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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho dedicou-se a análise das implicações teóricas e pedagógicas no ensino de 

Limite, portanto, apresenta o resultado de um estudo da aprendizagem dos licenciandos em 

matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), 

obtida por meio da prática de ensino, antes objetivada para avaliar a implicação do uso da 

metodologia da Atividade de Situações Problema (ASP), a partir da constituição de um 

sistema de quatro ações. Os conceitos teóricos e práticos aplicados ao conteúdo de Limite, da 

disciplina de Cálculo I no período de (2013.1), abordou a direção do ensino, planejada na 

Base Orientadora da Ação, com a utilização da ASP como recurso estratégico para 

assimilação dos conceitos. A primeira abordagem apresenta a Atividade de Situações 

Problema e suas bases fundamentadoras: as teorias da Atividade de Leóntiev e a de Formação 

das Etapas das Ações Mentais de P. Ya. Galperin, autores seguidores da Teoria Soviética 

Sócio Histórica. Com esta mesma perspectiva, os princípios da resolução de problemas como 

metodologia de ensino, complementaram os aportes para a formação da ASP em Limite. Os 

aspectos metodológicos da pesquisa, caracterizaram-se pelos tipos qualitativo e quantitativo, 

visando a complementação explicativa entre os dois enfoques, a fim de argumentar o 

desempenho individual dos alunos de uma única turma, nas três fases da pesquisa. O escopo 

central deste estudo, consistiu em analisar detalhadamente, as evidências que contribuíram 

para a aprendizagem dos alunos, no desenvolvimento das ações essenciais, na resolução dos 

problemas contextualizados pelo conteúdo de Limite. Os dados foram obtidos através das 

provas de lápis e papel, relatório de observação e filmagem. As análises, foram realizadas 

com base nas características das ações, segundo os pressupostos da Teoria de Galperin. As 

expectativas da explanação prática das aulas e a interação dos alunos, foram utilizadas como 

recurso constituinte do evento. As conclusões teóricas apresentaram características 

expressivas nos resultados na concepção qualitativa, segundo os princípios da formação dos 

conceitos de limite de uma função real de uma variável. 

 

 

 

Palavras-chaves: Teoria de Formação por Etapas de Ações Mentais, Atividade de Situações 

Problema, Aprendizagem e Limite.  
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RESUMEN 

 

 

 

Este trabajo se dedica al análisis de las implicaciones teóricas y pedagógicas para la 

enseñanza de límite, por tanto, se presentan los resultados de un estudio del aprendizaje de los 

estudiantes en Matemáticas en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de 

Roraima (IFRR), obtenido por práctica de la enseñanza antes objetivado para evaluar las 

consecuencias de la utilización de la metodología del problema Situaciones Actividad (ASP), 

a partir del establecimiento de un sistema de cuatro acciones. Los conceptos teóricos y 

prácticos aplicados al límite de contenido, la disciplina de Cálculo I en periodo (2.013,1), se 

dirigió a la dirección de la enseñanza, prevista en el Supervisor Base Acción, utilizando el 

ASP como un recurso estratégico para la asimilación de los conceptos. El primer enfoque 

tiene las situaciones problemáticas de actividad y sus bases fundamentadoras: teorías de 

Leontiev actividad y la formación de Acciones Pasos Mentales de P. Ya. Galperin, autores 

seguidores de la Teoría Socio Histórica Soviética. Con esta misma perspectiva, los principios 

de la resolución de problemas como metodología de enseñanza, complementan la 

contribución a la formación de ASP en Límite. Los aspectos metodológicos de la 

investigación, que se caracteriza por los tipos cualitativos y cuantitativos, con el objetivo de 

explicar la complementación entre los dos enfoques con el fin de discutir el rendimiento de 

cada estudiante en un salón de clases, las tres fases de la investigación. El objetivo principal 

de este estudio fue examinar en detalle las pruebas que aportó al aprendizaje del estudiante, el 

desarrollo de las acciones clave en la solución de problemas contextualizados por el contenido 

de Límite. Los datos fueron recolectados a través de papel y lápiz pruebas, informe de 

observación y disparar. Los análisis se realizaron en base a las características de las acciones, 

de acuerdo con los supuestos de la teoría de Galperin. Las expectativas de explicación 

práctica de las clases y la interacción del estudiante, se utilizaron como una característica 

constitutiva del evento. Los resultados teóricos mostraron resultados significativos en las 

características cualitativas en el diseño de acuerdo con los principios de la formación de los 

conceptos de límite de una función real de una variable. 

  

 

Palabras clave: Teoría de la Mente de formación acciones graduales, situaciones Actividad 

Problemas, Aprendizaje y de Fronteras. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo teve seus primeiros ensaios de descoberta em meio a uma temática de 

discussão na disciplina de Resolução de Problemas em Ciências Naturais e Matemática em 

um curso de especialização na Universidade Estadual de Roraima (UERR) na mesma área, os 

participantes questionavam sobre a prática e a insuficiência de conhecimentos específicos dos 

professores de matemática, para ministrar aulas no ensino básico, indagou-se então, onde 

estaria a deficiência? Seria na formação recebida pelos docentes? Nos currículos defasados? 

Ou no exercício da prática sem fundamento teórico metodológico? 

Os questionamentos foram em parte subsídios para a busca de embasamento teórico 

sobre ensino e aprendizagem, o que também se configurou no projeto de ingresso ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPGEC), sendo apresentado um modelo 

com abordagem da temática, porém, voltado para o ensino básico. No entanto, ao se apropriar 

com mais profundidade da teoria fundamental da pesquisa, observou-se que a proposta inicial 

do projeto poderia ser modificada, no entendimento de que pudesse atender um contexto mais 

complexo e seleto de sujeitos, ou seja, pensar numa proposta de estudar não somente um 

efeito de aplicação de uma metodologia e uma teoria da aprendizagem, mas contribuir na 

concepção cognitiva dos licenciandos em matemática sobre a resolução de problemas. 

Tendo em vista que existem três Instituições públicas de ensino superior no estado, 

buscou-se identificar a disponibilidade de oferta da disciplina de Cálculo Diferencial no 

primeiro semestre de 2013, nesta perspectiva, foram identificadas duas turmas, a primeira na 

Universidade Estadual de Roraima (UERR), no Campus Alto Alegre, a 100km da Capital e 

outra no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) no campus 

Boa Vista, sendo esta última instituição, considerada mais viável para a aplicação da pesquisa. 

Desenvolver esta pesquisa no contexto do ensino superior foi uma experiência 

bastante ousada, pois exigiu muito esforço intelectual e físico, em demasiadas horas de 

estudo, sobre a teoria de aprendizagem para fundamentação teórica dos procedimentos 

metodológicos, e consequentemente, do estudo de Cálculo Diferencial e Integral. 

Na definição do marco teórico, observou-se que as pesquisas na aprendizagem no 

ensino de Cálculo são limitadas, portanto, considera-se essa abordagem, uma inovação das 

concepções de ensino e assimilação de conceitos para os acadêmicos de licenciatura em 

matemática no contexto do IFRR, pois envolve um conjunto muito mais complexo de 

discussões.  
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Desse modo, buscou-se fundamentos na Teoria de Formação por Etapas das Ações 

Mentais, para analisar melhor as ações discursivas do evento, e que também permitisse, um 

aporte norteador de possíveis explicações, trazendo para esse contexto a formação de ideias 

mais conscientes da realidade. 

Nesta perspectiva, compreende-se que a fundamentação teórica da prática de ensino, é 

um importante referencial para oferecer pontos de partida, mais viáveis ao professor, para 

desenvolver noções de como identificar os fatores decisivos na situação ensino e 

aprendizagem, e assim serem manipulados com maior eficácia.  

Consequente, as teorias da aprendizagem no ensino de ciências permitem fortes 

contribuições para realizar intervenções pedagógicas e análises dos resultados. Desse modo, 

utiliza-se como fundamentação teórica e metodológica a Teoria de Formação por Etapas das 

Ações Mentais e a Atividade de Situações Problema aplicados para a formação das ideias 

conceituais de limite, direcionadas pela questão norteadora e pelos objetivos, geral e 

específicos desta pesquisa. 

A questão da pesquisa teve sua definição expressa na ideia: o processo de ensino do 

conteúdo de Limite associado a Atividade de Situações Problema, como estratégia de ensino, 

seguindo os fundamentos Teóricos da Aprendizagem de Formação das Etapas das Ações 

Mentais, pode ser avaliado como eficaz na aprendizagem dos Licenciandos em Matemática do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima? 

E como objetivo geral, se propôs analisar o processo de ensino e aprendizagem por 

etapas do conteúdo de limite de funções de uma variável real nos estudantes da Licenciatura 

em Matemática no Instituto Federal de Roraima, utilizando como de análises a resolução de 

problema como metodologia ensino e fundamentado na teoria de formação por etapas das 

ações mentais de Galperin
1
. 

 

 

                                                 
1
 Piotr Iakovlevitch Galperin (2 de outubro de 1902, Tambov - 25 de março de 1988, Moscou), psicólogo 

soviético. Doutor em ciências pedagógicas, professor desde 1943, docente desde 1949 do departamento de 

psicologia da Universidade Estatal de Moscou [MGU]. Orientado por A. N. Leóntiev na Academia 

Psiconeurológica de Kharkov, no curso das investigações dirigidas a elaborar e realizar na psicologia um 

enfoque do ponto de vista da atividade. No ano 1950 iniciou o estudo da teoria da "formação par etapas das 

ações mentais", formulando os princípios do experimento formativo e, no marco deste novo enfoque, foram 

realizadas várias investigações das ações perceptivas, do pensamento, da atenção, dos hábitos motores, as quais 

permitiram assinalar as principais etapas na formação de novos processos psíquicos do ser humano, como: 

identificar os principais tipos de organização do processo de formação; descobrir novas vias para resolver muitos 

problemas tradicionais do ensino, em particular os problemas do ensino e do desenvolvimento mental. [Fonte: 

Puzirei e Guippenreiter (1989), disponível em http://www.vigotski.net/nomes.html#galperin, acessado em 

27/02/2014]. 
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Objetivos Específicos 

 Identificar o problema da situação problema da didática do conteúdo de limite de 

funções de uma variável real. 

 Analisar o planejamento do processo de ensino dos conteúdos de funções de uma 

variável real. 

 Avaliar o efeito do processo de ensino na aprendizagem dos conteúdos de funções de 

uma variável real. 

Iniciando a investigação das metas objetivas, o primeiro capítulo apresenta uma 

abordagem geral dos conceitos teóricos da Atividades de Situações Problemas no contexto do 

ensino e da teoria de Galperin. Inicia-se conceituando o objeto principal, que é a 

aprendizagem segundo a teoria sócio histórica, perpassando pelo conceito da teoria da 

Atividade, onde se fundamenta a origem da teoria de formação por etapas das ações mentais.  

Antes de iniciar as discussões sobre as etapas, destaca-se a importâncias das 

características das ações, pois estes elementos são fundamentais para a compreensão das 

etapas qualitativas. Quanto a atividade, considera-se que se realiza por meio da execução das 

ações, organizadas segundo uma base orientadora, também conceituada no tópico do capítulo. 

A base orientadora da ação contém os elementos elaborados de organização do ensino, 

logo, sua estrutura será formatada no contexto do conteúdo de Limites de uma Função Real de 

uma Variável, assegurada na direção do ensino por meio da Atividade de Situações Problema.  

A explicação da Formação das Etapas das Ações Mentais constitui-se, pelo método 

das características de assimilação de conceitos, estabelecido na base orientadora da ação para 

formular o conhecimento novo, que perpassa e transforma-se por meio das características das 

ações independentes para dependentes. 

Seguindo, portanto, os aspectos fundamentadores de cunho teórico e metodológico, e 

realçando o objetivo do escopo, destina-se a estudar a contribuição do efeito causado por um 

sistema de ações na Atividade de Situações Problemas (ASP) aplicado ao conteúdo de limite, 

propondo uma análise conforme os aspectos cognitivos da Teoria de Aprendizagem das 

Etapas das Ações Mentais.  

Nesta perspectiva, esta teoria associada ao método de resolução de problemas visa 

contribuir para uma melhor aprendizagem dos sujeitos da pesquisa (acadêmicos), no estudo de 

limite de funções reais de uma variável e consequentemente de Cálculo Diferencial e Integral. 

Este, relacionado com as características formativas do conhecimento matemático no conteúdo 

de limite. No entanto, no nível mais abrangente, destaca-se a contribuição para o incremento 
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do pensamento acadêmico e aquisição de habilidade do método da ASP perante a uma nova 

situação problema em contextos posteriores. 

O conteúdo de Limite de uma função real de uma variável, da disciplina de Cálculo I, 

apresenta-se geralmente como um conteúdo fundamentador do Cálculo diferencial e integral, 

portanto, o bom desempenho dos alunos neste módulo, facilita as demais compreensões dos 

conteúdos sequenciais da disciplina.  

No entanto, numa concepção empírica a temática do Cálculo, destaca-se como uma 

das disciplinas na qual os acadêmicos de licenciatura em matemática mais reprovam ou 

evadem, pois geralmente, esta disciplina faz parte do primeiro módulo da matemática pura e 

aplicada. E ainda, obteve-se evidência que este conteúdo habitualmente é desenvolvido nas 

universidades públicas de Roraima, sem o aporte de teorias ou metodologias de ensino e 

aprendizagem e, geralmente, sem uma primeira análise do conhecimento prévio
2
 dos 

estudantes. 

Desse modo, as Definições Conceituais de Limite serão avaliadas como o 

conhecimento novo a ser assimilado pelo estudante, por meio do ensino direcionado por meio 

da Atividade de Situações Problema, contextualizando a utilidade e o alcance deste nível de 

compreensão por meio de problemas que permitam essa análise. 

O segundo capítulo aborda os procedimentos metodológicos aplicados, propondo uma 

análise discursiva e explicativa do evento. Inicia-se com os dados obtidos no teste diagnóstico 

de características descritiva e exploratória, para formar uma correlação com o nível de partida 

ideal e as novas ideias do conteúdo de limite, chegando à explicativa, fundamentada na teoria 

de Galperin, com base nos resultados das atividades de situações problema, realizadas durante 

o período. 

As análises foram realizadas por enfoques metodológicos qualitativos e quantitativos, 

prevendo resultados triangulados do efeito da sequência didática da Atividade de Situações 

Problema, na aprendizagem dos estudantes, fundamentado nos aspectos de assimilação das 

etapas qualitativas (cognitiva) da teoria de Galperin.  

O terceiro capitulo contempla os resultados deste estudo, estruturado de forma 

sequencial, iniciando as primeiras análises do teste diagnóstico, sendo analisado o 

desenvolvimento dos estudantes com relação a resolução dos problemas contidos no teste, 

para conhecer o nível de partida e obter informações para elaboração da base orientadora da 

ação. 

                                                 
2
 É o conhecimento existente na memória, adquiridos anteriormente, considerado como um pré-requisito para o 

conhecimento novo. 
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A iniciação formativa e mediadora das ideias conceituais de limite, traz o resultado do 

planejamento da Base Orientadora da Ação do tipo 3, ou seja, o processo do estudo por ideias 

intuitivas para assimilar as definições e conceitos de Limite de uma função. As intervenções 

das aulas práticas propiciaram aportes baseados nos aspectos discursivos da aplicação da 

ASP. Das atividades desenvolvidas, nesta fase foram selecionados quatro problemas para 

análise das características das ações. 

As análises da investigação triangulada entre método e teoria, apresentou-se na forma 

discursiva e explicativa das análises de desempenho nas três fases: diagnóstica, formativa e 

final. 
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CAPÍTULO I: ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMA EM LIMITE 

NA PERSPECTIVA DA TEORIA DE FORMAÇÃO DAS ETAPAS DAS 

AÇOES MENTAIS 
 

 

Este capítulo aborda a estratégia didática de Situações Problema no ensino da 

matemática, apresentando nesta perspectiva, recursos que possibilitam traçar objetivos, 

identificar o nível de conhecimento real dos sujeitos, antes de iniciar o processo formativo do 

conhecimento novo. O Método da Resolução de Problemas tem ganhado espaço no contexto 

do ensino de matemática, no entanto, sua aplicação deve buscar ainda outros recursos 

fundamentadores explicativos para os resultados da aprendizagem. 

Apresenta-se a teoria de formação por etapas das ações mentais como aporte teórico 

quanto as características e a explicação da aprendizagem obtida por meio da estratégia 

didática da Atividade de Situações Problema (ASP).  

A abordagem da aprendizagem se afixou aos mais diversos conceitos citados por 

colaboradores da teoria sócio histórica, que se fundamentam na linguagem como artifício do 

desenvolvimento cognitivo, linguístico, social e cultural. Segundo os pressupostos, constitui-

se na dinâmica interativa das relações sociais, envolvendo a linguagem e o funcionamento 

interpessoal. 

Prosseguindo os tópicos deste capítulo, destaca-se o conceito de Atividade como teoria 

fundamentadora das Ações Mentais de Galperin. Pautando-se no processo de formação do 

sujeito social, que está em constante formação e desenvolvimento, o desdobramento deste 

processo de ensino, transcorre por uma concepção reflexiva da participação dos sujeitos no 

procedimento, na expressão de ideias e conhecimentos particulares, sendo refletida a novas 

aprendizagens compostas pelas características das ações. 

As características das ações são classificadas no contexto deste capítulo, como 

elementos fundamentais da teoria de Galperin, onde se destaca a própria formação das etapas 

por meio do processo de assimilação. 

Do ponto de vista conceitual, destaca-se um ponto específico para abordagem da 

Metodologia da Resolução de Problemas. Geramos descrições concretas para elaboração da 

estratégia de direção do ensino de Limite de funções reais de uma variável. Constituído, 

fazendo uso dos parâmetros conceituais de assimilação das características das ações 

relacionados com o conceito matemático de Limite de uma função real através do método da 

ASP. 
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1.1  A TEORIA DE FORMAÇÃO POR ETAPAS DAS AÇÕES MENTAIS 

 

A teoria da formação par etapas das ações mentais, estabelece princípios de um 

processo de formação psíquica. No contexto deste enfoque, foram realizadas várias pesquisas 

no campo das ações perceptivas, do pensamento, da atenção e dos hábitos motores por 

Galperin. Estas investigações permitiram destacar as principais etapas na formação de novos 

processos psíquicos do ser humano. Permitiu também, identificar os principais tipos de 

organização do processo de formação e descobrir novas vias para resolver problemas 

tradicionais do ensino, em particular os problemas do desenvolvimento mental. 

Portanto, este tópico aborda o ponto de vista da teoria de Galperin no contexto da 

formação do sujeito para atuar em novas situações problema. 

 

1.1.1 A Aprendizagem no Âmbito do Contexto Sócio Histórico 

 

A aprendizagem segundo L. S. Vygotsky
3
(1896-1934) “é o processo pelo qual o 

indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, valores, etc., a partir de seu contato com 

a realidade, o meio ambiente e outras pessoas” (OLIVEIRA, 1997, p.57). Portanto, o conceito 

de aprendizagem baseado neste pensamento, obtém significado mais abrangente quando 

envolve a interação do próprio sujeito com o meio social e cultural.  

A aprendizagem está interligada com o desenvolvimento cognitivo, linguístico, social, 

e cultural, referenciados nos pilares básicos do pensamento de Vygotsky: a) as funções 

psicológicas têm um suporte biológico, pois são produtos da atividade cerebral, b) o 

funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações sociais entre o indivíduo e o mundo 

exterior, as quais desenvolvem-se num processo histórico, c) a relação sujeito e contexto 

exterior é uma relação mediada por sistemas simbólicos (OLIVEIRA, 1997, p. 23). 

Nestes três aspectos destacados por Oliveira (1997), apresenta uma visão de Vygotsky 

quanto a formação do pensamento humano. No terceiro, como afirma Oliveira (1997), 

destacava a relação sujeito e contexto exterior como um fator de grande importância para o 

desenvolvimento deste pensamento. Visto que Vygotsky considerava como principal o 

                                                 
3
 Lev Semionovitch Vygotsky (17 de novembro de 1896, Orsha - 11 de junho de 1934, Moscou) psicólogo 

soviético, bacharel em direito, história e filosofia, fundador da escola soviética de psicologia histórico-cultural 

[Fonte: Puzirei e Guippenreiter (1989), disponível em  http://www.vigotski.net/nomes.html#vigotski, acessado 

em 27/02/2014]. 
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desenvolvimento da psique humana relacionada com a experiência social, sendo que a base da 

consciência, encontra-se no desenvolvimento das atividades práticas evidenciadas na 

realidade histórico cultural.  

Outro aspecto fundamental na teoria de Vygotsky (2006) está na linguagem, para o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas, de modo que os conhecimentos prévios na forma 

natural, inferior, não-formalizado e arbitrário se transformem em sociais, superiores, 

mediatizados (imediato) e voluntários. Sendo que, o processo de automatização, aconteceria 

de forma externa (contexto) para interna (psíquica). 

Desse modo, a partir da interação social o sujeito tende a adquirir habilidades para 

organizar seu próprio padrão de conduta, mediante as ações que vão sendo gradativamente 

acrescentadas e materializadas na psique, até que se tornem automáticas (TALÍZINA, 1988). 

A teoria sócio histórica de Vygotsky concentra-se no campo da formação de conceitos, a 

partir da linguagem, porém condicionada por uma atividade conjunta do aprendiz com o 

professor.  

