f ? 

 

O propósito dessa atividade era que os alunos analisassem o gráfico da função 

derivada e, usando essas informações, pudessem traçar o gráfico de uma função semelhante  à 

da figura 79,  a seguir. 

 

 
 

Figura 79: Gráfico da função f do item (c) da Atividade 2 
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O Grupo A analisou o traçado do gráfico da função derivada adequadamente e fez um 

estudo do sinal de f’ e f. Identificou as raízes de f’ e, ao analisar o sinal da derivada em cada 

intervalo, não conseguiu identificar se os pontos críticos da função derivada eram pontos de 

máximo, de mínimo ou pontos de inflexão da função f. Isso fez com que não conseguissem 

traçar o gráfico da função adequadamente.  

Esse grupo identificou corretamente os intervalos de crescimento e decrescimento da 

função f . O grupo aparentou pouca habilidade em entender os procedimentos das análises. A 

seguir, é mostrado o gráfico construído pelos alunos desse grupo. 

 

 
Figura 80: Solução da Atividade 2 apresentada pelo Grupo A 

 

O Grupo E, apresentou a seguinte representação para responder às questões 

formuladas. 
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Figura 81: Solução da Atividade 2 apresentada pelo Grupo E 

 
 

O Grupo E fez o estudo do sinal de f e f’ adequadamente. Identificou os três pontos 

críticos da função f’, concluindo se eram pontos de máximo, de mínimo ou de inflexão da 

função f. Analisaram o sinal da derivada em cada intervalo, descrevendo corretamente as 

abscissas dos pontos de máximo, de mínimo  e de inflexão. Os intervalos de crescimento da 

função f  foram descritos corretamente, mas, quanto ao intervalo de decrescimento, eles 

indicaram o intervalo  ),2( −∞ , quando o correto é ),2( +∞ . Demonstraram certa habilidade na 

resolução da atividade, porém ainda necessitam fazer uma análise mais criteriosa do 

comportamento da função derivada para obter informações corretas sobre a função f. 

O Grupo D fez o seguinte esboço:  

 

Figura 82: Solução da Atividade 2 apresentada pelo Grupo D 
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Como os demais grupos, os alunos interpretaram o traçado do gráfico da derivada 

fazendo um estudo do sinal de f’ adequadamente e  esboçaram o gráfico da função f  de forma 

correta, embora não tenham apresentado justificativas. Eles identificam corretamente as três 

raízes de f’ e, ao analisar o sinal da derivada, em cada intervalo, determinaram as abscissas 

dos pontos de máximo, de mínimo e de inflexão, porem os intervalos de crescimento e 

decrescimento da função f  foram descritos incorretamente. 

Apesar de alguns erros apresentados por alguns alunos, pode-se concluir que os alunos 

conseguiram resolver essas atividades. No fórum programado para a socialização dos 

resultados dos grupos, a professora retomou o exemplo, fez uma análise comparativa entre os 

dois gráficos e salientou os pontos que apresentaram dificuldades. Os alunos aproveitaram 

esse momento para fazerem perguntas e elucidar outras dúvidas. 

 
 
Atividade 3: Agora temos o gráfico de uma função derivada mais elaborado. Analisando este 

gráfico é possível obter informações para esboçar o gráfico da função que deu origem a esta 

derivada?  

 

Figura 83: Gráfico da função f ´ (adaptado de Stewart, p.305) 

 

Para esboçar o gráfico da função f  vamos respondendo algumas questões para obter 

informações. 

(a) Em que intervalos f é crescente? Explique. 

(b) Em que valores de x a função f têm um máximo ou um mínimo local? Explique. 

(c) Em que intervalos f  tem concavidade para cima e/ou para baixo? Explique. 

(d) Quais são as coordenadas x dos pontos de inflexão de f(x)? Justifique. 
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 Nesta atividade 3, os alunos apresentaram diferentes dificuldades, uns foram mais 

atentos e tinham o conhecimento teórico que os levava a resolução. Outros, mesmo 

respondendo ao que se pedia, ao justificar não utilizavam uma escrita precisa, mais elaborada.  

 

O Grupo A, mesmo sem fazer o gráfico da função f, conseguiu, por meio da análise 

dos sinais da derivada, interpretá-lo corretamente, pois tem a noção dos resultados e 

propriedades da derivada e articula adequadamente essas informações. A produção desse 

grupo é mostrada na figura 84 a seguir. 

 

Figura 84: Solução da Atividade 3 apresentada pelo Grupo A 

 

No item (a) os alunos respondem corretamente informando o intervalo de crescimento 

da função, porém não justificam a afirmação. 