Leóntiev
4
(1903-1979), Rubinsthéin

5
 e demais colaboradores, observaram que a teoria 

de Vygotsky não estabelecia níveis de compreensão ou parâmetros sistemáticos que 

definissem, como acontecia a aprendizagem no intervalo da zona de desenvolvimento 

proximal. No entanto, Leóntiev nos seus estudos, a fim de instituir uma relação direta entre a 

psique e a atividade prática,  determinou o evento do processo de execução das ações, em 

Atividade do sujeito. 

Nesta análise, Leóntiev realizou uma apreciação à teoria de Vygotsky, apresentou sua 

objeção a respeito dos conceitos, bem como a estrutura da atividade que relaciona o sujeito 

com o meio. Leóntiev revelou críticas a teoria sócio histórica, afirmando que a formação 

psíquica, não ocorre somente por conceitos, mas pela atividade real que une o organismo com 

                                                 
4
 Aleksei Nikolaevitch Leóntiev (5 de fevereiro de 1903, Moscou - 21 de janeiro de 1979, Moscou) 

psicólogo soviético. Doutor em ciências psicológicas, professor, membro da Academia de Ciências 

Psicológicas da URSS, Premio Lênin. Criador da teoria psicológica geral da atividade [Fonte: Puzirei e 

Guippenreiter (1989), disponível em http://www.vigotski.net/nomes.html#vigotski, acessado em 

27/02/2014]. 
5
 Serguei Leonidovitch Rubinsthéin (18 de junho de 1889, Odessa - 11 de novembro de 1960, Moscou), 

psicólogo e filósofo soviético. Membro da Academia de Ciências da URSS (desde 1943) e da Academia de 

Ciências Pedagógicas da RSFSR (desde 1945). Os principais trabalhos de Rubinsthéin estão dedicados aos 

problemas filosóficos e metodológicos da psicologia e, em particular, aos problemas da consciência, da 

atividade e da personalidade. Realizou uma série de investigações experimentais em psicologia da 

percepção, do pensamento e outras. S. Rubinsthéin foi um insuperável sistematizador. Sua obra 

fundamental Princípios de psicologia geral (2ª edição, 1946) [Fonte: Puzirei e Guippenreiter (1989), 

disponível em http://www.vigotski.net/nomes.html#vigotski, acessado em 27/02/2014]. 
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a realidade circundante. Determina o desenvolvimento tanto da consciência em seu conjunto, 

como de funções psíquicas (TALÍZINA, 1988). 

Talízina (1988) também realizou análises críticas à teoria histórico cultural, baseando-

se em quatro aspectos: a) a teoria limita-se ao pesquisar os instrumentos como processo da 

internalização do conhecimento; b) não existe análise da relação entre o ser humano no 

processo da atividade laboral; c) a relação entre o sujeito é obscura com o mundo externo na 

formação das funções psíquicas; d) Vygotsky não considerou a atividade do sujeito 

relacionada ao mundo dos objetos, como passo decisivo no processo de assimilação dos 

conceitos.  

Nestes aspectos, Talízina (1988) encontrou limitações explicativas nos procedimentos 

compreendidos entre a relação do sujeito com o contexto externo na teoria de Vygotsky. 

a) a teoria limita-se ao pesquisar os instrumentos como processo da internalização do 

conhecimento;  

b) não existe análise da relação entre o ser humano no processo da atividade laboral;  

c) a relação entre o sujeito é obscura com o mundo externo na formação das funções 

psíquicas;  

d) Vygotsky não considerou a atividade do sujeito relacionada ao mundo dos objetos, 

como passo decisivo no processo de assimilação dos conceitos.  

 

1.1.2 Conceito de Atividade 

 

Leóntiev conceituou a atividade como um processo no qual o sujeito, respondendo às 

suas necessidades, se relaciona com a realidade, adotando uma atitude. Portanto, a atividade é 

um processo por onde ocorre transferências de informações sobre o objeto para o sujeito, 

tendo como elemento principal as ações do próprio sujeito, em função das necessidades. 

Porém, Leóntiev alerta que toda atividade deve ter um objetivo, acompanhado de uma 

motivação (LEONTIEV, 2004).  

Nessa perspectiva de Leóntiev, compreende-se que a atividade constitui a interação do 

sujeito com o objeto, na qual se origina o reflexo psíquico através da mediação entre eles. A 

interação possibilita a formação de uma representação subjetiva do objeto para o sujeito e 

produz a objetivação da regulação psíquica no resultado da atividade, por meio de seus 

elementos, partindo do pressuposto de que existe uma motivação do sujeito.  
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Leóntiev (apud. VYGOTSKY, 2006, p. 68) transformou a atividade em objeto da 

psicologia, resguardando-se que pela atividade o ser humano se relaciona com o mundo 

externo. E por meio da atividade os processos são designados psicologicamente, 

caracterizados por aquilo a que o processo, como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo 

sempre com o objetivo e o motivo que estimula o sujeito a executá-la. 

Os fundamentos teóricos de Vygotsky, Leóntiev, Rubinsthéin e demais colaboradores, 

constituíram os princípios básicos da psicologia soviética: a) a atividade como objeto da 

psicologia, b) o reconhecimento da natureza social da atividade psíquica do homem e c) o 

reconhecimento da unidade da atividade psíquica e atividade externa, prática.  

De acordo com a psicologia soviética, a natureza social da atividade psíquica do 

sujeito estuda os procedimentos que conduzem a aquisição do conhecimento natural, lógico e 

social. A linguagem possibilita a assimilação das experiências das gerações anteriores, 

relacionadas com as experiências disponibilizadas sobre a sociedade atual. Desse modo, o ser 

humano multiplica essa experiência, tendo como base a própria sociedade do seu contexto 

cultural. 

Porém, as pesquisas de Leóntiev quanto às atividades psíquicas, despertaram novos 

questionamentos entre os principais colaboradores. Tais como: como acontece a formação de 

novas ações internas? Quais são as características das ações? Como também o 

questionamento a saber que sistema de ações compõe os diversos tipos de atividade psíquica 

interna? 

As respostas foram adquiridas posteriormente através das pesquisas de Galperin, que 

desenvolveu “a teoria da formação por etapa das ações mentais e dos conceitos” como 

fundamento teórico da organização e dos conceitos, por meio da atividade psíquica. 

Quanto ao princípio de reconhecimento da unidade da atividade psíquica e atividade 

prática, externa, é reconhecido pelos psicólogos soviéticos de maneira diferenciada. Para 

Rubinsthéin (apud. TALÍZINA, 1988), a psique e a consciência não somente se manifestam, 

mas se estruturam pela atividade, e deve-se manter um esclarecimento sólido de suas relações, 

para que seja superada a questão do dualismo entre ambas, tais como: externo e interno; 

material ou ideal. Para Leóntiev, suas pesquisas mostraram dois tipos de atividades psíquicas 

(psique e atividade externa) que dispõem de uma estrutura idêntica.  A atividade psíquica 

interna, representa uma atividade material externa transformada em ações mentais. 

No entanto, a concretização da assimilação depende de um conjunto de elementos a 

serem considerados: as ações, as operações, os objetivos, a motivação, as habilidades e os 
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hábitos principais. Neste contexto, Galperin observou que não era somente a partir da 

comunicação e da linguagem, que o ser humano desenvolvia as habilidades cognitivas, mas, 

por meio da atividade dividida por etapas qualitativas que auxiliaram no desenvolvimento do 

processo cognitivo. 

Desse modo, por meio de suas pesquisas Galperin estabeleceu o desenvolvimento 

superior do princípio da atividade psíquica e prática, da atividade interna e externa, sendo que 

a atividade externa segue um percurso no processo de transformação, até que seja 

internalizada na psique humana, este processo é denominado de formação por etapas das 

ações mentais. 

Portanto, Galperin fundamentou sua teoria, nos preceitos da Teoria da Atividade 

desenvolvida por Leóntiev, com a necessidade de subdividir a atividade (ações e operações) 

em etapas qualitativas, partindo da ideia de que o sujeito aprende com a ajuda de um 

facilitador, responsável por organizar e sistematizar a atividade para conduzir o processo de 

ensino com a finalidade de se obter eficácia na aprendizagem de um conhecimento novo, 

executando as etapas. 

 Este processo de ensino é descrito por Talízina, como um sistema de determinados 

tipos de atividades, segundo a perspectiva de Leóntiev, que as considera pelas características 

que estabelecem a organização da sistemática para o desenvolvimento das ações e operações 

envolvidas, e que possibilitam conduzir o estudante a obter novos conhecimentos e hábitos 

(GALPERIN, apud TALÍZINA, 1988).  

Galperin em suas pesquisas observou que, no processo de ensino-aprendizagem a 

atividade estava constituída por um sistema de ações. Desse modo, o conjunto das ações 

unidas por um determinado motivo, assegura a realização do processo da atividade e 

consequentemente o objetivo. Logo, a conexão central desta condução ocorre por meio da 

ação como unidade da própria atividade de estudo estabelecida (TALÍZINA, 1988, p.57). 

   

1.1.3 Características das Ações
6
 

 

A ação no contexto da atividade é um ato realizado por meio de operações que a 

constitui, em que deve coincidir com o objetivo. No entanto, essa observação não é uma via 

                                                 
6
 As características são fundamentadas segundo a Obra Psicologia do Ensino (1988) da escritora Dr. Nina 

Fiódorovna Talízina nasceu em 1923, psicóloga Russa seguidora das concepções do grupo psicólogos soviéticos 

da teoria da atividade, docente de Psicologia Pedagógica da Faculdade de Psicologia da Universidade Estatal de 

Moscou (Rússia).  



28 

 

 

 

de regra, pois a realização da ação pode não coincidir com o objetivo, quando não houver 

motivação para aprender por parte do estudante ao executar a ação, mas isso não quer dizer 

que a ação não tenha efeito positivo, apesar de que, considera-se a motivação um elemento 

fundamental para executar a ação. As operações são os procedimentos pelos quais o sujeito 

realiza a ação.  

Na concepção de Galperin, as ações dividem-se em três aspectos: orientadora, 

executora e de controle, afirmando que em “toda ação humana existem partes orientadoras, de 

execução e de controle” (GALPERIN, op. cit, 58). 

A orientadora relaciona-se com a realização do conjunto de ações e operações, ou 

seja, compõe-se na orientação dos elementos essenciais ao sujeito que aprende, para a 

execução das ações no contexto de uma atividade sistematizada. Estas condições são 

fundamentais para o desempenho bem sucedido da atividade proposta. 

A parte executora visa assegurar as transformações dadas no objeto da ação (ideal ou 

material). A parte de controle é dirigida pelo percurso da ação, a confrontar os resultados 

obtidos com os modelos dados. Por esta parte, se identificam os procedimentos que 

necessitam de adequações em ambas as partes anteriores. 

No entanto, é preciso conhecer as características das ações, antes de planejar o ensino, 

pois são fundamentais no processo de execução das operações. Elas estão divididas em dois 

contextos: independentes (primárias) e dependentes (secundárias), que possuem suas 

subdivisões, dispostas no (Esquema 1): 

 

Esquema 1 - Características das Ações 
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As características independentes são formadas no contexto externo, referem-se:  

forma, carácter generalizado, explanado e assimilado
7
. Nenhuma dessas características é 

consequência de outra, pois não dependem da ação cognitiva dos sujeitos para serem 

observadas.  

As características dependentes são as propriedades secundárias, que dependem da 

primária, ou seja, são os efeitos das primeiras, que referem-se: ao caráter razoável, consciente, 

abstrato e consolidado e são consideradas como as ações cognitivas dos sujeitos acionadas 

para aprender o conhecimento novo. 

 

1.1.3.1 Características Independentes das Ações 

 

Na primeira característica independente, destaca-se a forma, que caracteriza o grau de 

apropriação da ação pelo sujeito, avaliada como: aspecto principal das mudanças das ações no 

percurso de sua transformação de externa (contexto) a interna (psíquica). Neste aspecto 

Galperin distingue três formas fundamentais da ação: a material, a verbal e a mental. Além 

disso, o autor faz referência à forma materializada, semelhante a material, e a perceptiva, que 

em certo grau, intermedia entre a material e a verbal externa. 

As formas material e materializada da ação são as de partida em um sistema de ações 

da atividade. Sua peculiaridade consiste em que o objeto da ação dar-se ao sujeito em formato 

de objetos reais (forma material) ou em formato de modelos, esquemas, desenhos (forma 

materializada). 

As formas perceptivas refletem a capacidade de ver e ouvir. São objetos destas ações 

os objetos materiais exteriores, os modelos e os esquemas, no entanto, as ações perceptivas 

não procedem mudanças nesses objetos, pois se trata de ações teóricas (GALPERIN, apud 

TALÍZINA, 1988, p.61). 

A forma verbal externa da ação se caracteriza pelo fato de que o objeto da ação está 

representado como forma verbal externa (oral ou escrita). O processo de transformação deste 

objeto de raciocínio é observado em “voz alta” ou descrevendo sua trajetória.  

A forma mental da ação significa que a ação se realiza “para si”, seus elementos 

estruturais são as representações, os conceitos, as operações que se executam “para si”. A 

possibilidade da execução da ação completamente em forma mental significa que a ação 

percorreu todo o caminho da interiorização externa em interna. 

                                                 
7
 Com característica de automatizado, rapidez, etc. 
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A característica explanada se configura pela explicação detalhada das ações por meio 

das operações. Na medida em que estes procedimentos as descrições tornam-se conhecidos, 

tendem a reduzir-se, ou seja, o estudo inicia-se com base em uma ideia ainda inconsistente e 

instáveis. No entanto, na medida em que este conteúdo vai sendo trabalhado, vai perdendo 

suas formas particulares e transformando-se em ideias mais consistentes e consolidadas. 

A característica assimilada estabelece que o estudante realize a ação de maneira 

gradativa e consciente. Nesta característica, Talízina ressalta que, não é a quantidade de ações 

realizadas que define a automatização da ação, mas a execução consciente. Se a ação é 

assimilada corretamente, logo é um requisito para transformar-se em automatizada. Portanto, 

a ação deve ser realizada conscientemente por cada operação, de modo lento, pois vai se 

automatizando gradativamente e o ritmo de execução aumenta, ajustando-se facilmente a 

realização da ação, o grau de automatização e a rapidez. 

A característica generalizada da ação distingue o nível de separação das propriedades 

do objeto ou conteúdo em estudo, consideradas essenciais para a execução da ação, e 

propriedades não essenciais, para solucionar a tarefa. Para isso, é importante observar no 

procedimento, a importância da expressão verbal; as variações destacadas como não 

essenciais; as particularidades da compreensão pelo sujeito; aplicação dos exemplos, entre 

outros. 

Nos trabalhos de Rubinsthéin, a generalização é entendida como uma das principais no 

processo do pensamento, e Galperin a considera como uma das características fundamentais 

de qualquer ação, porém afirma que não se limita somente à esfera do pensamento, também 

está relacionada com as partes estruturais e funcionais da ação (apud, TALÍZINA, 1988, 

p.76).  

 

1.1.3.2 Características dependentes das Ações 

 

A característica razoável está determinada pelas condições essenciais que orientam a 

pessoa que realiza a ação. Em primeiro lugar, pelo conteúdo da base orientadora da ação, que 

deve conter as condições essenciais, e em segundo lugar, pela característica generalizada da 

ação. Destaca-se que, quanto mais generalizada a ação, mais razoável ela se tornará para o 

sujeito, o sentido mais razoável será insuficiente para aplicar em outras situações.  

Denota-se então que, as ações generalizadas são mais complexas de serem 

assimiladas, logo, a característica razoável depende da característica explanada em sua 
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plenitude, essa relação assegura que, quanto mais plena a ação for representada para o 

estudante, melhor será a assimilação do estudante em sua lógica. 

A característica consciente consiste na possibilidade, não somente de realizar 

corretamente a ação, mas acompanhar atentamente cada procedimento e também fundamentar 

verbalmente como foi realizada. Galperin (apud. TALÍZINA, 1988, p.63) ressalta que esta 

característica pode ser observada, quando o sujeito tem consciência da ação que está fazendo 

e porque a faz. Esta característica depende da plenitude da representação da ação na forma 

verbal externa e da qualidade da assimilação. 

A característica abstrata da ação, consiste na possibilidade da execução da ação em 

característica generalizada, sem o apoio de objeto material ou materializado, ou seja, o 

estudante realiza a ação apenas fazendo uso das conexões do conhecimento na forma abstrata. 

Esta propriedade representa o resultado da transformação da ação material em forma mental.  

Para alcançar a abstração das ações, considera-se: o objeto da ação, o conteúdo da 

Base Orientadora da Ação e também, seu produto (objetivo), que devem estar representados 

na forma conceitual. Além disso, a ação deve estar aperfeiçoada segundo o parâmetro da 

generalização. 

A característica consistente da ação, necessita de um tempo para consolidar-se, pois 

consiste na possibilidade da aplicação dos conceitos formalizados, na execução de uma tarefa, 

em um período posterior ao da aprendizagem, ou seja, esta característica poderá ser 

observada, quando a aplicação de um conceito, apresentar resultado proveniente da 

generalização automatizada. 

 

1.1.4 A Base Orientadora da Ação 

 

Embasada nas descrições o desempenho da Base Orientadora da Ação (BOA) sustenta 

a direção das ações unidas em um único elemento estrutural, a partir da descrição conceitual e 

do procedimento ou do meio onde se realiza (GALPERIN, 1958b, 1959, 1976, apud 

TALÍZINA, 1988, p.58). Na concepção de Galperin, toda ação inclui um determinado 

conjunto de operações, que se exercem também em determinada ordem, correspondência e 

regra. A prática consecutiva das operações desenvolve o processo de execução da ação e as 

ações desempenham a atividade.  

Portanto, a BOA se constitui por parâmetro de condições elaboradas pelo condutor do 

processo como apoio para que os sujeitos possam desempenhar as ações e consequentemente 
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realizar a atividade. Nela se estabelece, um procedimento de construção adequado da ação 

executora envolvendo os conceitos as serem estudados, obedecendo os elementos e aspectos 

relacionados aos conceitos envolvidos na atividade, que sustentam desenvolver a ação e 

alcançar o objetivo na sua essência.  

Diante destes aspectos, Galperin apresentou as características gerais da base 

orientadora da ação, das quais foram descobertas oito combinações, porém somente as quatro 

primeiras foram testadas. Estas características, estão classificadas (tabela 1), por sua 

característica generalizada, a condição Plena “Plenitude” e o modo de obtenção do 

conhecimento: 

 

Tabela 1 - Característica da Base Orientadora  

Nº. Caráter Generalizado Plenitude Modo de obtenção 

1 Concreta Incompleta 
Elaborada 

independentemente 

2 Concreta Completa Preparada 

3 Generalizada Completa 
Elaborada 

independentemente 

4 Generalizada Completa Preparada 

5 Generalizada Incompleta Preparada 

6 Generalizada Incompleta 
Elaborada 

independentemente 

7 Concreta Completa 
Elaborada 

independentemente 

8 Concreta Incompleta Preparada 

Fonte: Talízina, 1988, p.89 

 

A estrutura analítica da (Tabela 1), compreende-se na coluna caráter generalizado, que 

possibilita promover a atividade em dois aspectos conceituais: a primeira a partir de conceitos 

particulares, denominada de “concreta”, e a segunda denominada de “generalizada” apresenta 

o estudo por vias de aproximação por meio do conceito geral. 

A segunda coluna, contempla a plenitude, que consiste na maneira em que os 

conceitos são apresentados nas aulas práticas classificadas em completa e incompleta. A 

plenitude completa, acontece por meio da orientação ativa de todos os procedimentos e 

conceitos incrementados, e a incompleta ocorre quando as ações da atividade não são 

orientadas em todas as propriedades conceituais. 

Quanto ao Modo de obtenção, na terceira coluna, são classificadas em preparada e 

elaborada independente. Quando o conteúdo se apresenta na forma preparada, todas as 

atividades nesses aspectos são organizadas visando alcançar os objetivos planejados. Na 
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forma elaborada independente o sujeito será orientado, na busca da resolução dos problemas 

de maneira mais autônoma.   

A BOA n.º 01 por apresentar sua plenitude incompleta, suas características neste nível 

apresentam um processo lento da ação e um alto índice de erro, e portanto é pouco 

recomendada. A segunda, por sua vez, é um pouco mais elaborada, este tipo permite que o 

professor oriente, ou seja, conduza os procedimentos previamente preparados para atender os 

objetivos, por esse modo de condução se obtém resultados com mais agilidade, não obstante, 

apresenta o caráter da ação de forma concreta, completa e preparada, encontrando-se 

limitações. 

A base de terceiro tipo apresenta características apropriadas, quando se pretende que o 

estudante avance rapidamente na assimilação dos conceitos, com o quantitativo baixo de 

erros, nesta base o sujeito recebe as orientações por métodos gerais utilizando as invariantes. 

No quarto tipo da BOA, as características são generalizadas, completas e preparadas. O que a 

diferencia da terceira é que o estudante já recebe a orientação da ação preparada, ou seja, com 

direcionamento estabelecido.  

Galperin (apud. TALÍZINA, 1988) observou que a base orientadora da ação, não 

dependia somente da forma na qual estava representada, mas também do grau de 

generalização do conhecimento prévio dos sujeitos sobre o conteúdo a ser trabalhado. 

Portanto, a forma e o grau de generalização são fundamentais para se obter o ponto de 

orientação (nível de partida), bem como as condições que determinam a execução das ações 

com êxito. 

Desse modo, o desempenho da base orientadora da ação pelo sujeito com o auxílio do 

condutor da atividade, possibilitará a construção do conhecimento com o objetivo de que ele 

próprio, o sujeito, após conhecer as bases externas da ação, obtenha a capacidade de elaborar 

e desenvolver seu próprio pensamento por meio das ações mentais. 

A teoria da formação das Etapas Mentais de Galperin é um estudo de um sistema de 

determinados tipos de atividades, cujo princípio é conduzir o sujeito a obter novos 

conhecimentos e hábitos, onde cada atividade é por sua vez, um conjunto de ações, unidas por 

um motivo, que asseguram realizar o objetivo da atividade a qual fazem parte. 

 

1.1.5 Direção da Atividade  
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A direção de um evento é definida pela influência da tentativa de compreender, a 

comunicação e o controle de um grupo social em função do objeto (processo), considerando o 

estado do objeto e as características que levam ao melhor desempenho e desenvolvimento 

aproximado do objetivo (TALÍZINA, 1988, p. 46).  

Segundo Talízina (1988) existem dois tipos de direção: isolada e cíclica. A primeira 

não dispõe de enlace de retorno, porém a segunda além de possuir enlace de retorno é mais 

eficiente por suas características, compostas por comparativos de sistemas e mecanismos de 

controle automático, regulação e comunicação. A direção cíclica por sua vez possui também 

dois tipos de características denominadas por: “caixa preta”, que apresenta a via de um 

processo de forma desconhecida, preocupando-se apenas com a saída do resultado; e “caixa 

branca (transparente)” apresenta uma estrutura sistematizada do processo, considerando os 

estados transitórios das possibilidades de obter a melhor direção e o melhor resultado. 

Para Talízina (1988), além das influências, o objetivo e a escolha do tipo da direção 

também são fundamentais, para o acompanhamento e avaliação dos procedimentos adotados. 

Neste caso, Talízina recomenda a utilização do tipo de direção denominado “caixa branca 

(transparente)” a qual proporciona, através do enlace cíclico, informações sobre o produto 

final (aprendizagem). 

O processo do desenvolvimento das ações para um retorno transparente cria elementos 

que são considerados fatores importantes, por colaborar, para que o estudante obtenha na 

primeira etapa a compreensão do conteúdo ou problema envolvido, e nas demais o ato de 

executar a tarefa, de explicar e generalizar o conhecimento.  

Todo o processo de assimilação por etapas será dirigido pelo professor, que servirá 

como fonte de informação dos procedimentos e controle na direção cíclica, obedecendo às 

informações sobre o desenvolvimento do processo e o retorno transparente.  

Para proceder a organização da direção do processo, segundo Talízina (1988, p. 48), 

são necessárias determinar as seguintes exigências: 

a) objetivo de ensino: indicar o objetivo da direção; 

b) nível de partida: estabelecer o nível de partida do processo dirigido; 

c) processo de assimilação: determinar o sistema de influencias transitórias do 

processo; 

d) retroalimentação: assegurar a recepção da informação segundo o parâmetro de 

sistemas determinado sobre o estado do processo dirigido; 
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e) correção: garantir o tratamento da informação obtida pelo canal de enlace e 

retorno, a elaboração de influencias corretas e sua realização. 

Portanto, os elementos e os dados analisados, que podem ser corrigidos durante seu 

desenvolvimento, são: “Objetivo de Ensino”, “Nível de Partida”, “Processo de Assimilação” 

“Retroalimentação” e “Correção”. Estas exigências propõem a elaboração de dois tipos de 

organização da direção do ensino: os principais e os de correção. 

 

1.1.6 Processo de Assimilação 

 

Galperin identificou que a teoria da Atividade de Leóntiev não determinava um 

procedimento organizado entre o objeto material e o objeto internalizado pelo sujeito. 

Portanto, neste espaço Galperin estabeleceu a Teoria de Formação por Etapas das Ações 

Mentais e dos conceitos, composta por cinco etapas qualitativas, elaboradas por um 

procedimento sistemático de ações e operações, nas quais devem ser executadas por um 

método direcionado, em um contexto geral norteado pelo objetivo que se pretende alcançar. 

Talízina (1988) considerou as etapas de Galperin como estágios qualitativos das ações, 

nas quais o sujeito decorre como atividade cognitiva, realizando e observando ações de uma 

atividade externa, com o intuito de alcançar uma atividade interna mediatizada
8
 na sua 

estrutura cognitiva, e assim, usar como pressupostos os conhecimentos prévios existentes, 

para gerar conhecimentos novos. 

Galperin, considerou que a transformação da atividade externa para a interna, se 

estabelecia por meio das cinco etapas qualitativas de Formação das Ações Mentais e de 

conceitos. No entanto, Talízina (1988) em suas pesquisas, complementou, apresentando as 

etapas na seguinte forma: 

0) Motivação
9
; 

1ª) etapa, formação do esquema da base orientadora da ação; 

2ª) etapa, formação da ação em forma material ou materializada; 

3ª) etapa, formação da ação como verbal; 

4ª) etapa, Formação da Linguagem Externa para si; 

5ª) etapa, Formação da Ação na linguagem interna. 

                                                 
8
 A palavra está fazendo referência ao sentido de interação ou “fazer conhecer por meio de”. 

9
 A etapa zero, não é caracterizada como uma ação. Foi inserida posteriormente por Galperin e Talízina, pela 

necessidade de um pressuposto que anteceda as cinco mencionadas. 
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As etapas são um procedimento sequencial dos níveis de aprendizagem correlativo a 

teoria, fazendo parte de uma estrutura coaxial de ações e operações que tendem para o 

objetivo da atividade de ensino.  

A etapa “0” (motivação) foi inserida por Talízina, somente como predisposição para o 

sujeito adquirir conhecimento. Esta observação foi concebida mediante várias pesquisas da 

própria autora, que chegou a afirmativa de que estudantes motivados aprendem melhor. 

Mesmo tendo conhecimento de que a motivação é algo espontâneo e tem relação com o 

complexo emocional de cada sujeito, Talízina (1988) avaliou como uma forma estratégica a 

ser explorada pelos professores, no fortalecimento dos recursos que facilitam o processo de 

ensino e aprendizagem. 

A primeira etapa, a Elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA), estabelece o 

procedimento de direção ou condução da atividade. A elaboração da Base Orientadora da 

Ação é fundamental para o direcionamento do processo, contendo abordagem dos 

procedimentos específicos que devem ser contemplados na solução da situação-problema:  

a) O planejamento das aulas, realizado com base no resultado de um diagnóstico 

aplicado pelo professor, antes de iniciar as atividades de ensino do conhecimento 

novo e o programa curricular da escolar; 

b) O planejamento dos objetivos geral e específicos da atividade de ensino; 

c) A organização sequencial do conteúdo da disciplina de acordo com as 

características das ações; 

d) A definição ordenada gradativa dos conceitos relacionados; 

e) O estabelecimento das estratégias de ensino; 

f) As características de atuação e orientação do professor; 

g) A forma pela qual será o conteúdo da disciplina disponibilizado para o estudante 

(preparada ou independente); 

h) Os parâmetros avaliativos; 

i) A retroalimentação durante o processo. 

Esses são os principais aspectos relevantes na elaboração da BOA pelo professor 

pesquisador, dentre eles o objetivo do ensino, os parâmetros avaliativos e as características de 

atuação e orientação do professor, se sobrepõem pelo grau de importância na elaboração. 

Portanto, a forma ideal de aplicação da BOA é que todos os procedimentos planejados sejam 

orientados, logo, o trabalho do sujeito, torna-se mais importante. 
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A segunda etapa Formação das Ações Externas Materiais ou Materializadas (Ação 

Material ou Materializada), está diretamente relacionada com os elementos contextuais 

envolvidos, seja na forma concreta (material) ou simulada (materializada). Nas aulas que 

possibilitam a construção desta etapa, utilizam-se elementos concretos, como por exemplo os 

jogos de mesa, enquanto que a forma materializada pode ser exemplificada numa 

demonstração de cálculo ou uma demonstração gráfica com uso de um Sistema de 

Computação Algébrica, entre outros recursos tecnológicos. 

Esta etapa dá início à atividade prática de ensino dos sujeitos. É o evento pelo qual 

serão orientados pela objeção de alcançar a aprendizagem dos conceitos envolvidos na 

atividade. Às dificuldades encontradas devem ser visualizadas pelo professor como um 

momento oportuno para observar, se o tema de abordagem é novo na ocasião, pois este 

comportamento geralmente é esboçado pelos sujeitos, no contato com algo que lhes é 

desconhecido, e o que é desconhecido, significa que ainda não faz parte dos conceitos já 

formados na psique. Portanto, a forma de condução da BOA é considerada uma contribuição 

indispensável para superar obstáculos no processo de aprendizagem. 

A referida etapa também é considerada na pesquisa como o procedimento mais longo 

de estudo, pois é neste período que o sujeito executa as diversas ações propostas, e para o 

condutor do processo é o período mais importante a ser observado. 

Na terceira etapa Formação das Ações da Linguagem Verbal Externa (Ação Verbal), o 

estudante será conduzido a desenvolver sua habilidade e capacidade/autonomia de expressar o 

conhecimento novo estudado, tanto na forma verbal quanto escrita. Considera-se que nesta 

etapa o sujeito inicie a forma de organizar intelectualmente os conceitos que ainda estão 

sendo formados, através de atividades propostas, a tentativa de explicar ou justificar as 

respostas, realizando questionamentos pertinentes, entre outros aspectos qualitativos. 

A quarta etapa Formação da Ação da Linguagem Externa para si é o momento do 

processo, que consiste na internalização do conhecimento novo, ou seja, pode ser visualizado 

em sua forma consciente de expressar verbalmente ou de forma descritiva, os conceitos, 

acrescentando e tornando esse conhecimento novo, em uma habilidade do sujeito, bem como 

os conceitos formados, as operações que devem ser executadas, ao serem aplicadas a novas 

situações problema.  

A quinta etapa Formação das Ações em Linguagem Interna (Ações Mentais) 

compreende-se pela aquisição da habilidade para desenvolvimento rápido da ação, trata-se de 
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um procedimento oculto da ação cognitiva, ou seja, a ação transformada é o produto das 

etapas anteriores. 

A Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais, em uma visão mais ampla, 

disponibiliza recursos que propõem a formação do estudante mediante a novas situações que 

promovam um viver proativo em sociedade. A forma de abordagem dá-se com ênfase na 

formação de conceitos, visando a aprendizagem de forma estrutural e hierárquica, ou seja, “a 

obtenção do conhecimento cognitivo com caráter formativo oportuniza a obtenção de 

conhecimento e habilidades para resolução de situações problema” (RUBINSHTEIN, apud. 

TALÍZINA, 1988). 

 

1.2  RESOLUÇÃO DE PROBLEMA COMO METODOLOGIA DE ENSINO 

 

A carência de professores preocupados com a fundamentação científica é uma situação 

que compromete indiretamente o ensino, pois a prática requer estudos que sejam ao máximo 

eficientes no processo de aprendizagem. Na concepção de Mendoza (2009) a fundamentação 

teórica e metodológica da prática é um fator indispensável para os sujeitos obterem 

aprendizagem, porém, se o professor apenas domina os conteúdos científicos, também não é 

suficiente para chegar a resultados positivos, ou seja, os conceitos específicos das disciplinas 

devem ser trabalhados associadamente com a teoria da aprendizagem. 

O contexto do ensino superior de licenciatura em matemática torna-se um campo 

propício de estudo. Por meio do nível de partida, os sujeitos deverão ser preparados para 

receber novos conhecimentos e novas concepções de aprendizagem. Consequentemente, algo 

que se aprende na academia poderá ser usado para melhorar a concepção de uma forma 

sustentada em teorias e métodos que possibilitem um resultado com valor científico.  

Este tópico aborda a resolução de problemas numa perceptiva metodológica para o 

ensino, enfatizando os conceitos, as classificações, as concepções, estratégia trazendo para 

este contexto a formação da atividade de situações problemas para introduzir a assimilação de 

conceitos envolvendo a exploração e a descoberta. 

 

1.2.1 O Que é Situação Problema? 
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Na concepção de Majmutov 
10

(1983, p.56) a palavra problema é de origem grega e 

significa tarefa, exercício ou pergunta teórica ou prática que exige solução ou investigação, ou 

seja, o problema se define simplesmente como uma questão complexa. O problema segundo 

Dante é um obstáculo a ser superado, algo a ser resolvido e que exige o pensar consciente do 

indivíduo para solucioná-lo (DANTE, 2010, apud, MENDOZA, 2012). 

De acordo com o Dicionário Enciclopédico (Brokgauz y Efron) “[...] o conceito de 

problema se denomina a questão científica que pode resolver-se de diferentes maneiras; a 

favor de cada uma das possíveis soluções existe argumento de peso”. Enquanto os filósofos o 

definem como uma categoria da lógica dialética – como o conhecimento sobre o 

desconhecido, em outras palavras o problema determina a atividade investigativa, empenhada 

ao descobrimento de um novo conhecimento ou a aplicação de um conhecimento a uma nova 

situação. Portanto, o problema é uma forma subjetiva de expressar a necessidade de 

desenvolvimento do conhecimento científico (MAJMUTOV, 1983, p.58). 

Para Rubinsthéin, todo processo mental por sua estrutura é um ato que está orientado 

em busca de uma solução de determinado problema. O surgimento de um problema 

geralmente é decorrente de um motivo, ou seja, o ser humano começa a pensar a partir do 

momento que sente necessidade de compreender algo (RUBINSTEIN, apud, TALÍZINA, 

1988).  

O problema surge do pensar e toda situação problema conduz ao início de um processo 

mental, e este sempre está orientado para a solução de qualquer problema, sua formulação 

significa certa compreensão. Compreender perfeitamente um problema não significa resolver, 

mas é um excelente pressuposto para chegar à solução, a eficiência da solução de um 

problema não depende somente de uma disposição de estratégias ou habilidades gerais, mas 

de conhecimentos específicos úteis para solucionar o problema dentro do seu contexto 

(RUBINSTEIN, 1970; POZO, 1998; apud, MENDOZA, 2009a). 

A situação problema é um estado psíquico de dificuldade intelectual, que surge no ser 

humano diante de determinada situação, tal que não dispõe de conhecimento ou habilidade 

para concluir a tarefa, ou mesmo realizar uma ação aplicando procedimentos que já conhece, 

devendo, portanto, buscar um procedimento novo para atuar (MAJMUTOV, 1983, p.115). 

                                                 
10

 Majmutov (1983) desenvolveu um sistema didático nos anos 60 e 70 na antiga URSS, para solucionar 

problemas, definida como a atividade que visa criar um sistema de situações problemáticas, a exposição, 

explicação e direção da atividade dos alunos na assimilação de novos conhecimentos, tanto na forma de 

conclusões prontas, como na abordagem independente de problemas de ensino e sua solução. 
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A situação problema surge quando o sujeito realiza um ato que não se adequa as 

condições de realização, quando é necessária uma transformação substancial do procedimento 

assimilado, baseada no descobrimento de um princípio novo para atuar. Majmutov afirma 

ainda que o processo mental se inicia com as análises da situação problema e como resultado 

da análise da estrutura, se separam em dois elementos fundamentais: o conhecido e o 

desconhecido (MAJMUTOV, 1983, p.115). 

 

1.2.2 As Regularidades Fundamentais do Processo Mental no Ensino de Problemas 

 

A memória e o pensamento são processos psíquicos que se condicionam mutuamente e 

que de maneira inseparável se relacionam entre si. O pensamento como processo produtivo, se 

desenvolve sobre a base de um determinado nível de desenvolvimento da memória, como 

processo reprodutivo (alguns psicólogos concebem a memória, como processo reprodutivo). 

Para que a atividade mental possa realizar-se, a memória humana deve guardar e atualizar a 

quantidade necessária de dados e conhecimentos (TALÍZINA, 1988). 

A oposição entre a memória e o pensamento consiste no início quando esse 

pensamento manifesta a insuficiência dos conhecimentos e habilidades anteriores, ou quando 

apresenta imprecisão. Ao mesmo tempo, temos que o pensamento e o conhecimento realizam 

funções diferentes em atividades cognitivas do sujeito. O pensamento é um aspecto dinâmico 

e de procedimentos do conhecimento individual e o conhecimento reflete o aspecto 

reprodutivo dos resultados (TALÍZINA, 1988). 

Rubinsthéin considerou uma especialidade da forma superior do pensamento, a 

interação do ser humano com o sistema de conhecimentos, este objetivo na palavra, que se 

forma durante o processo de desenvolvimento histórico é assimilado pelo ser humano no 

curso do seu desenvolvimento individual. Por esta razão, a assimilação dos procedimentos da 

atividade mental, é possível somente no processo de atividade intelectual independente, 

encaminhada à assimilação do próprio sistema de conhecimentos (MAJMUTOV, 1983, p.97).  

Segundo Majmutov a teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais e dos 

conceitos de Galperin surge da representação, acerca da característica do algoritmo da 

atividade humana. Esta concepção está baseada na necessidade de ensinar, com métodos 

gerais do pensamento lógico, que sua essência consiste em analisar minuciosamente as 

operações lógicas, que se aplicam ao ensino, visando a possibilidade de destacar a classe de 
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operações algorítmicas e ao mesmo tempo, os métodos de caráter algorítmicos 

(MAJMUTOV,1983, p.103). 

Majmutov (1983) assegura ainda que Galperin em sua teoria percebeu que o grau de 

ensino é o conjunto de atos mentais formados, que configura diferentes tipos de atividade. A 

inter-relação das concepções de algoritmos e da Formação por Etapas das Ações Mentais se 

observa baseada no exemplo da assimilação do conceito de substantivo (MAJMUTOV, 1983, 

p.104). 

 

1.2.3 Concepções Sobre a Solução de Situações Problemas 

 

O conhecimento identificado pelo sujeito como conhecido no contexto do problema, 

para Majmutov (1983) não inclui somente os dados da tarefa, mas também um amplo círculo 

de conhecimentos assimilados anteriormente e a experiência pessoal do estudante. O 

desconhecido é constituído de elementos que fazem parte do problema, porém ainda não 

descobertos ou identificados pelo pesquisador ou estudante.  

Quanto à busca mental para a resolução de um problema, para Majmutov (1983) 

inicia-se a partir das condições de uma situação problema em que seja identificada e aceita 

pelo pesquisador ou estudante, ou seja, se a pessoa aceita a contradição objetiva da tarefa 

como problema. 

As condições externas para ajudar a solucionar problemas são buscadas pela própria 

pessoa em suas próprias experiências ou a outras relacionadas distantes e que não teriam 

anteriormente uma conexão direta com o problema que se deseja resolver. Se esta relação não 

se encontra na experiência do pesquisador (ou estudante), então o mesmo deverá realizar uma 

busca fora da sua realidade ou contexto, ou seja, em diferentes fontes de conhecimento. A 

solução encontrada deve cumprir-se; a partir de então se compreenderá como um princípio 

novo ou uma regularidade nova (MAJMUTOV, 1983, p.120). 

Com evidência, Mendoza (2009, p.67) compreende que o processo de ensino-

aprendizagem de conteúdos matemáticos adquire um significado especial quando o professor 

insere situações problemas, de modo que o estudante observa a necessidade na compreensão e 

a busca da solução.  

Desse modo, a resolução de problemas desempenha um papel de suma importância 

nos conteúdos curriculares, em questões que geralmente os estudantes apresentam mais 
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dificuldades. Por isso, os professores devem proporcionar diferentes recursos didáticos em 

sala de aula, a fim de garantir a efetividade do seu trabalho. 

 

1.2.4 As Estratégias Didáticas da Resolução de Problemas 

 

No processo de ensino-aprendizagem da Matemática, Luckesi (1990, p. 82) comenta 

que não se aprende resolver problemas na disciplina de Matemática, mas, se aprende 

Matemática resolvendo problemas. Com base nesta perspectiva, Mendoza (2009, p. 66) 

destaca que qualquer situação que esteja situada em favor da aprendizagem da Matemática, 

deve estar concebida sobre a base de situações problema. 

Com ênfase nos problemas em matemática, destacam-se duas características para 

situações problemas (BRASIL, 1997, p. 44):  

a) um problema matemático é uma situação que demanda a realização de uma 

sequência de ações ou operações para obter um resultado. Ou seja, a solução não 

está disponível de início, no entanto é possível construí-la;  

b) em muitos casos, os problemas usualmente apresentados aos estudantes não 

constituem verdadeiros problemas, porque, via de regra, não existe um real 

desafio nem a necessidade de verificação para validar o processo de solução.  

As estratégias na solução de problemas, exibem as mesmas características que 

apresentam na assimilação de conceitos, refletem a influência do tipo de problema envolvido 

e as condições nas quais, a solução ocorre, semelhante aos aspectos idiossincráticos
11

 do 

funcionamento cognitivo (AUSUBEL, 1978, p.478). 

Várias tentativas de criação de modelos e estratégias para a solução de problemas vem 

sendo realizadas desde o início do Século XX, com isso, destaca-se a descrição de Dewey
12

 e 

atualmente se utiliza como metodologia de estudo. Os procedimentos geralmente são 

consistentes com sequência de operações e as inter-relações sequenciais entre a aprendizagem 

receptiva e por descoberta como características das fases sucessivas da solução de problemas 

(DEWEY, 1910; apud AUSUBEL, 1978, p.478), apresentadas na sequência: 

a) um estado de dúvida, perplexidade cognitiva, frustração ou consciência da 

dificuldade;  

                                                 
11

 Com o significado relativo ao modo de ser, de sentir próprio de cada pessoa. 
12

 John Dewey (Burlington, Vermont, 20 de Outubro de 1859 — 1 de Junho de 1952) foi um filósofo, pedagogo 

e pedagogista norte-americano. 
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b) uma tentativa para identificar o problema, incluindo uma designação um tanto não 

específica dos fins procurados, das lacunas a serem preenchidas, como definido 

pela situação que propõe o problema;  

c) relacionar estas proposições de colocação do problema à estrutura cognitiva, desta 

forma ativando ideais de fundo relevantes e soluções de problemas previamente 

alcançadas, o que por sua vez é reorganizado (transformado) sob a forma de 

proposições de solução de problema ou hipóteses;  

d) comprovação sucessiva das hipóteses e reformulação do problema, se necessário;  

e) incorporação da solução bem sucedida na estrutura cognitiva e sua posterior 

aplicação ao problema à mão e a outros exemplos do mesmo problema. 