No item (b) os alunos determinam as abscissas dos pontos de máximo e de mínimos 

locais, mas a justificativa está confusa. No item (c), eles indicaram os intervalos onde a 

função apresenta uma concavidade para cima ou para baixo, a justificativa está correta. 

Para o item (d) as abscissas dos pontos de inflexão estão corretas bem como a 

justificativa adequada. 

 
 



 119 

O Grupo C apresentou as seguintes respostas: 

 

 

Figura 85: Solução da Atividade 3 apresentada pelo Grupo C 

 

No item (a), os alunos concluíram que a função é crescente nos intervalos ]2,4[ e 

]6,+∞[    justificando que a derivada é positiva nesses intervalos. 

No item (b), eles determinaram as abscissas dos pontos de máximo e mínimos locais, 

mas em sua justificativa, quando dizem que: “ Mínimo x = 2  e x = 6 . Como 6 e 2 possuem a 

função do lado esquerdo para baixo do eixo x e do lado direito para cima do eixo x, ele será 

ponto de mínimo.” Essas foram as palavras utilizadas para justificar a conclusão. Embora a 

linguagem não esteja clara, dá para perceber que estão afirmando que, à esquerda desses 

pontos, a derivada é negativa, pois o gráfico está  abaixo do eixo x e, à direita desses pontos, a 

derivada é positiva, portanto se o sinal de 'f mudar o sinal de negativo para positivo no ponto 

crítico, então esse ponto é um ponto de  mínimo da função f. 

Quando os alunos escreveram: “Máximo em x = 4, como 4 tem sua função do lado 

direito abaixo do eixo x e do lado esquerdo acima do eixo x, ele será um máximo relativo”, 

usaram uma linguagem imprecisa e não clara. Estão se referindo ao fato de que, se o sinal 
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de 'f mudar de positivo para negativo no ponto crítico, então esse ponto é um ponto de 

máximo local da função f. 

No item (c), indicaram que a função apresenta uma concavidade voltada para baixo  

nos intervalos )1,( −−∞ U (3,5) U (7,8)  justificando que, quando f’ é negativa, a concavidade é 

voltada para baixo. Esse raciocínio não está correto.  

No item (d), eles identificaram os pontos de inflexão da função derivada para 

encontrar os pontos de inflexão da função f.  

Percebe-se, pelas justificativas apresentadas pelos alunos, que os conceitos não estão 

bem sedimentados.  

 

O Grupo D se equivocou e fez uma análise do gráfico da função derivada. Apresentou 

a seguinte solução:  

 

Figura 86: Solução da Atividade 3 apresentada pelo Grupo D 

 

Este grupo fez o procedimento de análise gráfica apenas do que ele visualizou e não 

do que se pedia.  
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Pode-se dizer que as atividades da sessão 3 apresentaram dificuldades, pois o processo 

de traçar o gráfico da função a partir de informações da derivada é mais complexo e exige um 

raciocínio mais elaborado e os alunos demoram a entender os procedimentos e raciocínios a 

serem seguidos. Mas mesmo assim, os grupos demonstraram habilidades para desenvolvê-las 

e compreendê-las, embora não tenham usado uma linguagem precisa e não tenham utilizado 

um rigor matemático na escrita. 

No encerramento da terceira webconferência, foram disponibilizadas, para os alunos, 

as atividades desenvolvidas com o propósito de subsidiar a resolução das questões sobre esse 

conteúdo. Foram feitas discussões nos fóruns, a fim de que os alunos pudessem expor e tirar 

suas dúvidas com os demais colegas, promovendo assim a interação do grupo. Ao final desta 

tarefa, após ter sido entregue pelo alunos, foi feita a discussão em grande grupo. Assim como 

nas duas sessões anteriores, a professora colocou em pauta a discussão e análise da produção 

deles referente ao que se havia solicitado nas atividades. 

Alguns grupos argumentaram que, em webconferência, sentiam-se mais seguros em 

opinar e participar dos chats e que o incentivo e a intervenção da professora os faziam 

perceber melhor os detalhes. Quando sozinhos, nos grupos em suas cidades, surgiam muitas 

dúvidas e eles tinham que chegar a um consenso por eles mesmos, apesar de não saber 

escrever adequadamente muitas das justificativas. 

Depois de feitos os comentários dos erros e acertos, mostrados os caminhos adequados 

à resolução, ou seja, buscado um consenso e deixadas as resoluções corretas, a professora fez 

uma retrospectiva sobre os conceitos trabalhados nas webconferências. A professora 

pesquisadora perguntou aos alunos se eles haviam percebido, através das análises dos 

gráficos, o que era a derivada. 