Do mesmo modo Sternberg (2010) em um estudo mais recente, faz uma abordagem 

sobre a como às pessoas realizam os “saltos mentais”, que as conduzem de um conjunto de 

dados conhecido para a resolução de problema, e com isso também estabeleceu um processo 

de solução. Para Sternberg uma situação problema é identificada, quando o questionamento 

não tem uma resposta imediata, para tal situação são apresentados os passos do ciclo da 

resolução de problemas
13

 segundo Sternberg:  

a) identificação do problema; 

b) definição do problema;  

c) formulação de estratégia;  

d) organização das informações;  

e) alocação de recursos;  

f) monitoramento;  

g) avaliação.  

No entanto, a ordem pode ser alterada em função da necessidade do problema ou 

mesmo omitir ou agregar passos quando parecer apropriado (STERNBERG, 2010, pp. 383-

384). 

 Segundo Polya
14

(2006) para resolver um problema matemático deve-se partir de 

conceitos muito claros, que estão razoavelmente organizados na mente, pois num problema 

matemático perfeitamente formulado, devem ser considerados todos os dados e todas as 

                                                 
13

 Abordagem do ciclo da resolução de problemas também pode ser encontrada nas obras de (Bransford, Stein, 

1993; Hayes, 1989; Pretz, Naples, Stenberg, 2003, Sternberg, 1986). 
14

 George Pólya (nasceu em 1887 Budapeste, Áustria-Hungria e faleceu em 1985 na Califórnia) foi professor de 

matemática 1914-1940 em ETH Zürich na Suíça e 1940 na Stanford University, onde permaneceu como 

Professor Emérito o resto de sua vida e carreira. Entre os numerosos livros que escreveu destaca-se o mais 

conhecido – How to Solve It (1945) traduzido em mais de 17 línguas que em português seu título é Como 

Resolver Problemas. 
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cláusulas da condicionante, não se esquecendo de fazer indagações sobre o problema e o 

processo, bem como avaliar as informações disponíveis.  

Segundo a classificação de Polya são quatro procedimentos para resolução de 

problemas:  

a) O primeiro ato é compreender o problema;  

b) O segundo, a concepção de um plano, de uma ideia da ação apropriada;  

c) O terceiro, executar o plano na hora certa, quando ele estiver amadurecido; 

d) O quarto, reexaminar a solução completa. 

Baseado nestes quatro passos Polya (1975) cria os quatro princípios para a resolução 

de problemas matemáticos de ordem lógica amplamente utilizados, simplificados em:  

a) compreender o problema;  

b) construir o modelo matemático;  

c) resolver o modelo matemático; 

d) interpretar a solução.  

Polya (2006) enfatiza a revisão da solução de um problema como o princípio mais 

importante, pois esta pode propiciar a verificação da argumentação e também fazer uma 

reflexão sobre o processo de resolução procurando descobrir a essência do problema e do 

método utilizado. Para Polya (2006) “resolver problemas é uma habilidade prática, que se 

aprende por meio de imitação e prática. [...], para se tornar um bom ‘solucionador de 

problemas’, tem que resolver problemas”. 

 

1.3 PRESSUPOSTOS DA FORMAÇÃO DA ATIVIDADE DE SITUAÇÕES 

PROBLEMA  

 

Neste tópico serão abordados os aspectos da Atividade de Situações Problema no 

contexto da aplicação do ensino, visando a assimilação dos conceitos e definições 

fundamentais. 

A Atividade de Situações Problema (ASP) é uma proposta didática de Mendoza 

(2009), composta por passos que conduzem à solução de problemas, fundamentada na teoria 

psicológica de formação por etapas das ações mentais de Galperin, na direção do processo de 

estudo de Talízina e nos princípios de resolução de problemas de George Polya. 

Mendoza (2009), complementou os princípios de Polya, inserindo, entre os 

procedimentos, um sistema de ações que permite realizar um processo mais detalhado dos 
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dados para resolução de problemas. Mendoza, caracterizou cada estágio dos princípios 

sequenciais de Polya, como ação, sendo que cada ação envolve um conjunto de operações que 

estão diretamente ligadas com execução do sistema de quatro ações (MENDOZA, 2009, 

p.77). 

Portanto, a partir dos pressupostos existentes no método dos princípios de Polya, 

Mendoza, construiu a Atividade de Situações Problema (ASP) formada por um Sistema de 

quatro Ações. Em cada um dos procedimentos sequenciais, existe um conjunto de perguntas e 

indagações (operações) que conduzem o sujeito à direção para encontrar a solução do 

problema de maneira detalhada. Estes princípios são tão-somente o senso comum tornado 

explícito na perspectiva de Mendoza, descritas para melhor entendimento de sua aplicação.  

O conjunto das operações descritivas das ações se denomina Sistema de quatro Ações 

da Atividade de Situações Problema (ASP), segundo Mendoza (2009):  

 

1. Compreender o Problema  

a) Ler o problema e extrair todos os elementos desconhecidos; 

b) Estudar e compreender os elementos desconhecidos; 

c) Determinar os dados e suas condições; 

d) Determinar o(s) objetivo(s) do problema. 

2. Construir o Modelo Matemático  

e) Determinar as variáveis e incógnitas; 

f) Nomear as variáveis e incógnitas com suas unidades de medidas; 

g) Construir o modelo matemático a partir das variáveis, incógnitas e condições; 

h) Realizar a análise das unidades de medida do modelo matemático. 

3. Solucionar o Modelo Matemático  

i) Selecionar o(s) métodos(s) matemático(s) para solucionar o modelo 

matemático; 

j) Selecionar o sistema de computação algébrica que contenha os recursos 

necessários do(s) método(s) matemático(s) para solucionar o modelo 

matemático (quando for necessário); 

k) Solucionar o modelo matemático. 

4. Interpretar a Solução  

l) Interpretar o resultado obtendo da solução o modelo matemático; 

m) Extrair os resultados significativos que tenham relação com o(s) objetivo(s) 

do problema; 

n) Dar resposta ao(s) objetivo(s) do problema; 

o) Realizar um informe baseado no(s) objetivo(s) do problema; 

p) Analisar a partir de novos dados e condições que tenham relação direta com 

o(s) objetivo(s) do problema(s), a possibilidade de reformular o problema, 

construir novamente o modelo matemático, solucionar o modelo matemático 

e interpretar a solução (MENDOZA, 2009, p.69, tradução nossa). 

 

Primeira ação: Compreender o Problema. As operações propostas nesta ação são 

formadas com a intuição de assegurar que o estudante busque elementos que facilitem a 

compreensão do problema, destacando inicialmente uma leitura que permita extrair elementos 

conhecidos e desconhecidos. Recomenda destacar os elementos desconhecidos para estudar e 
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compreender. Indica determinar os dados essenciais e as condições. E para finalizar a ação 

sugere determinar o(s) objetivo(s) do problema. Através desta análise, destaca-se também a 

observação quanto à notação matemática apropriada ou a realização de um diagrama se for o 

caso. 

Segunda Ação: Construir o Modelo Matemático. Neste estágio acontece à relação ou 

associação dos elementos dados no problema com o objetivo para solucionar, por isso torna-

se importante determinar as variáveis e incógnitas, certificando-se das medidas e itens 

relacionados. A operação seguinte, nomear as variáveis e incógnitas com suas unidades de 

medida, atribuindo símbolos frequentemente utilizados tais como         ou atribuir iniciais 

como símbolos sugestivos volume (v), tempo (t), massa (m).  

Construir o modelo matemático a partir das variáveis, incógnitas e condições do 

problema, é uma operação entendida como fator essencial desta ação, pois requer do estudante 

o reconhecimento de padrões que ocorrem no contexto do problema, que pode ser geométrico, 

numérico ou algébrico, após a identificação do padrão o estudante pode determinar o modelo 

matemático ou conjecturar se for o caso. A operação realizar a análise das unidades de medida 

do modelo matemático visa relacionar a existência de conhecimento estável do estudante ou 

relacionar ideias que podem ser úteis na resolução do modelo. 

Terceira Ação: Solucionar o modelo matemático. São as operações de aporte para a 

execução e para encontrar a solução do problema a partir do modelo esboçado. Operação 

inicial desta ação sugere selecionar o(s) método(s) matemático(s) de abordagem do problema. 

A operação solucionar o modelo matemático, é uma operação psíquica e motora. 

Em algumas situações problema há necessidade de selecionar um Sistema de 

Computação Algébrica (SCA) que contenha os recursos necessários do(s) método(s) 

matemático(s) para solucionar o modelo matemático, geralmente é aplicado quando o 

problema é mais complexo ou se desejar demonstrar aspectos detalhados de um problema 

simples. A última operação desta ação é solucionar o modelo matemático, que requer 

essencialmente a organização psíquica dos procedimentos que serão aplicados. 

Quarta Ação: Interpretar a Solução. As operações desta ação são essenciais para se 

observar o nível de compreensão do aluno, possibilitado através do esboço descritivo revelar a 

forma aderida de interpretação do resultado obtido da solução do modelo matemático. 

A operação de extrair os resultados significativos que tenham relação com o(s) 

objetivo(s) do problema, torna possível uma análise qualitativa da compreensão do processo. 
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A operação dar resposta ao(s) objetivo(s) do problema, significa que o estudante realizou uma 

relação bem estabelecida dos dados para encontrar a resposta correta. 

O aluno ao realizar um informe baseado no(s) objetivo(s) do problema, descreve as 

informações essenciais relacionadas ao objetivo do problema. E a última operação do 

processo é analisar a partir de novos dados e condições que tenham relação direta com o(s) 

objetivo(s) do problema(s), a possibilidade de reformular o problema, construir novamente o 

modelo matemático, solucionar o modelo matemático e interpretar a solução.  

Desse modo, a Atividade de Situações Problema em Matemática tem como objeto de 

estudo os problemas matemáticos, e com o objetivo de prover aos sujeitos a seguirem 

estratégias eficazes para melhorar o desempenho na resolução de problemas (MENDOZA, 

ORTIZ & MORENO, 2009a). A ASP será utilizada na intervenção desta pesquisa para 

desenvolver a habilidade dos sujeitos de resolver problemas no conteúdo de limite de uma 

função de variável real. 

 

1.4 A FORMAÇÃO DA ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMA EM 

LIMITE 

 

O ensino de Cálculo Diferencial nas universidades geralmente é apoiado sobre 

fundamentos da matemática pura e aplicada, porém com pouca sustentabilidade em teorias da 

aprendizagem ou em estratégias metodológicas, que proporcione efetivamente explicar a 

aprendizagem dos acadêmicos na perspectiva qualitativa.  

Como proposta, a metodologia da Atividade de Situações Problemas (ASP) aborda 

fundamentos para a elaboração de uma estratégia didática de aplicação no estudo de Limite de 

uma Função, com abordagem teórica nas Etapas de Formação das Ações Mentais de Galperin. 

Em seguida demonstra-se o modelo da Direção da ASP em Limite, ressaltando a 

importância dos organizadores prévios, para a abordagem dos problemas clássicos do estudo 

do conteúdo de Limite e suas definições. E finaliza com a estrutura da ASP demonstrada para 

o Cálculo do Limite de uma função de variável real. 

 

1.4.1 O Limite
15

 no Cálculo Diferencial 

 

                                                 
15 Esta epígrafe foi desenvolvida com base no livro texto de Cálculo 6ª edição de James Stewart (2011), tópico de limites. 
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James Stewart (2011) relata que a descoberta do Cálculo por Isaac Newton publicado 

na obra Principia Mathematica (1687) foi o maior tratado científico até então. Newton 

aplicou em estudos na mecânica, dinâmica dos fluidos e movimentos ondulatórios e para 

explicar o movimento dos planetas e cometas. 

O Cálculo é diferente da matemática comumente conhecida, é mais dinâmico, trata de 

variação e de movimento, bem como de quantidades que tendem a outras quantidades. O 

conceito de Limite de uma função, realiza um papel muito importante na teoria matemática 

envolvida com o Cálculo Diferencial e Integral.  

O século XIX, foi conhecido como a época do rigor na matemática. Houve um 

movimento de volta aos fundamentos do assunto – de fornecer definições cuidadosas e 

demonstrações rigorosas. A frente desse movimento estava o matemático francês Augustin-

Louis Cauchy, que conheceu a ideia de Limite de Newton, mantida viva no século XVIII pelo 

matemático francês Jean d´Alambert (1717-1783) e tornou-a mais precisa (STEWART, 2011, 

p.102). 

A definição de limite segundo Cauchy: “Quando os valores sucessivos atribuídos a 

uma variável, aproximam-se indefinidamente de um valor fixo, de forma que no final diferem 

dele por tão pouco quanto se queira, esse último é chamado limite de todos os outros”.  

A demonstração típica de Cauchy: “Designando por   e   dois números muito 

pequenos...”. Ele usou épsilon em virtude de uma correspondência entre épsilon e a palavra 

francesa erreur, e delta, por corresponder a différence. 

O Limite de uma função é um conceito fundamental em Cálculo. Assim sendo, a 

função tem um limite L em uma variável independente p se f(x) é "próximo" a L sempre que 

x é "próximo" a p. Em outras palavras, f(x) torna-se mais e mais próxima a L à medida que x 

se move mais e mais próximo a p: 

   
   

 ( )    

 

A aplicação conceitual de Cauchy está implícita, mais especificamente, quando f é 

aplicado a cada variável independente suficientemente próximo ao valor de p, o resultado é 

um valor de uma variável dependente que é arbitrariamente próxima a L. Se as variáveis 

independentes "próximas" a p são tomadas a valores que sejam diferentes, o limite é dito não 

existir. O limite não existe apenas para funções de uma variável.  
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1.4.2 O Processo de Assimilação da Atividade de Situações Problema em Limite  

 

O estudo definido pela influência do método da ASP como estratégia em função da 

aprendizagem, deverá ser conduzido pelo modelo das Características do Sistema de quatro 

Ações, compostas pelas operações (Esquema 2) para Resolver Problemas, complementado 

pelas etapas qualitativas de Galperin, para alcançar um melhor desempenho das ideias 

conceituais de Limite de uma função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo com parâmetros de acompanhamento e integração das Etapas de Formação 

das Ações Mentais de Galperin como processo de assimilação, no contexto da aprendizagem 

do conteúdo de Limites, descreve cada etapa associada às características, os recursos de 

orientações e o efeito esperado. Perpassando, por informações fundamentais que também 

servirão de embasamento para correção e retroalimentação da direção do ensino de conteúdo 

de limite de uma função real de uma variável, por meio da Atividade de Situações Problema 

(ASP). 

 

Tabela 2 - Organização das Etapas de Formação das Ações Mentais 

ETAPAS 

INTERPSÍQUIC

AS 

PROCESSO DE ASSIMILAÇÃO 

I. FORMAÇÃO DA 

BASE 

ORIENTADORA 

DA AÇÃO  

 A sugestão do tipo 2 ou 3 para a BOA a ser utilizada. 

 Introdução do conteúdo de Limite deve ser planejada para iniciar por 

meio da forma materializada das ações, nas quais se apresentem os 

conceitos fundamentais de organização prévia. 

 O estudante deverá ser orientado, com propósito inicial de compreender 

PRIMEIRA AÇÃO:  
Compreender o 
problema   

 Ler o problema e extrair todos os elementos desconhecidos; 

 Estudar e compreender os elementos desconhecidos; 

 Determinar os dados e suas condições; 

 Determinar o(s) objetivo(s) do problema. 

SEGUNDA AÇÃO:  
Construir o modelo 
matemático   

 Determinar as variáveis e incógnitas; 

 Nomear as variáveis e incógnitas com suas unidades de medidas; 

 Construir o modelo matemático a partir das variáveis, incógnitas e condições; 

 Realizar a análise das unidades de medida do modelo matemático. 

TERCEIRA AÇÃO:  
Solucionar o modelo 
matemático   

 Selecionar o(s) métodos(s) matemático(s) para solucionar o modelo matemático; 

 Selecionar o sistema de computação algébrica que contenha os recursos necessários do(s) 
método(s) matemático(s) para solucionar o modelo matemático (quando for necessário); 

 Solucionar o modelo matemático. 

QUARTA AÇÃO:  
Interpretar a solução   

 Interpretar o resultado obtendo da solução o modelo matemático; 

 Extrair os resultados significativos que tenham relação com o(s) objetivo(s) do problema; 

 Dar resposta ao(s) objetivo(s) do problema; 

 Realizar um informe baseado no(s) objetivo(s) do problema; 

 Analisar a partir de novos dados e condições que tenham relação direta com o(s) objetivo(s) do 
problema(s), a possibilidade de reformular o problema. 

Esquema 2 - Atividade de Situações Problema (ASP) 
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o significado das atividades propostas na BOA: A Assimilação do 

Conceito de Limite de uma Função.  

II. FORMAÇÃO DA 

AÇÃO EM 

FORMA 

MATERIAL OU 

MATERIALIZAD

A 

(AÇÃO 

MATERIAL) 

 O estudante deverá realizar as ações em forma materializada (resolução 

de problemas) envolvendo os conceitos fundamentais de limite de uma 

função, pela característica detalhada por ideias dedutivas particulares do 

conteúdo, para assimilar o conceito geral. 

 A generalização inicia-se nas definições de limite, dever ser estimulada 

a partir da ideia intuitiva dos estudantes para dedutiva, observadas na 

realização das situações problemas aplicados.  

III. FORMAÇÃO DA 

AÇÃO VERBAL 

EXTERNA 

(AÇÃO VERBAL) 

 O estudante deve ser motivado a explicar as ações em forma verbal 

externa dos problemas solucionados, esboçando compreensão dos 

procedimentos das ações. Nesta etapa, a generalização deverá assumir 

nova dimensão, pois, a cada problema proposto são introduzidas novas 

concepções no grau de complexidade, visando aplicar pela forma 

detalhada da ASP a transferência do método a novas situações.  

 Na formação da ação verbal externa, as ações cognitivas começam a 

reduzir-se por meio da explicação das operações, isto é, ocorre uma 

perda gradual de informações particulares, formulando-se a fixação dos 

conceitos mais gerais sobre o estudo de limites. 

IV. FORMAÇÃO DA 

AÇÃO EM 

LINGUAGEM 

EXTERNA 

(LINGUAGEM 

EXTERNA) 

 O processo de Generalização as ideias conceituais de limite, 

apresentam-se mais aguçadas, com uso mais frequente por análise 

abstrata das situações problema por meio das ações da ASP.  

 Os problemas devem ser selecionados visando estimular o 

estabelecimento do grau de consciência e consistência, com 

características observáveis de transposição de ideias. 

 Nesta etapa as características explanada, generalizada e consciente, não 

diferem da etapa verbal externa, contudo, ao adquirir a forma mental, as 

ideias conceituais de limite, começam a reduzir-se e automatizar-se, ou 

seja, transformam-se em uma habilidade. 

V. FORMAÇÃO DA 

AÇÃO EM 

LINGUAGEM 

INTERNA 

(AÇÃO 

MENTAL) 

 Nesta etapa os estudantes devem ser observados durante as realizações 

dos problemas, de novos contextos de aplicação do conceito de limite, as 

tarefas escolhidas permitem ao estudante refletir sobre os principais 

exemplos, como também a abrangência para a generalização da parte 

lógica. Portanto, para automatizar e abstrair a atividade de estudo de 

limite devem ser selecionados problemas envolvendo conceitos 

particulares e conceitos gerais para aplicação das ideias conceituais de 

limite. 

 Nesta etapa a ação deve adquirir o desenvolvimento 

automático/generalizado. 

 

        Fonte: Adaptação (Talízina, 1988). 

A dimensão do conceito de Limite, nas Atividades de Situações Problemas 

selecionadas, devem estimular o estudante expressar verbalmente as ideias conceituais por 

meio das operações de cada uma das ações, proporcionando o máximo detalhamento, e assim 

iniciar o processo de generalização do conceito, por meio da aplicação em outras situações 

propostas.  

Os pressupostos assimilativos das características das ações para a formação do 

conceito de Limite de uma função de uma variável real, estão esquematizados (Esquema 3) 

em forma de “V” para melhor visualização (MOREIRA, 2011, apud, Gowin, 1981).  
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O esquema representa o segmento conjugado da transformação das características 

independentes em características dependentes, que refere-se ao domínio conceitual de 

investigação da aprendizagem, contendo os conceitos fundamentais de limite e os sistemas 

conceituais usados na análise do desenvolvimento do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fluxo do diagrama, dispõe a execução das ações compondo as características, que se 

direcionam-se para a assimilação do conceito de Limite. Do lado esquerdo, inicia-se 

satisfazendo às características independentes e do lado direito as características dependentes. 

As primeiras atividades iniciam-se satisfazendo às características da forma na qual a 

ação será aplicada, de modo a despertar teoricamente a característica secundária de carácter 

razoável, mantendo-se no nível de compreensão baseada em ideias ou conceitos particulares. 

O incremento da característica explanada reforça os conceitos particulares da forma 

materializada, propondo gradativamente a inserção de ideias mais complexas em novas 

situações problema, levando a reflexão na elaboração descritiva das ações realizadas. Desse 

modo, este aspecto visa formalizar as ideais composta na característica consciente da ação.  

Assimilada: as ideias são compostas gradativamente, na 

medida em que aumenta o grau de complexidade dos 
problemas, se apoia na maneira consciente de resolver e 

na explicação do resultado, com auxílio de orientações 

preparadas por questionamentos que geram a explicação 

descritiva. 

Explanada: o ensino se apoia nos 

procedimentos separados em operações de 
resolução de problemas, envolvendo conceito de 

limite na forma intuitivas, que constituem a ação 

desenvolvida pelo estudante, almejando 
habilidade prática das ideias conceituais 

(reduzida). 

Ensino  Aprendizagem 

Assimilação do conceito de Limite de uma função de uma variável real 

Consistente/automatizada: habilidade para conter as ideias 

conceituais de limite disponível na estrutura cognitiva e aptidão 

para aplicar em outras situações problema posteriores. 

Características Independentes Características Dependentes 
 

Fenômeno de Estudo: assimilação do 

conceito de Limite de uma Função de uma 

Variável real. 

Consciente: a habilidade de resolver 
problemas, verbalizar o procedimento e o 

objetivo, está relacionada com as ações de 
compreensão, sabendo aplicar os conceitos 

de Limite de uma função, construir o 

modelo matemático e interpretar a solução.  

Abstrata: a habilidade de executar a ação de maneira 
mental, sem o apoio material ou materializado dos 

objetos, está relacionada com: ler e interpretar o 

problema, encontrar métodos conceituais para 
resolver usando apenas as formas perceptivas e 

mentais. 

 

Generalizada: habilidade para diferenciar os conceitos 

envolvendo as propriedades essenciais e não-essenciais de limite e 

aplicar em várias situações problemas de contextos diferenciados.  

A forma (material ou materializada, 

perceptiva, verbal externa e mental): 
expressa a assimilação dos conceitos ou 

informação fundamentais de limite, 

preparadas, visando a resolução 
problemas nas formas: materializada, 

perceptiva, verbal e mental. 

Razoável: expressa a maneira em 
que o estudante assimila, as ideias 

particulares do conceito de limite, 

determinadas pelas condições 

essenciais das aulas práticas. 
Questão Básica: A ASP melhora a 

aprendizagem no ensino de Limite de uma 

função real de uma variável real? 

Esquema 3 - Diagrama de Assimilação de Conceitos 
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A característica de assimilação ocorre no contexto da execução das características 

forma e explanada integradas à ação, ou seja, os artifícios utilizados se reportam a facilitar a 

assimilação das ideias conceituais de limite de uma função.  

Os conceitos habitualmente assimilados, são transformados em características 

generalizadas, recebem esta qualificação pela habilidade de poder diferenciar as propriedades 

essenciais de um determinado conteúdo estudado. Contudo, essa característica se transforma 

em consciente automatizada, expressada pelo o conceito desenvolvido para ser aplicado em 

novas situações. 

Esta característica se destaca como elo entre o nível de partida e o conhecimento novo, 

portanto, recebe o apoio das características dependentes razoáveis e conscientes já elaboradas, 

para a composição da característica abstrata, constituída pela execução da ação sem a 

presença do objeto, ou seja, os procedimentos são inteiramente constituídos de ações 

cognitivas.  

 

1.4.3 A direção da ASP em Limite 

 

O direcionamento de um processo de ensino é um ato que requer habilidades técnicas 

do professor (condutor do processo), pois cada influência implicará no processo com a sua 

lógica. Desse modo, a direção do estudo é definida pela influência tecnológica em relação ao 

objeto (processo), neste caso, o conteúdo de Limite de uma função de uma variável real, que é 

escolhida a partir da multiplicidade de influências possíveis no próprio objeto, bem como o 

estado e as características que levam ao melhor desempenho e desenvolvimento aproximado 

do objetivo (TALÍZINA, 1988, P.46). 

Antes de iniciar o estudo do novo conteúdo, propõe-se uma avaliação diagnóstica para 

a elaboração da BOA, pois a sustentação e a direção do processo dependem exclusivamente 

da escolha do tipo da base de orientação apropriada, que através de suas características deverá 

proporcionar a obtenção do resultado, que será utilizado como argumento e justificativa na 

elaboração da BOA. 

Luckesi (2011) orienta que a avaliação como acompanhamento de uma ação em 

processo exige, em primeiro lugar, o diagnóstico e, a seguir, se necessário, a intervenção para 

a correção dos rumos da ação. Segundo Ausubel (1999) a correção deve-se a retroalimentação 

que e procedente dos exames que identificam as áreas que requerem mais explicações, 

atenção, revisões e esclarecimentos, que e muito útil para diagnosticar dificuldades de 

aprendizagem. 
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Desse modo, inicia-se o processo de assimilação inicia-se no “Objetivo de Ensino”, 

segue para o “Nível de Partida”, este posteriormente segue para a Etapa 1: elaboração da Base 

Orientadora da Ação (BOA), a qual é circundada pelos Processos de “Assimilação”, 

“Retroalimentação” e “Correção”, o estudo de Limite de uma função de uma variável real, 

será essencialmente explorado por meio do Sistema de Ações da ASP, por uma direção cíclica 

(Esquema 4).  

 

Esquema 4: Direção da ASP em Limite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mendoza, 2009. 

 

Os elementos da direção, deverão ser compostos na Atividade de Situações Problema 

(ASP) em Limite, demonstrando os seguintes aspectos: 

 Objetivo de Ensino: Construir ideias conceituais de limites de uma função de uma 

variável real. 

 Nível de Partida: domínio dos conceitos de funções, descontinuidade, intervalos, 

representações geométricas de funções, etc;  

 Processo de Assimilação: iniciado a partir das ideias intuitivas orientadas para a 

dedução e assim, formalizar o conceito geral, aumento do grau de complexidade 

dos problemas e planejamento em conjunto; 

 Retroalimentação: observação direta e descrição do evento, reflexão sobre o 

método as aulas práticas e a execução das ações na resolução dos problemas; 

 Correção: identificação das falhas por meio das operações do Sistema de Ações; 

retomadas dos pontos críticos de assimilação com ênfase nos objetivos das aulas 

práticas e vinculação sequencial das aulas. 

 

D3 

D4 

D5 

ASP em Limite 

BOA E1  

D3 

D4 

D5 

ASP em Limite 

Interna E5 
. . . D1 D2 

Legenda: 
D1: “Objetivo de Ensino” 

D2: “Nível de Partida” 

D3: “Processo de Assimilação” 

D4: “Retroalimentação” 

D5: “Correção” 

E0: “Motivacional” 

E1: “Elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA)” 

E2: “Formação da ação em forma material ou materializada” 

E3: “Formação da ação verbal externa” 

E4: “Formação da ação na linguagem externa para si” 

E5: “Formação da ação na linguagem interna” 
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1.4.4 Identificação do Nível de Partida para o Estudo de Limite 

 

O reconhecimento do Panorama da disciplina, inclui uma série de questões para 

nortear o estudo de Limite. Desde o princípio, a multiplicidade de representação das funções é 

valorizada a forma: verbal, numérica, visual e algébrica (STEWART, 2011). 

As funções são consideradas o objeto fundamental do Cálculo. As ideias básicas 

concernentes às funções e seus gráficos, bem como as formas de combiná-los, podem ser 

representadas de várias maneiras: por uma equação, por uma tabela, por um gráfico ou mesmo 

de forma descritiva.  

Portanto, devem ser explorados os principais tipos de funções que ocorrem no Cálculo. 

Recomenda-se, motivar o estudante a observar às definições e compreender o significado 

exato dos termos.  

A avaliação diagnóstica (provas de lápis e papel) deve compor elementos que 

permitam determinar o nível de compreensão, visando identificar os domínios das habilidades 

(incluídas as lógicas) do conceito de função, suficiente para estudar o conteúdo de Limite, 

relacionados com as habilidades da ASP. Uma sugestão é incluir questionamentos do tipo: 

“justifique sua resposta” ou “explique o procedimento”, entre outras.  

O que se confirma na concepção de Lukesi (2011), que orienta a avaliação como 

acompanhamento de uma ação em processo, exige, em primeiro lugar, o diagnóstico e, a 

seguir, se necessário, a intervenção para a correção da ação. 

O processo de ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos adquire um significado 

especial quando o professor insere situações problemas, de modo que o aluno observe a 

necessidade de compreensão e busque a solução. A resolução de problemas desempenha um 

papel de suma importância nos conteúdos curriculares, em questões que geralmente os alunos 

apresentam mais dificuldades. Por isso, os professores devem proporcionar diferentes 

recursos didáticos em sala de aula, a fim de garantir a efetividade do seu trabalho 

(MENDOZA, 2009a). 

 

1.4.5 Planejamento da ASP em Limite 

 

O plano de ensino deve seguir as orientações avaliativas de acordo com as 

características das ações compostas na Formação das Etapas e do Sistema de Ações da ASP 

em Limite. 
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Como apoio avaliativo dos processos de aprendizagem, recomenda-se a avaliação 

formativa e mediadora, por suas características de regulação, pois está aberta a ajustes no 

decorrer do trajeto, em função dos acontecimentos parcialmente imprevisíveis, sobretudo as 

atitudes e conduta dos alunos. Visando contribuir para a melhoria da aprendizagem durante o 

processo, como também verificar que as aprendizagens progridem e para “retificar a direção” 

(PERRENOUD, 1999).  

O objetivo que se pretende alcançar, nesse tipo de avaliação deve ser considerado 

como forma sucessiva para a direção do ensino por Etapas das Ações Mentais de Galperin, 

onde as etapas serão avaliadas por meio da retroalimentação que está interligada à posterior, 

com exceção da etapa final. 

A Etapa das Ações Externas Materiais ou Materializada, destaca o momento do 

processo em que o aluno deverá ser orientado quanto a representação do objeto em estudo, de 

modo que, os conceitos sejam bem trabalhados para o sucesso da atividade, o professor 

deverá realizar a análise dos conteúdos avaliados, caso algum represente um valor 

insatisfatório, deverá ser corrigido. No entanto, o objetivo e o nível de partida do processo são 

dois aspectos que devem estar bem definidos, pois são elementos principais do 

direcionamento e da avaliação das ações no processo. 

Na Etapa Materializada, se objetiva que o estudante aprenda a solucionar problemas 

através da aplicação do modelo de função  ( ), quando se aproxima a um ponto. 

Posteriormente, deve-se selecionar outros problemas, para serem resolvidos a partir desta 

primeira referência de problemas padrões, como o “problema da tangente” e da “velocidade”. 

Esse modo de analisar atentamente os acontecimentos, no processo de 

desenvolvimento das ações e realizar interferências são características da avaliação do tipo 

formativa, que é toda prática de avaliação continua que pretenda contribuir para melhorar as 

aprendizagens em curso, qualquer que seja o quadro e qualquer que seja a extensão concreta 

da diferenciação do ensino (PERRENOUD, 1999, p.78).  

Luckesi (2011) faz referência a avaliação da aprendizagem, configurada como um ato 

de investigar a qualidade do desempenho dos educandos, tendo por base dados relevantes, 

decorrentes de sua aprendizagem e, se necessário, numa intervenção, a fim de corrigir os 

rumos da ação. 

A etapa das Ações Verbais Externas e a etapa da Ação da Linguagem Externa para si, 

deverão ser avaliadas do mesmo modo das etapas anteriores, com avaliação do tipo formativa, 

pois a avaliação formativa nas ações da direção do ensino, funciona como forma reguladora 



56 

 

 

 

do processo de assimilação, quando permite a correção do processo, considerando suas 

deficiências no nível de partida, na clareza e nas causas eventuais dos tipos de distrações, 

interpretações errôneas, etc. 

O processo na formação do conceito de Limite, a formação das etapas Materializada e 

Verbal, trabalha-se com uma definição baseada na intuição de limite, ainda com apoio dos 

problemas resolvidos, usa-se os termos de linguagem: “Escrevemos 
Lxf

ax



)(lim

 e dizemos 

‘o limite de  ( ), quando x tende a a, é igual  L’, se pudermos tornar os valores de  ( ) 

arbitrariamente próximos de L (tão próximo de L quanto quisermos), tomando   

suficientemente próximo de   (por ambos os lados), mas não igual a a”. 

A etapa Verbal Externa, fundamenta-se com base no conceito intuitivo de limite. Daí 

se aplicam novos problemas buscando soluções com exemplos de valores numéricos 

arbitrariamente pequenos próximos a um determinado ponto. O que se deve levar a 

compreender é que a ideia intuitiva de limite é inadequada para alguns propósitos, pois as 

expressões “x está próximo de 2” e “ ( ) aproxima-se cada vez mais de L” não são 

totalmente concisas, para serem aplicadas a um contexto geral, logo, necessita-se da definição 

precisa de limite em termos matemáticos. 

A proposta do planejamento da ASP em Limite, inicia-se com a exploração do 

problema da tangente e da velocidade, inserindo-se elementos intuitivos para assimilação dos 

conceitos. Visando identificar resultados de elementos dispostos no sistema de ações: 

compreender o problema, construir o modelo matemático (o limite), solucionar o modelo 

matemático (solucionar o limite) e interpretar a solução. 

Os problemas da “tangente” e da “velocidade”, são problemas clássicos do estudo de 

limite, esses problemas podem ser resumidos por uma ideia comum, que consiste no cálculo 

de uma quantidade como o limite de outras quantidades. 

Desse modo, a propriedade essencial do conceito é a proximidade de uma função  ( ) 

em relação a um valor L (limite), quanto se desejar, tomando   suficientemente próximo de 

um ponto a mas não igual a a. A partir desta ideia inicial (forma material) deve-se realizar um 

trabalho por etapas de formação de ações, para a construção do conceito na linguagem    

(forma verbal interna).  

Resumo do Planejamento de Ensino considerando os elementos: conteúdos, objetivos, 

tempo (H/A) e caraterização da etapa mental: 
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Tabela 3 - Resumo do Plano de Ensino 

Conteúdo Objetivos H/A Etapa mental 

Comportamento de 
função, quando a 

variável inde-
pendente se apro-
xima a um ponto. 

Problema da 
tangente e da 

velocidade 

Compreender a ideia que uma 
função estará tão próxima de um 
valor L (limite) quanto desejamos, 
tomando-se a variável independente 
suficientemente próxima de um 
ponto a, mas não igual a a. 

6h BOA 3: Orientação do sistema de ações da 
ASP em limite a partir de problemas 
padrões de tangente e velocidades. 
Etapa da Materializada: resolver problemas 
de acordo com as orientações da aula 
prática com detalhamento do sistema de 
ações, tomando como bases os problemas 
da fase formativa. 
As ações são conscientes, compartilhadas, 
detalhadas e não generalizadas. 

Resolver problemas que tenham 
como solução o comportamento da 
função quando a variável se 
aproxima a um ponto. 

4h Ação Verbal*: O estudante deve explicar o 
sistema de ações sem ajuda de objetos 
externos. 
As ações são conscientes, compartilhadas, 
detalhadas e as operações são 
automatizadas. 
 

Definição de Limite 
na linguagem de Ɛ - 
δ 

Compreender a aplicar a definição de 
limites na linguagem de Ɛ – δ na 
resolução de problema 

6h Verbal externa: O estudante deve saber 
aplicar o sistema da ASP em limite em 
novas situações problema e explicar a 
definição de limite. 
 

6h 

Compreender a aplicar a definição de 
limites na linguagem de Ɛ – δ na 
resolução de problema em novos 
contextos (transferências) 

8h Ações Mental: As ações são, 
independentes, comprimidas, 
automatizadas e generalizadas. 

 

1.4.6 A Atividade de Situações Problema em Limite de uma Função de uma Variável 

Real 

 

Em conformidade com o método da ASP em Limite, cada ação está composta por um 

conjunto de operações que compõe os procedimentos para realizar a ação. As aulas práticas 

deverão destacar os conceitos implícitos de limite de uma função aplicados aos problemas da 

tangente e da velocidade, buscando identificar cada conceito essencialmente relacionado. 

O problema da tangente é um problema clássico trazido na maioria dos livros de 

Cálculo. Stewart (2011), nas explicações sobre a origem deste problema, refletindo sobre o 

significado da palavra tangente, que vem do latim e significa “tocando”. Assim, a tangente a 

uma curva é uma reta que toca a curva e essa reta deve ter a mesma direção da curva no ponto 

de contato.  

No círculo pode-se, simplesmente como Euclides (c. 330 a. C. - 260 a. C.), dizer que a 

tangente é uma reta que intercepta o círculo uma única vez (Figura 1), mas para curvas mais 

complexas essa definição é inadequada. 
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FIGURA 1 -Tangente ao Círculo 
Figura 2 - Retas à Curva C 

Figura 3- Retas secante em direção à tangente 

A representação de duas retas (  e  ) à curvas irregulares (Figura 2), passando por um 

ponto   sobre uma curva   difere da definição aplicada ao círculo. A reta   intercepta   

somente uma vez, mas certamente não se parece com o conceito de uma reta tangente. A reta 

 , por outro lado, parece ser uma tangente, mais intercepta   duas vezes. Logo, de acordo com 

a definição, as retas   e  , não são tangentes. 

 

 

 

 

 

 

Na (Figura 3), se explora o conceito particular da ideia de uma reta secante com 

inclinação em direção ao ponto P da tangente, matematicamente, à medida que   tende a   ao 

longo da parábola, as retas secantes correspondentes giram em torno de   e tende à reta 

tangente  . 

 

 

 

 

 

 

Definição: Seja  ( ) uma função definida sobre algum intervalo aberto que contém o 

número a, exceto possivelmente no próprio a, então dizemos que o limite de  ( ) quando   

tende a a é  . 

 

   
   

 ( )                          |   |           | ( )   |    

 

Essa forma simbólica, representa o conceito em linguagem matemática para o Limite 

de uma Função de uma Variável. Segundo Leithold (1994, p.56), o limite de uma função é 

uma exposição, passo a passo motivadora que inclui desde discussões do Cálculo, do valor de 

uma função na proximidade de um número, através de um tratamento intuitivo do processo de 

limite, até alcançar uma definição mais precisa envolvendo épsilon-Delta ( e ). 
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Trazendo para este contexto o problema da velocidade, temos outra forma de 

representar o mesmo conceito de Limite de uma Função, matematicamente conhecido como: 

f(x) se aproxima de L, na medida em que x se aproxima de a. Visando tornar observável a 

aplicação do conceito de Limite em outras áreas da ciência e em situações diversificadas. 

Ex. 1: Suponha que uma bola é solta a partir do ponto de observação no alto da Torre 

CN em Toronto, 450m acima do solo. Encontre a velocidade da bola após 5 segundos. 

 

Velocidade média = 
            

     
  

 (   )  ( )

 
 

 

A solução será dada por meio aplicação dos conceitos da matemática e da física. 

Porém, tanto o problema da tangente quanto o da velocidade, podem ser resolvidos com 

aplicação do modelo de notação de limite (equações da reta): 

   
   

      

 
Lê-se: o limite de Q quando tende a P é igual ao ponto médio da inclinação 

da reta tangente, no entanto, Q nunca deverá ser igual a P. Desse modo, a 

reta tangente é o limite das inclinações das retas secantes. 

 

Vejamos então, o Modelo da Atividade de Situações Problema em Limite de uma 

função de uma variável, a partir de um exemplo. 

Ex. 2: Vamos investigar o comportamento para valores de  , próximo de 2, mas não 

iguais a 2, em  ( )     –    . 

 

PRIMEIRA AÇÃO: Compreender o problema, destacando os elementos conhecidos e 

desconhecidos. 

 

Os dados:   ( )     –     e a =2 

Objetivo do Problema: analisar o comportamento da função no ponto (x, f(x)), nas 

proximidades de a = 2. 

 

SEGUNDA AÇÃO: Construir o Modelo Matemático.  

 

Esta ação deve expressar os conceitos matemáticos que possibilitem a solucionar o 

problema. No entanto, este problema já traz o modelo elaborado da função, logo, aplica-se 

diretamente na definição, temos o Modelo: 

 
Denota-se: L é o limite da função dada e a é o 

valor determinado do eixo das ordenadas 

do ponto, onde será analisado o comportamento de f(x), para x tendendo a a, 

ou seja,  x ≠ a.  

   
   

 ( )    
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TERCEIRA AÇÃO: Solucionar o Modelo, Usando a definição. 

 

Pode-se demonstrar essa solução, substituindo diretamente o valor de a em x, ou seja, 

x=2, na função para identificar o limite, escrevendo: 

 

       ( )       (1) 

         –       (2) 

      ( 
     )  (3) 

      (4) 

 

Portanto, 4 é o valor do limite de   ( )     –    . Solucionar o modelo é a ação 

essencial deste problema, para observar a aplicação dos valores para x próximo de 2, porém 

diferente de 2, e que tornarão f(x) mais próxima de 4.  

 

QUARTA AÇÃO: Interpretar a solução, usando a definição 

 

A (Tabela 4) mostra que cada vez que   se aproxima de 2 pela direita ou pela 

esquerda,  ( ) fica cada vez mais próxima de 4, ou seja, quanto mais próximo    estiver de 2, 

mais próxima de 4 estará  ( ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova: quando tomamos  =1,99 pela esquerda a função  ( ) é igual 3,9701. E quando 

tomamos x = 2,01 o valor de f(x) é igual a 4,0301. Do mesmo modo, se tomarmos o valor de x 

= 1,999 pela esquerda a função f(x) será igual a 3,9970. 

E quando tomamos x = 2,001 o valor de f(x) é igual a 4,0030. Prosseguindo, se 

tomarmos o valor de x = 1,9999 pela esquerda a função f(x) será igual a 3,9997. E quando 

tomamos x = 2,0001 o valor de f(x) é igual a 4,0003. Repetindo o processo com valor de x 

ainda mais próximo, se tomarmos o valor de x = 1,99999 pela esquerda a função f(x) será 

igual a 3,9999. E quando tomamos x = 2,00001 o valor de f(x) é igual a 4,00003. 