Alguns responderam que derivada era:  

 

- Analisar o gráfico de uma função, sabendo que a derivada transforma uma função 

em outra função. 

 

- A derivada esta ligada ao coeficiente angular da reta tangente a uma função num 

ponto sobre ela. 

 

- Toda vez que tínhamos que observar o gráfico de uma função e assim traçar o 

gráfico de sua derivada, a gente tinha que ter algumas noções sobre a reta tangente à curva 

da função dada e analisar os sinais em cada intervalo, identificando os pontos de máximo e 
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mínimo e inflexão da função. Dessa forma, o grupo entendeu que a derivada tem tudo a ver 

com a reta tangente à curva em algum ponto sobre ela, só assim a gente pode traçar o 

gráfico dela. A gente só achou mais difícil fazer a volta, quando a professora deu o gráfico 

da derivada e a gente tinha que traçar o gráfico da função. Essa parte foi bem mais 

complicada. 

 

- Nosso grupo gostou muito de estudar a derivada analisando gráficos, pois podemos 

perceber as relações e fazer os gráficos sem fazer cálculos. 

 

- O grupo entendeu que obter a derivada de uma função é transformar uma função em 

outra, isso nós vimos numericamente. Mas com a análise dos gráficos podemos perceber a 

transformação de fato, que tem toda uma análise maior de detalhes que leva a um traçado de 

uma função em outra. Percebemos que a principal coisa para se traçar o gráfico da derivada 

é relacionar ela com o coeficiente angular da reta tangente a curva, ou seja, a inclinação da 

reta tangente a função dada, num determinado ponto sobre ela. Logo entendemos que a 

derivada num dado ponto, numericamente determina o coeficiente angular da reta da 

tangente a curva nesse ponto. E graficamente a análise nos dá condições através dos 

teoremas, de entender os procedimentos que nos levam a traçar um gráfico a partir de outro. 

 

Também foi questionado aos alunos sobre o que eles acharam de se desenvolver um 

trabalho utilizando a metodologia da resolução de problemas. Alguns alunos argumentaram 

que:  

- Foi bastante interessante tentar resolver, ir atrás da solução do problema, podemos 

mostrar que somos capazes de buscar pelas soluções, de raciocinarmos em cima de uma 

situação onde nos são dadas algumas informações e depois temos que seguir na busca pela 

solução. 

 

- Gostamos muito de estudar com esse tipo de situação que a professora nos 

apresentou. A busca pela pesquisa com outros recursos faz parte de nosso dia-a-dia no curso 

a distância, pois somos sempre “forçados” a estar sempre pesquisando. Analisar os gráficos 

de funções e traçar o gráfico da derivada, como vimos não é comum esse assunto nos livros. 

Mas achamos bastante interessante essa abordagem. 
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- Estamos acostumados a sermos mais calculistas do que analisar situações em 

gráficos, mas foi bem legal esse jeito de aprender sobre derivada. 

 

- Essa metodologia de se estudar através da resolução de problemas nos mostrou que 

podemos explorar os conteúdos matemáticos de outras formas, fazendo o aluno perceber as 

relações e isso é muito bom. Muitos de nós já somos professores, e propostas assim nos dão 

um novo ânimo para tentarmos ter nossos alunos mais atentos. 

 

Através desses comentários dos grupos, foi possível perceber que muitos desses alunos 

compreenderam as relações necessárias à análise dos gráficos e gostaram de trabalhar com 

uma proposta diferenciada. A professora, ao final de todo o processo, pode reforçar a 

formalização da definição de derivada a partir de toda uma análise prévia que os fez perceber 

as relações. Assim sendo, esta pesquisa num ambiente virtual de aprendizagem, mesmo com 

algumas limitações de tempo e distância, mostrou que, em EaD, a metodologia da resolução 

de problemas pode ser aplicada, obtendo resultados satisfatórios e desenvolvendo nos alunos 

habilidades para resolver problemas, principalmente com o enfoque da análise gráfica. 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Baseando-se no referencial teórico e nas descrições da pesquisa de campo, após a 

realização das atividades de webconferência e das tarefas já descritas, retoma-se o problema 

de pesquisa que norteou esse trabalho: 

 

Que contribuições a utilização da metodologia da resolução de problemas pode dar 

ao ensino e aprendizagem de derivada e à análise do comportamento de funções num 

ambiente virtual de aprendizagem? 

 

A aplicação da metodologia de ensino através da resolução de problemas, para o 

ensino e aprendizagem de derivada, na Educação a Distância, trouxe uma realidade 

interessante quando se trata da adaptação da comunicação e expressão no ambiente virtual.      