 Tabela 4 - Aproximação dos Valores de x 

Aplicação     ( )      ( ) 

1ª  2,01 4,0301  1,99 3,9701 

2ª  2,001 4,0030  1,999 3,9970 

3ª  2,0001 4,0003  1,9999 3,9997 

4ª 2,00001 4,00003  1,99999 3,9999 

Legenda: x+ (valores à direita de x),  x- (valores à esquerda de x),  f(x) função. 
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Reafirmamos que a atribuição de valores para x próximos de 2, é intuitivamente 

correta, no entanto, a partir desta ideia, deve-se observar também os valores das diferenças 

destas proximidades, tanto para os valores de x em relação a 2, quanto para os valores de f(x) 

em relação a 4.  

Analisemos agora, os valores de x quando tende a 2 pela esquerda, com uma mínima 

diferença. Portanto, calculamos as diferenças dos valores de x pela esquerda de f(x), dispostos 

na (Tabela 5): 

 

 

 

 

 

 

 

Prova: quando tomamos o valor de x = 1,99 obtemos a diferença de 0,01 inferior ao 

valor de a=2 e o resultado de   ( ) será 3,9701, obtendo a diferença 0,0299 inferior ao limite 

de f(x), que é  4. Isto é, quando   assumir o valor de  0,01 inferior a 2,  ( ) se tornará 0,0299 

inferior a 4. 

Esse valor ficará ainda mais próximo, quando x = 1,999, assim obtém-se a diferença 

0,001 inferior ao valor de a = 2 e o resultado de   ( ) será 3,9970, obtendo a diferença de 

0,003 inferior a 4. 

Na terceira aplicação tomamos o valor x = 1,9999 e obtemos a diferença 0,0001 

inferior a 2 e o resultado de f(x) será 3,9997, isto é, a diferença será 0,0003 inferior ao valor 

de 4. 

Do mesmo modo na quarta aplicação de análise, tomamos o valor de x=1,99999 e 

obtemos a diferença 0,00001 em relação a 2, logo, o valor de f(x) será 3,9999, ou seja, 

obtendo a diferença de 0,00003 em relação ao valor de 4.  

Nesta análise, observa-se que quando   difere de 2 ± 0,00001,  ( ) difere de 

4±0,00003. Esta análise pode ser reafirmada, observando as diferenças dos valores de x pela 

direita de f(x), dispostos na quarta linha da aplicação na (Tabela 5). 

Logo, temos que quando   difere de 2 ± 0,00001,  ( ) difere de 4±0,00003. Desta 

maneira, nota-se que é possível tornar os valores de  ( ) muito próximos de 4 o quanto se 

 Tabela 5 - a diferença de x pela direita 

Aplicação a x → 2 Diferença  f(x) f(x) → 4 Diferença 

1ª 2  2,01 0,01 4 4,0301 0,0299 

2ª 2  2,001 0,001 4 4,0030 0,0030 

3ª 2  2,0001 0,0001 4 4,0003 0,0003 

4ª 2 2,00001 0,00001 4 4,00003 0,00003 

Legenda: a – um número real,  x→ 2 (x tende a 2)  e f(x) → 4 (f(x) tende a 4) 
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desejar, tornando   suficiente próximo de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita de 2, pois 

obtem-se diferenças muito pequenas. 

Outra maneira de dizer isto é que podemos tornar o valor absoluto da diferença entre 

 ( ) e 4 tão pequeno quanto desejarmos, tornando o valor absoluto da diferença entre   e 2 

suficiente pequeno. Isto é, | ( )   | pode se tornar tão pequeno quanto desejarmos, tornado 

|   | suficiente pequeno. Mas tenha em mente que  ( ) nunca assume o valor de 4. Uma 

maneira mais precisa de notar isso é através de dois símbolos para essas pequenas diferenças. 

Os símbolos comumente usados são as letras gregas  (épsilon) e  (delta). Assim, 

enunciamos que para todo número é dado positivo, existe um número   escolhido 

apropriadamente, tal que se |   | for menor que   e|   |    (isto é    ) então 

| ( )   | será  menor do que  . É importante observar que o tamanho de   depende do de  . 

Outra maneira de expressar o enunciado acima, dizemos que, dado um número   

positivo qualquer, podemos tornar | ( )   |<  tornando |   | suficientemente pequeno, 

isto é, existe um número   positivo suficientemente pequeno, tal que: 

Se   |   |     então | ( )   |<  

 

Desse modo, analisemos a função dada  ( )     –     ,    . Das duas tabelas 

(4 e 5), note que |   |      , logo obtém-se a diferença de  ( ), então | ( )   |< 0,03. 

Assim dado       , tornando        e afirmamos:  

 

1ª Afirmativa:        e        

Se   |   |          então  | ( )   |       

 

2ª Afirmativa:  Se |   | < 0,001, então | ( )   |       , logo, se        , 

tomamos         e afirmamos que: 

Se 0 |   |         então  | ( )   |        

Portanto, essa é a segunda afirmativa, com         e        . Da mesma forma, 

se         , tomamos          e afirmamos que:          e         . 

 

3ª Afirmativa 3:          e         . 

Se   |   |           então  | ( )   |         
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Poderíamos prosseguir e atribuir a    qualquer valor positivo, a fim de encontrar um 

valor adequado para  , de tal forma que se |   | for menor do que   e     ( ou |   | > 

0) , então | ( )   | será sempre menor do que  . Agora, como para todo     , podemos 

encontrar um    , tal que se   |   |   , então | ( )   |    , afirmamos que o 

limite de  ( ) quando   tende a 2 é igual a 4 ou representando em símbolos: 

   
   

 ( )    

 

Observando a equação acima, nota-se que tem um símbolo “igual’’. Aqui  ( ) não 

assume o valor de 4 para nenhum valor de  . 

   
   

 ( ) 

 

Portanto, é evidente que  ( ) pode se tornar tão próximo de 4 quanto desejarmos, 

tornando   suficientemente próximo de 2 e essa propriedade da função   não depende do fato 

de   estar definida em    . 

Esse fato permite-nos distinguir entre        ( ) e o valor da função 4, isto é 

       ( )   , mas  ( ) não existe. Consequentemente na afirmativa (2),    |   |, 

estamos interessados somente nos valores de  ( ) para   próximo a 2, mas não para    . 

 

Figura 4- Significado Geométrico da Função 

 
 

Observe que se   (no eixo horizontal) estiver entre 2   e 2  , então  ( ) ( no eixo 

vertical) estará entre 4-   e 4+ , ou  seja,   |   |    então | ( )   |    . 
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Agora definimos o limite de uma função em geral.  Seja   uma função definida para 

todo número em algum intervalo aberto contendo  , exceto possivelmente o próprio numero 

 . O limite de  ( ) quando   tende a   será um  , escrito como: 

 

   
   

 ( )    

 

Se a seguinte afirmativa for verdadeira:  

Dado    , tal que 

Se   |   |           | ( )   |    

 

Por descrição a “definição de limite” afirma que os valores da função  ( ) tendem a 

um   quando   tende a um numero  , se o valor absoluto da diferença entre  ( ) e   puder se 

tornar tão pequeno quanto desejarmos tomando   suficientemente próximo de  , mas não 

igual a    

É importante perceber que na definição acima nada é mencionado sobre o valor da 

função quando    . Isto é, não é necessário que a função esteja definida em     para que 

       ( ) exista. Além disso, mesmo que a função seja definida por    , é possível que 

       ( ) exista , sem ter o mesmo valor que  ( ).  

Assim:  

Se   |   |    , então |  ( )   |     

 

Na (figura 4) mostra-se como um valor de    menor pode requerer uma escolha 

diferente para   . Na figura, observa-se que para       , o valor de    é muito grande, isto é, 

existe valores de   para os quais   |   |    , mas | ( )   | não é menor do que     

Por exemplo,    |   |    , mas  ( )   |     . 

Assim, precisa-se escolher um valor menor para   , mostrando na figura (4) tal que 

Se    |   |      então | ( )   |      

 

No entanto, para qualquer escolha de    , não importa quão pequeno seja, existe um 

   , tal que a afirmativa de definição de limite será verdadeira. 

Logo,  

   
   

 ( )    
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Diante de todos estes procedimentos explicativos da interpretação do Limite de uma 

Função, ainda não se obteve precisamente a definição do Limite da função dada: 

 ( )      –      

 

Sobremodo, as interpretações demonstram as características das ações, logo, ao 

realizar todo este procedimento de compreensão, os estudantes poderão entender o sentido do 

Cálculo de Limite. E a partir de então, implementa-se a definição precisa de limite. 

Vimos que, a definição intuitiva do conceito de limite vistas nos exemplos anteriores é 

inadequada para alguns propósitos, pois as expressões “  está próximo de” e  “ ( ) 

aproxima-se cada vez mais de  ” não são precisas. 

Vejamos a definição precisa de limite, considerando a função:  

 ( )      –      

Pergunta: Quão próximo de 2 deverá estar   para que a função  ( ) defira de 4 por 

menos que 0,1? 

Aplicando a definição precisa de limite: seja f uma função definida sobre algum 

intervalo aberto que contém o número  , exceto possivelmente no próprio  . Então, se   

estiver a uma distância de no máximo 0,01 de 2, logo  ( ) estará a uma distância de no 

máximo 0,03 de 4. Denota-se que o limite de  ( ) quando   tende a   é  , e escrevemos: 

   
   

 ( )    

Se              |  ( )   |     

sempre que    |    |     

Solução:  

                       |   |           |        |     

 

  |      |            (1) 

|      |  |(   )(   )|         (2) 

|   ||   |            |   |  
 

 
  (próximos de x=2)   (3)  

Suponha que 

|   |                  (4) 

                      (5) 

                         (6) 

 |   |               (7) 
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Há duas restrições para |   | isto é,  

|   |      |   |   
 

 
       (  

 

 
)      (8) 

                  {  
 

 
}       |   |       (9) 

       

|   |        |   |    |   |   
 

 
    (10) 

|      |  |   ||   |    
 

 
           ( 

     )     (11) 

  

Conclusão: o limite da função f(x) =        quando x tende a 2 é 4. Desse modo 

completa-se o desenvolvimento de um problema por meio da estratégia didática da Atividade 

de Situações Problema em Limite de uma função de uma variável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

 

Neste capítulo abordamos os aspectos metodológicos da pesquisa, mencionamos o 

contexto e as características principais para facilitar a compreensão dos eventos, nos quais 

estão ancorados em bases teóricas que sustentam os procedimentos da prática metodológica e 

das análises dos resultados.  

O primeiro tópico refere-se ao contexto da realização da pesquisa, ora escolhido por 

suas características peculiares com relação a oferta da disciplina de Cálculo I no primeiro 

semestre do ano 2013 no curso de Licenciatura em Matemática. Como também, um breve 

histórico da atuação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRR, no 

Estado de Roraima. O segundo tópico complementa com a abordagem dos sujeitos da 

pesquisa. 

Seguindo os procedimentos metodológicos o terceiro tópico deste capítulo, aborda a 

caracterização geral da pesquisa, no âmbito  da utilização do método da Atividade de 

Situações Problema (ASP), por meio de um sistema de ações criado para aplicar ao conteúdo 

de Limites da disciplina de Cálculo I, e como base fundamentadora se apoia na Teoria de 

Formação por Etapas das Ações Mentais, aplicados em uma sala de aula, para alunos do 

Curso de Licenciatura em Matemática, na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I no 

IFRR. 

A elaboração teve foco na observação da prática pedagógica da professora, para 

explicar a implicação do Sistema de Ações da ASP sobre a aprendizagem dos alunos, no 

conteúdo de Limite. Iniciando com a identificação do nível de partida atual de conhecimento 

dos alunos na resolução de problemas, e posteriormente estruturando essa metodologia 

através de um sistema de quatro ações, com o objetivo de alcançar um nível superior de 

aprendizagem, a partir das fundamentações da teoria de Galperin. 

Os demais tópicos foram descritos os procedimentos de análises do objeto, a coleta de 

dados, finalizando com um breve comentário da validade da pesquisa. 

 

2.1 CONTEXTO DA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Foi decidido a realização da pesquisa no contexto do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), ponderando inicialmente a acessibilidade a uma 

turma de licenciatura em matemática, com a oferta da disciplina de Cálculo I. Portanto, 



68 

 

 

 

considera-se importante apresentar uma breve descrição do contexto de aplicação da pesquisa, 

bem como do curso de Licenciatura em Matemática, detalhando as especificações do 

desenvolvimento, as características da turma em que ocorreu a intervenção e os sujeitos 

envolvidos no processo. 

 

2.1.1 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR: Breve 

Histórico 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) de acordo 

com a assessoria de comunicação, vivenciou durante toda sua existência várias mudanças, 

assim como, outras Instituições Federais Tecnológicas de Ensino do País. Atualmente, o IFRR 

possui estrutura multicampi, composto por quatro campus: Amajarí, Boa Vista, Zona Oeste 

(em fase de implantação) e Novo Paraíso, além da Reitoria.  

O IFRR é uma Instituição, integrante do Sistema Federal de Ensino, possui 

organização administrativa, didática e patrimonial definidas em estatuto próprio, está 

vinculada ao Ministério da Educação, e é supervisionado pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica/SETEC.  

Assim como os demais Institutos o seu objetivo é ministrar educação profissional, 

técnica de nível médio e cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, realizar 

pesquisas e desenvolver atividades de extensão, além de oferecer cursos de pós-graduação 

lato sensu de aperfeiçoamento e especialização e cursos de pós-graduação stricto sensu de 

mestrado e doutorado. Com intuito de qualificar cidadãos com vistas na educação profissional 

nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento local, regional e nacional.  

Em Roraima o IFRR é um centro de referência educacional que vem contribuindo há 

21 anos para o processo de desenvolvimento do Estado, sempre promove a inclusão social de 

jovens e adultos, através das ações de formação profissional. 

Em 2013, o IFRR contou com um quadro de 481 servidores efetivos, dentre técnico-

administrativos e docentes. A oferta de cursos superiores oferecidos pelo Campus Boa Vista, 

estão distribuídos assim: Tecnologia em Gestão Hospitalar, Tecnologia em Saneamento 

Ambiental, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura Plena em 

Educação Física, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Língua Espanhola e 

Literaturas e Licenciatura em Matemática. 
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2.1.2 O Curso de Licenciatura em Matemática do IFRR 

 O curso de Licenciatura em Matemática foi autorizado pela Resolução nº 038 de 02 de 

maio de 2011 do Conselho Superior do IFRR, com regime de matrícula Modular Semestral 

com 35 vagas anuais. A duração do curso é 08 (oito) módulos semestrais, com carga horária 

de 3.270 horas, sendo 2.180 horas dos componentes curriculares, 90 horas para o trabalho de 

conclusão de curso, 400 horas para o Estágio Curricular Supervisionado obrigatório, 400 

horas de Prática Pedagógica e 200 horas de Atividades Complementares. Funciona nos turnos 

matutino e vespertino. 

 O Curso tem como objetivo principal, a formação de professores para a educação 

básica conforme consta no parecer CNE/CES 1.302/2001. É caracterizado por uma estrutura 

curricular inovadora, que busca romper algumas barreiras educacionais como, por exemplo, a 

dicotomia entre a teoria e prática. O projeto pedagógico do curso engloba um conjunto de 

concepções norteadoras que alicerçam a estrutura curricular, não engessada, alinhada com as 

atuais diretrizes norteadoras do MEC. 

 A proposta de formação profissional pelo IFRR no Curso Superior de Licenciatura em 

Matemática, segundo o que consta no Plano de Curso, visa formar professores com habilidade 

para atuar no mercado de trabalho em escolas públicas ou privadas, a partir do 6º ano da 

educação básica até o ensino médio. Desse modo, o IFRR reafirma o seu compromisso de 

contribuir com o desenvolvimento social e econômico da região Amazônica através da 

formação de professores Licenciados em Matemática.  

Após aprovação, o curso foi imediatamente implantado no segundo semestre de 2011 

com uma turma de 29 licenciandos, e no segundo semestre de 2012 ingressou a segunda 

turma com um total de 30 pessoas matriculadas. Então, a segunda turma foi selecionada para a 

intervenção, com a prática pedagógica utilizando o método da Atividade de Situações 

Problema no ensino de Limite de uma função. 

 

2.2 OS SUJEITOS DA PESQUISA  

 

A pesquisa foi desenvolvida no contexto do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Roraima (IFRR) Campus Boa Vista, com 11 (onze) estudantes da turma de 

Licenciatura em Matemática do 2º semestre, regularmente matriculados na disciplina de 

Cálculo I. O período de observação teve duração de 30 horas, no primeiro semestre de 2013.1 

ofertado pela Instituição. 
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Durante o processo de observação dos 11 (onze) estudantes, 02(dois) desistiram do 

semestre por motivos pessoais e 02(dois) apresentaram dificuldades para frequentar 

regularmente as aulas. 

Com relação às estratégias de amostragem, nos estudos qualitativos algumas 

definições complementaram este estudo na descrição da unidade de análises:  

a) Classifica a turma de licenciatura em matemática do IFRR, como um grupo de 

indivíduos na ocasião único, diferente e acessível;  

b) O grupo escolhido faz parte de um sistema com critérios estabelecidos, em 

especial por estarem cursando a disciplina de Cálculo Diferencial. 

 

2.3 CARATERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

As elaborações dos procedimentos no contexto dos enfoques foram realizadas com 

apoio nas explicitações de Sampieri (2006), sobre uma influência para possibilitar conhecer a 

relação causal da aplicação do método da Atividade de Situações Problema, com o objetivo de 

estudar por meio das características das ações o desempenho dos alunos na aprendizagem do 

conteúdo de Limites. 

A intenção da investigação foi estudar o efeito da prática teórica e metodológica sobre 

a aprendizagem dos estudantes, consideradas relevante para assimilar os conceitos de limite, 

as quais puderam ser desenvolvidas e analisadas por suas características específicas. Em 

síntese, a pesquisa obteve duas dimensões para observação: a estratégia de ensino com foco 

na resolução de problemas e a análise da aprendizagem dos estudantes segundo os aspectos da 

teoria de Galperin. 

Portanto, esta pesquisa se enquadra por característica de corte misto, quanto aos 

objetivos geral e específicos é explicativa. E, nesta perspectiva demonstra-se a correlação dos 

enfoques qualitativo e quantitativo.  

Os procedimentos estão classificados como estudo de caso do desenvolvimento da 

prática e a aprendizagem obtida, relacionada com a assimilação das ideias conceituais de 

limite pelos alunos. O modelo teórico se aplica a teoria fundamentada e o evento quantitativo 

em pré-experimento. O desenvolvimento de maneira geral foi subdividido em cinco 

momentos, destacados para visualizar os parâmetros de análise dos eventos. 
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2.3.1 Momento 1: Identificação da Situação Problema da Didática do Ensino de Limite 

no IFRR 

 

Observou-se que de acordo com o Plano do Curso, a estrutura curricular do Curso de 

Licenciatura em Matemática do IFRR está organizada no contexto de uma proposta baseada 

em Projetos Integradores, que fomentam a pesquisa acadêmica e a prática profissional em 

torno de eixos temáticos, inter-relacionando um conjunto de componentes com finalidades 

comuns, proporcionando ao acadêmico a oportunidade de vivenciar a iniciação científica na 

graduação, desenvolver aptidão para investigação acadêmica, possibilitar a 

interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a multidisciplinaridade - comum em situações 

reais no mercado de trabalho, incentivar a pesquisa, a produção científica e o 

desenvolvimento de soluções tecnológicas. 

Nesta observância, a primeira atitude foi um diálogo com a professora do Instituto 

Federal de Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR, que realizou a intervenção, atualmente 

Doutoranda em Educação em Ciências e Matemática. Mestre em Ensino de Ciências. Com 

experiência na área de Educação, com ênfase em Ensino-Aprendizagem da matemática, 

atuando principalmente nas áreas: Ensino, Formação de professores de Matemática, pesquisas 

em Educação matemática, Estatística e modelagem matemática. 

Identificou-se que a professora atua há mais de vinte e cinco anos na docência e 

segundo sua afirmativa, a prática não foi a primeira experiência nessa disciplina, no entanto, a 

forma como foi construída a intervenção foi diferenciada e consequentemente nova neste 

aspecto. As atividades trabalhadas de situações problemas, buscaram assimilar os conceitos de 

Limite, a partir da resolução previamente elaboradas e com intenção de construir um 

significado mais próximo da realidade dos conceitos estudados.  

A ação da professora, em abordagem aos preceitos da pesquisa foi propriamente nos 

aspectos dos conceitos fundamentais de funções, ao estudo dos conceitos básicos trabalhados 

no Cálculo. O planejamento, procedeu-se na elaboração das estratégias de ensino a ser 

aplicada no decorrer da intervenção pedagógica, com a participação da pesquisadora. 
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2.3.2 Momento 2: Diagnosticar a Situação Prévia do Conhecimento dos Alunos 

 

A iniciativa foi para identificar implicitamente por meio do teste diagnóstico, se os 

estudantes conheciam algum método de resolução de problemas, antes de aplicar a orientação 

da Atividade de Situações Problema.  

Por meio do teste diagnóstico, buscou-se identificar nos alunos a aplicação e o 

domínio de conceito de funções, tipos de funções, intervalos e representações gráficas de 

funções. Após esta identificação foram destinadas duas aulas para retroalimentar o 

conhecimento inicial dos alunos com relação a estes assuntos. Os três problemas abordados 

estão caracterizados em sua tipologia como problemas de processo, ou seja, necessita-se de 

uma ou mais estratégias de resolução. Estão dispostos de maneira gradativa de complexidade 

e foram aplicados sem a orientação da professora.   

Mesmo esta aplicação sendo realizada sem a orientação do Sistema da ASP, seus 

resultados foram analisados com base no método, pois neste primeiro momento, os elementos 

do Sistema de Ações, estavam implícitos nos questionamentos.   

Buscou-se ainda, através destes problemas, analisar se os estudantes identificavam os 

objetivos dos problemas, mesmo que de forma implícita e, se utilizavam procedimentos 

próprios e/ou estratégias de resolução de problemas, antes de conhecerem o Sistema da ASP.  

 

2.3.3 Momento 3:  Planejar a Atividade de Situações Problema em limite 

 

Na abrangência do ensino se desenvolveu o planejamento curricular do conteúdo de 

Limite, por meio da Base Orientadora foi constituída na forma conceitual com a colaboração 

da identificação dos conhecimentos prévios, incluindo os aspectos da ASP para resolução de 

problemas, com a colaboração das professoras, envolvendo o conteúdo específico associado à 

resolução de problemas. Paralelamente, também foram elaborados os instrumentos de 

observação e a providência do equipamento de filmagem. 

Esse estudo e planejamento ocorreram no período de dezembro de 2012 até março de 

2013. A intervenção iniciou no dia 11 de março de 2013 na Disciplina Cálculo I. 

A organização do plano de ensino contemplou aulas práticas sobre os assuntos 

pressupostos para Cálculo. E o estudo de Limite composto na BOA 3, a qual obteve-se uma 

elaboração conjunta, tanto no aspecto metodológico quanto conceitual. 
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2.3.4 Momento 4: Executar e Avaliar o processo de Ensino 

 

 A organização do ensino foi realizada com base nos conteúdos de Limite, e 

explanadas por aulas explicativas e práticas, porém em momentos determinados foram 

realizadas atividades a partir de Situações Problemas que permitiram estudar as características 

das ações, nos resultados buscando fundamento nas etapas descritas por Galperin e Talízina, 

trabalhando problemas vinculados a situações contextualizadas. 

A BOA foi constituída pelo processo de organização, execução e correção, logo, 

destacou-se como um parâmetro norteador da prática para atingir o objetivo do ensino. 

As etapas material, verbal e verbal em linguagem externa, foram estudadas e 

analisadas conforme o desenvolvimento da fase da avaliação formativa e mediadora da 

pesquisa, onde foram destacadas situações problemas específicas para este período. 

E para finalizar o último teste permitiu a análise da transferência de conceitos a 

situações problemas novos. Os procedimentos foram avaliados qualitativamente no processo 

de desempenho do estudante, quanto as habilidades para aplicar os conceitos de limite na 

resolução de problemas. 

Os problemas solucionados nas atividades no período da avaliação formativa e 

mediadora, foram realizados em diversos momentos, mas escolhidos de acordo com o 

objetivo da análise e com relação aos procedimentos realizados para assimilação das ideias 

conceituais de limite no contexto da formação por etapas das ações mentais. 

 

2.3.5 Momento 5: Analisar e Elaborar o Relatório da Pesquisa 

 

A análise discursiva iniciou-se com os dados obtidos no teste diagnóstico de 

características descritiva e exploratória, formando uma correlação com o nível de partida ideal 

e as novas ideias do conteúdo de limite.  

A fase mediadora comportou a elaboração explicativa do efeito da estratégia das ASP 

com base nas análises de quatro problemas realizados durante o período, selecionados de 

acordo com as características essenciais de definição e conceitos. 

O teste final proporcionou análise da transferência das ideias conceituais da definição 

precisa de limite, assimiladas pelos alunos nas aulas práticas, dispostas em dois problemas 

selecionados. 
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2.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

  

Os procedimentos de análises foram desenvolvidos em duas perspectivas, quantitativa 

e qualitativa. Por um lado a análise quantitativa do desempenho da aprendizagem dos alunos 

de acordo com as características das etapas das ações mentais e dos conceitos de Galperin. E 

por um lado os procedimentos da prática de cunho qualitativos da descrição do processo da 

prática metodológica e o processo das ações executadas pelos estudantes. 

Portanto, através do enfoque misto demonstra-se uma relação das análises qualitativas 

das ações como resultados de desempenho por indicadores quantitativo das ações. 

 

2.4.1 Enfoque Misto 

 

A opção por análise mista foi escolhida pela possibilidade de a pesquisadora obter 

uma relação entre dois ou mais conceitos, métodos, teorias, categorias ou variáveis inseridas 

no contexto estudado.  

Nesta perspectiva, a Atividade de Situações Problema foi o método escolhido para o 

estudo, por meio da qual foram identificados os dados que permitiram encontrar as 

explicações do processo de aprendizagem dos alunos, conforme as características das ações 

componentes do sistema, com fundamentação na teoria da aprendizagem desenvolvida por 

Galperin.  

A partir de então, foi possível a elaboração das hipóteses descritiva e explicativa 

expressa na pesquisa: 

Hipótese 1: A aplicação de sistema de ações da ASP a partir dos pressupostos da 

Teoria de Galperin produz aprendizagem das ideias conceituais de limite. 

Hipótese 2: A aplicação de sistema de ações da ASP em Limite a partir dos 

pressupostos da Teoria de Galperin melhora a aprendizagem dos estudantes na disciplina de 

Cálculo I. 

Por meio da análise qualitativa das ações dos problemas solucionados pelos alunos e a 

de acordo com o desempenho alcançado, se obtiveram os resultados de cada estudante (sujeito 

da pesquisa), de maneira detalhada, demonstrando assim, a transparência das ações realizadas. 

Portanto, nas análises dos procedimentos da hipótese explicativa, utilizou-se a 

combinação de técnicas quantitativas e qualitativas (MENDOZA, 2009, p.89), conforme o 

fluxo demonstrado na (Esquema 5). 
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Fonte: Sampieri, (2003), adaptação. 

 

Inicialmente a hipótese analisada, foi a de característica descritiva, usada para 

conhecer o aporte de conhecimento (nível de partida) dos estudantes na resolução de 

problemas em matemática, utilizando recursos do pré-teste. Posteriormente, durante a 

investigação à hipótese explicativa foi trabalhada com objetivo de conhecer o efeito do 

sistema de ações, no desenvolvimento da aprendizagem dos conceitos de Limite assimilada 

pelos estudantes, por meio da ASP. Portanto, com base nas análises dos dados coletados do 

pré-teste, exposição oral e descritiva de trabalhos e pós-testes, foram construídos os 

resultados. 

A fase conceitual do enfoque misto, segue o sistema metodológico da fase empírica 

realizado na coleta dos dados com anotações em um diário de pesquisa, da observação 

realizada no contexto da sala de aula, com relação a explanação das aulas práticas por meio 

dos problemas solucionados baseados em definições e conceitos do conteúdo de limite. As 

tarefas e as provas realizadas pelos alunos foram transcritas para o formulário de análise dos 

Esquema 5 - Fase da Pesquisa 

Fase Inferencial 

Discussão 

(Quanti) 

Fase Conceitual  
(Qualitativa – Quantitativa) 

Fase Empírica Metodológica 

Coleta de dados e transformação em Qualitativa 

e Quantitativa 

Fase Empírica Analítica 

Analise de Resultados 

(Quali) 

Fase Inferencial 

Discussão 

(Quali) 

Meta-inferências 

Comparação ambos os enfoques 

(Quali - Quanti) 

Fase Empírica Analítica 

Analise de Resultados 

(Quanti) 
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dados, na ordem primeiramente qualitativa e posteriormente quantitativa. Seguindo 

consequentemente ambas para a fase inferencial das discussões independentes. Logo, os 

resultados foram apresentados pela explicação comparativa dos dois enfoques. 

O aspecto estrutural da problemática da pesquisa, que se desenvolve na esfera 

qualitativa objetivou explicar o efeito das categorias do sistema de ações, triangulado com o 

desempenho dos alunos em forma quantitativa por indicadores essenciais determinados por 

uma escala.  

O modelo misto, demonstrou o resultado triangulado das análises qualitativa e 

quantitativa, disponibilizados nas descrições das ações realizadas e em tabelas de desempenho 

na resolução de problemas com base nos indicadores essenciais de cada ação do problema, o 

(Esquema 6), representa o fluxo de sustentabilidade e o seguimento geral do processo da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sampieri, (2003), adaptação. 

Justificativa: 

Fundamentação Teórica; 

Triangulação e 

Explicação. 

Contexto e População: 

Estudantes do ensino superior 

do Curso de Licenciatura em 

Matemática do IFRR. 

Qualitativa 

Objetivo: estudar a aprendizagem obtida pelos 

alunos, por meio do efeito da Atividade de 

Situações Problemas em Limite de Funções de 

uma variável real, na Licenciatura em 

Matemática do IFRR, usando como pressupostos 

explicativos fundamentais a Teoria de Formação 

por Etapas das Ações Mentais de Galperin. 

Pergunta: o ensino de Limite associado a ASP, 

como estratégia de ensino, seguindo os 

fundamentos Teóricos de Galperin, pode ser 

avaliado como eficaz na aprendizagem dos 

Licenciandos em Matemática do IFRR? 

 

Quantitativa 

Objetivo: Demonstrar se o efeito de um sistema 

de ações da ASP produz aprendizagem dos 

conceitos de limite. 

Pergunta: Que avanço os estudantes obtém na 

aprendizagem segundo as Etapas de Galperin 

quando é aplicado o Sistema de Ações da ASP 

em Limite? 

Hipótese: A aplicação de sistema de ações da 

ASP em Limite a partir dos pressupostos da 

Teoria de Galperin melhora a aprendizagem dos 

estudantes na disciplina de Cálculo I. 

Quali-Quanti 

Objetivo: Estudar o efeito do sistema de ações da ASP, na implicação da aprendizagem das ideias 

conceituais de limite. 

Pergunta: Será que a aplicação de Sistema de Ações da ASP a partir dos pressupostos da Teoria de 

Galperin, pode ser eficaz na aprendizagem das ideias conceituais de limite? 

Hipótese: A aplicação de sistema de ações da ASP a partir dos pressupostos da Teoria de Galperin produz 

aprendizagem dos conceitos de Limite. 

 

Limite de uma função real 

(Formular Problema) 

ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMA EM LIMITE 

Esquema 6 - Problemática da Pesquisa 
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A estratégia de análise permitiu compreender com mais transparência a aprendizagem 

dos alunos no conteúdo de Limite de uma função de uma variável. A estrutura foi apoiada nos 

elementos “contexto e população” e “justificativa”, na aplicação do método. A execução dos 

objetivos de ambas características, permitiram estudar o efeito da aprendizagem sustentada 

nos modelos. 

As ações foram organizadas pelo sistema de ações, denominado por Mendoza (2009) 

como Sistema de quatro ações compostas por operações para resolver problemas. E 

desenvolvidas no processo de estudo de limite de uma função real de uma variável ( ), 

tornaram-se fatores determinantes a análise do efeito da aprendizagem dos alunos.  

A Teoria de Formação das Etapas das Ações Mentais foi aplicada de forma indutiva, 

considerada desde a elaboração do planejamento da BOA e desenvolvida até o final do 

estudo. Desse modo, segue a meta geral do estudo da aprendizagem de limite pelos 

estudantes.  

A ideia de realizar uma triangulação dos dados entre os métodos, teoria e resultados 

foi de forma imprescindível, para proporcionar a esta pesquisa maior veracidade dos 

resultados. Portanto, do enfoque qualitativo da pesquisa, realizou-se a análise do processo 

envolvido, para conhecer as características da assimilação dos alunos nas ideias conceituais 

por meio da resolução de resolução de problemas, utilizando o método da Atividade de 

Situações com objetivo de identificar se produz aprendizagem destes conceitos. 

Na concepção de Sampieri (2006) dados quantitativos e qualitativos são bastante 

valiosos e já realizaram contribuições notáveis ao avanço do conhecimento. Fazendo um 

comparativo geral nenhum deles é intrinsicamente melhor que o outro, são apenas modos 

diferentes de análise em relação ao estudo de um fenômeno.  

No enfoque qualitativo o sistema de ações se converte em categorias e no quantitativo 

em variáveis. A ideia geral foi de complementação durante o processo de pesquisa, na maioria 

dos processos realizados na ASP. 

Portanto, esta pesquisa apresenta resultados qualitativos e quantitativos de 

aprendizagem, sobre Limites estudados a partir de Situações Problemas, aplicados por um 

método prático de Sistema de Ações da Atividade de Situações Problema. Foram aplicados 

instrumentos contendo elementos qualitativos e posteriormente, elaborou-se as variáveis 

quantitativas.  
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Desse modo, a investigação contou com as estratégias de coleta de dados (testes, 

relatório e filmagem) para o estudo do caso principal, recorrem, aos levantamentos descritivos 

e às técnicas quantitativas para analisar os dados sobre as unidades integradas, conforme a 

demonstração (Esquema 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sampieri, (2003), adaptação. 

A síntese da coleta, destaca-se os instrumentos utilizados como a guia de observação 

composto por elementos qualitativos, exposição e trabalhos com explicação verbal, pré-teste, 

pós-testes e filmagem, estes últimos abordam tanto elementos quantitativos como qualitativos, 

que foram transformados em dados individuais do desempenho dos alunos (SAMPIERI, 

2066, p. 286). 

Coleta de dados 

 Observação 

 Prova de lápis e papel 

 Filmagens 

ESTUDO DE CASO 

Unidade de Análise 

“Aprendizagem” 

Amostra 
Estudantes da Educação 

Superior do Curso de 

Licenciatura em Matemática do 

IFRR 

Modelo (Quanti) Modelo (Quali) 

Relatório 
Caso Individual 

Analises dos Resultados 

Descrição qualitativa dos 

problemas resolvidos 

Analises dos Resultados 

Demonstração analítica 

dos dados obtidos pelos 

problemas resolvidos 

Esquema 7 - Estrutura do estudo de caso combinado com os desenhos de teoria fundamentada e pré-

experimento 
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A estrutura analítica (Esquema 7) compreendeu as características externas e internas 

(interpsíquicas) das categorias qualitativas, demonstradas também por dimensões 

quantitativas. Portanto, a análise qualitativa dos dados, foi realizada com a finalidade de 

explicar o efeito da aplicação do Sistema de Ações da ASP, na aprendizagem das ideias 

conceituais de limite. Por outro lado, a dimensão quantitativa demonstrou o avanço do nível 

(ou grau) de compreensão. Nestes termos, Moreira (2011) e Sampieri (2006) referenciam o 

modelo misto como uma inovação no campo do ensino. 

Yin (2010, p.87) estabelece uma observação para se trabalhar com projetos de 

métodos mistos, misturando estudos de caso com outros métodos: 

 

Os pesquisadores têm dado crescente atenção à “pesquisa dos métodos mistos” – 

uma “classe de pesquisa onde o pesquisador mistura ou combina técnicas, métodos, 

abordagens, conceito ou linguagem de pesquisa quantitativa e qualitativa em único 

estudo”. O confinamento a um único estudo força os métodos sendo misturados em 

um modo integrado. O modo difere da situação convencional na qual os métodos 

diferentes são usados em estudos separados que podem mais tarde ser sintetizados 

(YIN, 2010, 87). 

 

 

Reforçando a observação de Yin (2010) esta abordagem da pesquisa, corrobora para a 

ASP compartilhar as mesmas questões de pesquisa no contexto da aprendizagem das ideias 

conceituais de limite. Os dados coletados pelo diário de pesquisa e filmagem 

complementaram e conduziram as análises qualitativas.   

Este estudo integrou as análises do enfoque misto, com estratégias mais holísticas com 

relação aos problemas explanados pela professora e resolvidos pelos estudantes, como 

também os aspectos observáveis de compreensão. Recorreu-se, aos levantamentos por 

técnicas quantitativas para identificar o nível de desenvolvimento baseado em um parâmetro 

de escala likert, por meio das categorias das ações realizadas nos problemas.  

Como fontes contribuintes, consideradas importantes nesta pesquisa, foram os 

questionamentos ativos da professora com relação ao incremento dos problemas no contexto 

da aplicação do conteúdo de Limites, de acordo com as exigências da pesquisa e da disciplina 

de Cálculo. Esta observação foi surpreendente devido à interação habitual entre as aulas 

práticas, a teoria e o método da ASP.  

Assim este estudo também utilizou como recurso as evidencias observadas nos vídeos 

para complementar os resultados das análises da aprendizagem dos estudantes, operando em 

dois níveis ao mesmo tempo, satisfazendo as necessidades da linha de investigação, enquanto, 
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simultaneamente, apresenta questões amigáveis e não ameaçadoras com intuito de facilitar a 

explanação e a compreensão. 

 

 

 2.4.2 Enfoque Quantitativo 

 

Empregando os pressupostos de Sampieri (2006, p.219) abordou-se uma variável 

independente “X”, composta pelo sistema de ações, para observar o efeito e a relação à outra 

dependente “Y”, representando a aprendizagem.  Assim, se analisaram os dados do grupo 

(único) com séries temporais, submetidos inicialmente por um pré-teste (diagnóstico), 

posteriormente iniciou-se a intervenção, seguida de atividades de situações problemas 

intercaladas com as etapas das ações mentais e finalizando com pós-teste, como demonstra o 

esquema do pré-experimento, (MOREIRA, 2011, p.130): 

 

Gúnico: O0 XE1O1  XE2  O2 XE3 O3 XE4  O4 XE5 O5 

 

Legenda: O0 (teste diagnóstico); XE1 O1 (Etapa 1: Intervenção da BOA 3); XE2 O2 (Etapa 2: Ações Externas – 

aulas práticas); EXE3 O3 (Etapa 3: Linguagem Externa – aulas práticas); XE4 O4 (Etapa 4: Linguagem Interna – 

aulas práticas e discursivas); XE5 O5 (Etapa 5: Ações Mentais – teste final). 
 

À disposição da estrutura organizacional estratégica para análise, aplicou-se 

primeiramente um pré-teste O0 ao grupo com objetivo de identificar o nível de partida, 

posteriormente o grupo foi submetido a uma intervenção abordando conteúdos pressupostos 

para Cálculo I, aplicados inicialmente em problemas de funções. Neste mesmo intervalo da 

identificação do nível de partida, também se desenvolveu o plano estratégico de aplicação da 

Base Orientadora da Ação, definido pelo tipo 3, para o estudo de Formação das ideias 

conceituais de Limite de uma Função, identificadas em XE1 O1(Etapa 1 – a BOA), ou seja, a 

Etapa 1 das ações mentais, com o objetivo focado na compreensão do assunto pelos 

estudantes por meio das atividades planejadas e regidas, priorizando foco de discussão 

interpostas pela professora.  

Prosseguindo, a sequência temporal da intervenção XE2O2 (Etapa 2: Ação 

Materializada), caracteriza o momento das aulas práticas iniciadas com aplicação de situações 

problemas, neste caso o “problema da tangente” e da “velocidade” e também o momento que 
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os estudantes resolveram os problemas, aplicando o Sistema de Ações e propiciando um 

estudo de formação da ação materializada, com as orientações da BOA 3.  

O período da intervenção no momento XE3O3 (Etapa 3: Ação Verbal) colaborou para 

o desenvolvimento da formação da ação como verbal externa dos alunos, submetendo-se 

ainda às orientações e questionamentos da professora regente. Como artifício para motivá-los 

a explicar e questionar os resultados, aplicou-se problemas contextuais ao assunto, solicitando 

explicação descritiva dos resultados, com objetivo de observar a expressão descritiva e verbal 

dos alunos com relação ao assunto estudado. 

O momento XE4O4 (Etapa 4: Linguagem Externa) foi analisado como uma 

consequência das etapas anteriores, nesta etapa o aluno desenvolveu a formação da linguagem 

externa, sua expressão verbal se fundamenta em termos conceituais de Limite, tornando-se 

mais aguçada a compreensão. 

 Finalizando o processo de formação das etapas das ações mentais, o momento XE5O5 

(Etapa 5: Ações Mentais), complementa-se a formação da ação na linguagem interna, ou seja, 

ação mental, cumpriu o processo, na aplicação do teste final que possibilitou a transferência 

dos conceitos particulares nas aplicações gerais de limite. 

Desse modo, observou-se que o grupo escolhido para a pesquisa, foi submetido a 

momentos de observação, aplicação de pré-teste, atividades e pós-teste com categorias 

qualitativas, as quais foram compreendidas quantitativamente por suas dimensões atingidas, 

como já mencionado no enfoque qualitativo, construídas por um sistema de quatro ações 

qualitativas: i) compreender o problema; ii) construir o modelo matemático; iii) resolver o 

modelo matemático e iv) interpretar a solução (POLYA, apud. MENDOZA, 2009, p.77). 

O sistema de ações, pelas quais será permitido quantificar a dimensão da 

aprendizagem dos estudantes, fazendo uso das categorias qualitativas de causa e efeito, 

dispostas na forma apresentada (Esquema 8): 

 

 

 

 

 

 

As análises foram aplicadas a um recorte de problemas composto das atividades de 

testes resolvidos pelos alunos, para analisar as variáveis de interesse (do tipo quantitativo), 

Causa 

(Sistema de Ações-ASP) 

X 

Efeito 

                                  (Aprendizagem) 

     Y 

Esquema 8 - Aplicação do Sistema de Ações 
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com base nas categorias qualitativas das ações para se atribuir valores a partir da escala 

Likert, considerando um indicador principal, baseado no aporte descrito por Sampieri (2006, 

p.287) neste tipo de análise.  