As etapas deste trabalho seguiram os passos sugerido por Onuchic (1999). Sendo os 

alunos atuantes no Curso de Licenciatura em Matemática a Distância, estão habituados a 

trabalharem em grupos de estudo, discutirem conteúdos, recorrerem à pesquisa em outros 

materiais e combinarem esforços para atingirem os objetivos da aprendizagem. 

Como o primeiro passo consistia em propor a organização de grupos para realização 

de uma determinada atividade, não se obteve resistência por parte deles, ao contrário, foi 

muito bem recebida a ideia. 

A participação no momento das aulas de webconferências foi  satisfatória e o trabalho 

da professora foi incentivar e promover a discussão do tema. Nos chats e fóruns, verificou-se 

a participação e o engajamento no processo da análise e da resolução dos problemas. Saberes 

que eles já tinham consolidados foram a base para o entendimento e análises sobre os gráficos 

dados nos problemas trabalhados. 

Foram fundamentais a motivação e os desafios propostos aos alunos, visando ampliar 

a capacidade de cada um em raciocinar matematicamente e suas possibilidades em solucionar 

problemas. A professora fez intervenções nos chats e fóruns retomando os conteúdos, 

solucionando dúvidas e respondendo as questões formuladas pelos alunos. 

Para o terceiro passo, resultados na lousa, aconteceram duas situações. A primeira 

ocorreu no transcorrer da aula de webconferência pois, como não houve tempo hábil para 

terminarmos a apreciação dos problemas, foi solicitado aos grupos que  terminassem e 

postassem no AVA as suas resoluções escaneadas. Num chat, um encontro marcado, foram 
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mostradas na lousa digital suas resoluções, foram feitos comentários e foi  refeita a solução. A 

segunda situação foi a análise das atividades propostas em cada uma das sessões. 

Nas resoluções escritas, apresentadas pelos grupos, para cada problema, deu-se 

oportunidade para que os alunos fizessem seus comentários sobre as resoluções apresentadas 

pelos grupos, tanto as certas como as erradas, além dos diversos caminhos adotados por eles 

na solução dos problemas. Salienta-se que o papel da professora foi o de mediar a 

apresentação dos pontos de vista dos grupos, quando estes justificavam os caminhos 

percorridos para a obtenção dos resultados. 

Posteriormente, na reflexão sobre os resultados obtidos, os alunos foram novamente 

solicitados a apresentar suas dificuldades encontradas durante o desenvolvimento de seus 

raciocínios. Nos chats e fóruns de discussão, foram explanados, pela professora, os caminhos 

apresentados pelos alunos, suas justificativas corretas e os erros apresentados pelos alunos, 

com o propósito de retomar os conceitos, relembrar as definições e identificar as propriedades 

e resultados utilizados nas soluções dos problemas. 

Estimulou-se o aluno a criar suas próprias estratégias de solução dos problemas e usar  

uma  linguagem apropriada  na comunicação de seus trabalhos, para que a apresentação fosse 

feita  de forma clara e objetiva. As lacunas de conhecimentos originados nesta fase foram 

gradativamente sendo preenchidas à medida que a compreensão dos alunos cresceu e se 

aprofundou. 

Conseguiu-se uma integração com os futuros professores de matemática, despertando 

em cada um a possibilidade de utilizar esta metodologia de ensino-aprendizagem em sua 

futura prática docente.  

Ao realizar e analisar essa pesquisa e as situações descritas no decorrer das atividades 

aplicadas, pôde-se concluir que a metodologia da resolução de problemas se mostrou eficaz 

para o ensino-aprendizagem num ambiente virtual, pois neste ambiente, a autonomia, a 

participação e a responsabilidade são condições necessárias para construção de seu 

conhecimento. 

Sob o ponto de vista do desafio imposto à professora pesquisadora, em relação à 

mudança de sua prática habitual de ensino, pode-se ressaltar que foi uma experiência de 

grande valia, pois o planejamento e o preparo de  aulas, como essas aqui apresentadas, 

mostraram uma alternativa pedagógica facilitadora para a aprendizagem dos conteúdos 

abordados.  

Mesmo sendo, neste país, uma modalidade de ensino considerada nova, a Educação a 

Distância deve ser encarada como uma alternativa válida e de qualidade. Portanto, mesmo 
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sabendo das dificuldades em se ter uma sala de aula virtual, a função do professor é trazer o 

seu melhor para o estímulo do aluno.  

Após a leitura das respostas e comentários feitos pelos alunos, participantes desta 

pesquisa, pode-se perceber a satisfação por ter aprendido o conteúdo e o desejo de que, em 

outras oportunidades, esta metodologia  possa ser utilizada em outras disciplinas do curso. 
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