Nesta pesquisa define-se a variável qualitativa como “sistema de ações da ASP(X)” e 

a variável quantitativa como “aprendizagem da ASP em Limite(Y)”. Também se assumem as 

variáveis qualitativas intervenientes que modificam a relação, que é a formação por etapas das 

ações mentais. 

A variável qualitativa “o sistema de ações da ASP(X)” é formada pelas quatro ações: 

compreender o problema(X1), construir o modelo matemático(X2), solucionar o modelo 

matemático(X3) e interpretar a solução (X4) na atividade de situações problema em limite não 

é favorável, por desconhecerem o modelo aplicado. 

Caracteriza-se a variável quantitativa “desempenho na resolução de problema (Y)” e os 

resultados triangulados com a pesquisa qualitativa. De modo que, a Variável Independente 

“X” foi composta pelas orientações do sistema de ações da ASP. Enquanto que a Variável 

Dependente “Y” se destacou pelo Desempenho na Resolução de Problemas fundamentado nas 

Etapas Mentais.  

Por outro lado, a “definição conceitual” se atém em observar a habilidade dos 

estudantes para resolver problemas e realizar transferências para outras situações. Quanto a 

“definição operacional”, observou-se o Avanço do Desempenho comparado a um ponto 

inicial (nível de partida, fase mediadora e teste final) com outro, a fim de resolver problemas e 

estabelecer transferências para novas situações. 

Portanto, observando a disposição da (Esquema 9) das variáveis independente “X” e 

dependente “Y” de causa e efeito, pelo sistema de ações, os dados obtidos foram relacionados 

entre si, constituindo uma inferência de dados quantitativos, constituídos pela dimensão 

categórica qualitativa:  

 Desempenho de compreender o problema (Y1);  

 Desempenho de construir o modelo (Y2);  

 Desempenho de solucionar o modelo (Y3);   

 Desempenho de interpretar a solução (Y4). 

 

Esquema 9 - Variáveis e Sistema de Ações 

Sistema de ações 

ASP(X)=Y 

Material, 
TRANSFORMA-SE ASP(X)=Y 

Mental, 
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Externa Interna 

X1  Y1 

X2  Y2 

X3  Y3 

X4  Y4 

  Fonte: Mendoza, 2009. 

 

O (Esquema 9) mostra o princípio psicológico de transformação das ASP(X) = Y, 

material, externa em ASP(X) = Y, mental, interna a qual deve passar pelas cinco etapas 

qualitativas para a formação das ações mentais. 

As diferenças, qualitativas ou quantitativas, no desempenho dos estudantes após a 

aplicação da estratégia e que se mantêm ao longo do tempo, podem ser tomadas como 

evidência do efeito sobre a aprendizagem dos estudantes (MOREIRA, 2011, p.135). Portanto, 

as fases da análise encontram-se desenhadas no (Quadro 1): 

 

Quadro 1 - Desenho do Pré-Experimento 

G Y0 X1 Y1 

Legenda: 

G: Grupo de estudantes 

Y0: Nível de partida do desempenho na resolução de problema. 

X1: Base Orientadora das Ações (Estímulo) 

Y1: Desempenho dos estudantes posterior ao estimulo X1 

 

Portanto, o grupo de estudantes (sujeitos) participaram do teste diagnóstico, onde foi 

identificado o conhecimento prévio de cada aluno participante. Desse modo, considerou-se 

(Y0) o nível de partida do desempenho na resolução de problema aplicando os conceitos 

fundamentais de funções de uma variável. 

A Base Orientadora da Ação (X1) foi organizada abordando definições e conceitos do 

conteúdo de limites, trabalhados de maneira gradativa por sua complexidade, iniciando em 

casos particulares no contexto dos problemas, construindo os conceitos para aplicação da 

definição geral. 

Por outro lado, a “assimilação conceitual” se manteve em observar a habilidade dos 

estudantes de resolver problemas e realizar transferências para outras situações. Quanto à 

“definição operacional”, observou-se o avanço do desempenho comparado a um ponto inicial 

com outro, a fim de resolver problemas e estabelecer transferências para novas situações. 
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Para indicar o resultado quantitativo foi utilizado a cada dimensão (Y1, Y2, Y3, Y4) 

demonstrada no (Esquema 06), para os indicadores de cada ação realizada pelo estudante, 

uma escala de 1 até 5 pontos com o critério:  

 Se todos os indicadores da ação estão incorretos obterá a qualificação de um (1);  

 Se o indicador essencial da ação está incorreto ou parcialmente correto ou existe 

pelo menos outro indicador parcialmente correto obterá a qualificação de dois (2); 

 Se o estudante tem somente correto o indicador essencial da ação, obterá a 

qualificação de três (3);  

 Se o indicador essencial da ação está correto, mas existe pelo menos outro 

indicador parcialmente correto obterá a qualificação de quatro (4);  

 Se todos os indicadores da ação estão corretos obterá a qualificação de cinco (5). 

A ilustração (Quadro 2), quanto aos indicadores essenciais, foram destacados por sua 

maior importância de análise, no entanto, podem sofrer modificações de acordo com a 

característica do problema e o foco do objetivo a ser pesquisado. 

 

Quadro 2 - Caraterística da variável quantitativa 

Dimensão Indicador 
Indicador 

Essencial 

Y1 

a) O estudante extrai os dados do problema? 

b) O estudante determina as condições do problema? 

c) O estudante define o(s) objetivo(s) do problema 

c) 

Y2 

a) Determinar as variáveis e incógnitas. 

b) Nominar as variáveis, incógnitas com suas medidas. 

c) Construir o modelo matemático a partir das variáveis e incógnitas e 

condições. 

d) Realizar análises das unidades de medidas do modelo matemático e 

critério de aprovação. 

c) 

Y3 

a) Selecionar o(s) método(s) matemático(s) para solucionar o modelo 

matemático. 

b) Solucionar o modelo matemático e o critério de aprovação. 

b) 

Y4 

a) Interpretar o resultado. 

b) Extrair os resultados significativos que tenham relação com o(s) 

objetivo(s) do problema. 

c) Dar resposta ao(s) objetivo(s) do problema. 

d) Realizar um relatório baseado no(s) objetivo(s) do problema; 

Analisar a partir de novos dados e condições que tenham relação direta 

ou não com o(s) objetivo(s) do problema, a possibilidade de reformular 

o problema, construir novamente o modelo matemático, solucionar o 

modelo matemático e interpretar a solução. 

c) 

Fonte: Mendoza, 2009. 

 

A partir do desenho misto de integração utilizado nesta pesquisa, obteve-se a 

comparação dos indicadores da variável “Y”, ou seja, o desempenho na resolução de 
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problema com os temas da pesquisa qualitativa “desempenho na resolução de problema” e 

“modelos mentais”, devido à complexidade deste processo interativo. Portanto, por meio 

desta junção se estudou com mais profundidade as representações mentais, por meio das 

respostas elaboradas pelos alunos, com base nos resultados composta por uma tabela de 

descrição das provas de lápis e papel correspondente a cada fase da pesquisa. 

Desse modo, obteve-se a comparação do desempenho inicial e posterior ao estímulo 

(Y0 vs Y1) através de teste estatístico pareado, com uso de uma escala Likert, para conhecer a 

dimensão do desempenho dos estudantes na resolução de problema com aplicação dos 

conceitos de Limite, os valores atribuídos para indicar o resultado quantitativo será utilizada a 

cada dimensão (Y1, Y2, Y3, Y4) demonstrada nas (Tabelas 2, 3 e 4), uma escala de 1 até 5.  

 

2.4.3 Enfoque Qualitativo  

 

Na investigação por meio do enfoque qualitativo, de modo geral foram conceituados 

os termos teóricos como explicação dos resultados da assimilação dos conceitos de limite, que 

auxiliaram a entender, as situações eventos e contextos da pesquisa fundamentados nas etapas 

das ações mentais. Nessa acepção, Sampieri (2006, 71) manifesta-se afirmando que “a teoria 

consiste em um conjunto de proposições inter-relacionadas, capazes de explicar por que e 

como um fenômeno ocorre, ou de visualizá-lo”.  

Portanto, as características do Sistema de Ações por meio da ASP utilizadas para 

resolver problemas são aportes para a análise do desempenho da aprendizagem de limite na 

dimensão das etapas das ações mentais. Com isso, objetivou-se constituir um conjunto de 

constructos (conceitos), definições e proposições inter-relacionados, que apresentam uma 

visão sistemática da direção do ensino, especificando relações entre variáveis, com o objetivo 

de explicar e questionar os fenômenos (SAMPIERI, 2006, p. 71). 

Sampieri (2006, p. 71) considera que a teoria da aprendizagem é um aporte 

fundamental da pesquisa, mas às vezes, ela serve apenas para demarcar a área do problema de 

estudo. Mesmo tendo ciência desta possibilidade, esta pesquisa fundamenta-se na teoria de 

formação por etapas das ações mentais, com o intuito de analisar como acontece a 

aprendizagem no estudo de limite como já mencionada, a partir de um sistema de ações 

conduzido por uma base orientadora sistematizada nos aspectos da Teoria. 
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Na (Tabela 6) são mostrados os temas centrais com suas respectivas categorias, mas a 

partir da coleta poderão surgir novas categorias que deverão ser utilizadas para compreender a 

problemática e gerar hipóteses: 

 

 

Tabela 6 - Categorias da Pesquisa Qualitativa 

Tema Categorias da ASP 

Desempenho na resolução de problema no 

contexto de limites de uma função de uma 

variável ( ). 

 Compreender o problema 

 Construir o modelo 

 Solucionar o modelo 

 Interpretar a solução 

  

  As ferramentas de captação estão divididas em três níveis de categorias: Codificação 

Aberta; Codificação Axial e Categorias Centrais. Cada nível possui critérios particulares de 

operações e ações, que se convertem em categorias de análises.  

  As alíneas descritoras das categorias: 

 Nível I: operações adaptadas a partir do método da ASP, elaboração de Mendoza 

(2009); 

 Nível II: elementos adaptados do método de Polya; 

 Nível III: etapas qualitativas da Formação das Ações Mentais e dos Conceitos.  

 Os dados da categoria central (Nível II) foram utilizados para classificar a 

Aprendizagem em Limite por meio da ASP, fundamentado na Teoria de Formação por Etapas 

das Ações Mentais. Todas as categorias estão direcionadas para o contexto da investigação da 

assimilação do conceito de Limite de uma função real de uma variável, conforme disposição 

(Quadro 3): 

 

Quadro 3 - Níveis de Categorias Qualitativas 

Nível  I  Nível II   Nível III  

a) Extrair os dados do problema 

b) Determinar as condições do problema 

c) Definir o(s) objetivo(s) do problemas 

Compreender 

o problema 
Aprendizagem 

de LIMITE 

por meio da 

ASP, 

fundamentado 

na Teoria de 

Formação por 

Etapas das 

Ações Mentais 

a) Determinar as variáveis e incógnitas. 

b) Nominar as variáveis, incógnitas com suas medidas. 

c) Construir o modelo matemático a partir das variáveis e incógnitas e 

condições. 

d) Realizar análises das unidades de medidas do modelo matemático e 

critério de aprovação. 

Construir o 

modelo 

matemático 

a) Selecionar o(s) método(s) matemático(s) para solucionar o modelo 

matemático. 

b) Solucionar o modelo matemático e o critério de aprovação 

Solucionar o 

modelo 

matemático 
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a) Interpretar o resultado. 

b) Extrair os resultados significativos que tenham relação com o(s) 

objetivo(s) do problema. 

c) Dar resposta ao(s) objetivo(s) do problema. 

d) Realizar um relatório baseado no(s) objetivo(s) do problema; 

Analisar a partir de novos dados e condições que tenham relação 

direta ou não com o(s) objetivo(s) do problema, a possibilidade de 

reformular o problema, construir novamente o modelo matemático, 

solucionar o modelo matemático e interpretar a solução. 

Interpretar a 

solução 

De acordo com o desempenho qualitativo das características das ações, foram 

observadas nos aspectos das subcategorias das ações (operações) e definidos os termos os 

conceitos aplicados no desempenho qualitativo, dispostos na dimensão da (Tabela 7) com 

base nas etapas das ações mentais. 

 

Tabela 7 – Características da Dimensão Qualitativa das Ações 

Temas Dimensão da Ações Mentais 

Desempenho na 

resolução de problema 

no contexto de limites 

de uma função de uma 

variável ( ). 

Se todas as ações estiverem corretas 

 

 

Se todas as ações estiverem incorretas 

 

 

Se a ação essencial está correta, ou pelo 

menos, parcialmente correta, com pelos 

maus uma ação parcialmente correta 

 

Se as ações estiverem incorretas, mas pelo 

menos uma parcialmente correta 

Totalmente 

Consciente 

 

Pouco 

Consciente 

 

Consciente 

 

 

Razoavelmente 

Consciente 

 

As análises dos resultados da solução dos problemas por aluno foram sintetizadas nos 

(Quadros 4 e 5). Conforme o conceito de desempenho qualitativo e segundo as características 

das ações da ASP, foram relacionadas com o contexto de cada problema, que representa sua 

ação essencial, e foram encontradas as soluções.  

 

Quadro 4 – Desempenho das Ações de Acordo com as Etapas Verbal Externa e Linguagem Externa 

Aluno 

Desempenho da Ação Verbal Externa 

(Ação Verbal) 

Desempenho da Ação em linguagem 

Externa (Linguagem Externa) 

Problema 4 Problema 5 Problema 6 Problema 7 

A-01     
A-02     
A-03     
A-04     
A-05     
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Quadro 5 – Desempenho das Ações de Acordo com a Etapa Mental 

Aluno 
Desempenho da Ações Mentais 

P-08 P-09 

A-01     
A-02     
A-03     
A-04     
A-05     

 

O fluxo do desenvolvimento qualitativo (Esquema 10), se sustenta nos recursos de 

coleta dos dados e na organização das atividades de situações problema, fundamentado na 

Teoria de Galperin. Posteriormente, os dados dos exercícios e das provas de lápis e papel, 

foram analisadas com uso do Instrumento de Análise da ASP, orientado por seus indicadores 

essenciais, para entender os resultados obtidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Adaptação Sampieri(2006). 

Iterativo 

Coleta de dados 

(Provas de lápis e papel, observação) 

Organização dos dados e informação segundo os 

casos e as etapas mentais de formação das ações 

 

Preparação dos dados para análises, ou seja, 

transcrever as observações, prova de lápis e papel. 

Revisão dos dados (leitura e observação), ou seja, ter 

um panorama segundo as etapas mentais. 

Além da unidade análise “sistema de ações” 

descobrir outras unidades se existir. 

Categorias 
Codificação Aberta do primeiro nível da 

unidade análise “Operações”. 

Gerar teorias, hipóteses e explicações sobre: (Nível III) 

 Explicar se o efeito de um sistema de ações na Resolução de Problemas como Metodologia de Ensino 

produz aprendizagem do conceito de limite de funções reais de uma variável real. 

Simultaneamente 

Descrever as categorias que emergirem do 

Nível I 

Descrever as Categoria,  

Nível II “sistema de ações” 

Esquema 10 - Procedimentos Metodológicos com base na Teoria de Formação das Ações Mentais 
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Após a revisão os dados serão apresentados no aspecto consolidado da execução das 

ações, transcritos para um formulário de Análise descritiva, com base nos parâmetros para 

resolução associado ao comentário crítico, demonstrados nos apêndices (A, B, C e D). 

 

 

 

2.5 COLETA DE DADOS 

 

A coleta e a análise de dados para responder às questões ou problemáticas da pesquisa 

e testar a hipótese estabelecida previamente, se apoia nos indicadores por escala numérica, na 

contagem e frequentemente no uso de estatística para estabelecer com mais precisão os 

padrões de comportamento das ações realizadas pelos sujeitos da pesquisa (SAMPIERI, 2006, 

p. 5). 

Conforme Sampieri (2006, p.286) para estudos qualitativos, o procedimento usual é 

aplicar um instrumento ou método de coleta de dados cuja essência também seja qualitativa, 

porém neste mesmo instrumento poderia também dispor de algum elemento quantitativo. 

Observando os aspectos do comentário de Sampieri, este estudo constitui-se como parte dos 

recursos, os procedimentos de aplicação de instrumentos com e sem elementos quantitativos, 

conforme os instrumentos de coleta. 

Os instrumentos para a coleta de dados usados nesta pesquisa foram aplicados de 

acordo com as etapas da assimilação superordenada combinando com as avaliações: 

diagnóstica, formativa e final, conforme (Quadro 6). 

 

Quadro 6 - Instrumentos de Coleta de Dados 

Aplicados às Etapas da Pesquisa 

Avaliação 

diagnóstica 

 

Avaliação Formativa 
 

Avaliação final 

 

Nível de partida. 

O0 

E1  

Intervenção da 

BOA 

XE1 O1 

E2  

Ações Externas 

– Aquisição do 

conceito de 

Limite 

XE2 O2 

E3  

Linguagem 

Externa – 

Aquisição do 

conceito de 

Limite 

 XE3 O3 

E4  

Linguagem 

Externa para si 

– Aquisição do 

conceito de 

Limite em voz 

alta 

XE4 O4 

E5  

Ações Mentais  

XE5 O5 

Prova de lápis e 

papel 

Observação 

Filmagem 

Resultados do 

teste 

diagnóstico e 

plano do 

Observação 

Prova de lápis 

e papel 

Filmagem 

Observação 

Prova de lápis 

e papel 

Filmagem 

Observação 

Prova de lápis 

e papel 

Filmagem 

Observação 

Prova de lápis e 

papel 

Filmagem. 
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conteúdo de 

Limite de uma 

função real de 

uma variável 

 

Objetivo: 

Obter informação 

sobre o nível de 

partida dos 

estudantes. 

Objetivo: 

Conhecer e analisar o processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes no conteúdo de limite a partir do sistema de quatro ações 

da ASP em Limite. 

Objetivo: 

Conhecer e 

analisar a respeito 

da aprendizagem 

dos estudantes a 

partir do sistema 

de quatro ações 

da ASP em 

Limite. 

 

2.5.1 Observação 

 

A observação foi realizada com o intuito de obter os dados descritivos do contexto da 

pesquisa na turma de estudantes, fazendo uso de relatório diário e filmagem das aulas com a 

finalidade de compreender os processos e as relações diretas e indiretas acontecidas na 

aplicação do método e da fundamentação teórica, como também identificar possíveis 

problemas que permitiram gerar hipóteses para apoiar o desenvolvimento do processo. 

Os registros e dados coletados no formulário de observação e filmagens foram 

transformados em relatos sistematizados e relacionado com as aulas práticas, investigando 

gradativamente a causa e o efeito de um sistema de ações (ASP) na aprendizagem, onde os 

resultados observados descritos, foram elementos de justificativa de situações dedutivas. 

Os vídeos consistiram em fenômenos complexos de análise, no entanto, nesta pesquisa 

foram utilizados como referencial teórico das aulas práticas, com objetivo de coletar 

informações explicativas causais do efeito, as quais não foram possíveis de serem observadas 

durante a aula prática. 

Foi selecionada a filmagem da aula prática da Definição Precisa de Limite, 

condensada no formulário de transcrição, que é idêntico ao de transcrição da prática do 

relatório de observação. O Relatório de Observação e Transcrição das Filmagens, foi 

desenvolvido com base no (Quadro 6) de transcrições do livro “A pesquisa em ensino de 

ciências no Brasil e suas Metodologias”, com base numa experiência estudada com a 

utilização de recursos de filmagem. 
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Quadro 7 – Transcrições dos procedimentos da Prática 

Anotações gerais 

 

 

 

 

Descrição dos momentos pertinentes ao contexto de discussão 

 

Fonte: Adaptação (A Pesquisa em Ensino de Ciências no Brasil e suas Metodologias, p.315) 

 

2.5.2 Formulário de Análise 

 

O instrumento utilizado para análise dos dados coletados pelos testes dos problemas 

solucionados pelos alunos, foi elaborado com base nas características das ações e operações 

da ASP. Com base em um indicador essencial, o qual define-se pela operação de maior 

relevância, para execução da ação, na qual se ancora a mediana da escala quantitativa para o 

desenvolvimento de cada ação. 

Portanto, analise do desempenho dos alunos, destacam-se conforme o parâmetro do 

indicador essencial e demais indicadores não essenciais, os quais determinam os valores 

alcançados no desempenho das ações, correspondente as operações realizadas na resolução 

dos problemas. A composição do (Quadro 8), representam os elementos das subcategorias das 

ações e as análises foram realizadas com base das nas características das ações realizadas. 

 

Quadro 8 – Instrumento de Análise da Solução dos Problemas 

A?? 

Categoria: Compreender o problema Indicador 

Essencial 

Valor 

alcançado Subcategorias Caraterísticas 

a)       Ler o problema extrair todos os 

elementos desconhecido 
 

c) 
 

b)       O aluno determina as condições do 

problema 
 

c) O aluno define o(s) objetivo(s) do 

problema. 
 

Categoria: Construir o Modelo Matemático Indicador 

Essencial 

Valor 

alcançado Subcategorias Características 

a)       Determinar as variáveis e incógnitas.  

d) 
 

b)       Nominar as variáveis, incógnitas com 

suas medidas. 
 

c)       Construir o modelo matemático a partir 

das variáveis e incógnitas e condições. 
 

d)       Realizar análises das unidades de 

medidas do modelo matemático 
 

Categoria: Solucionar o Modelo Matemático Indicador 

Essencial 

Valor 

alcançado Subcategorias Caraterísticas 
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a)       Encontrar método(s) matemático(s) para 

solucionar o modelo matemático. 
 

b) 
 

b)       Solucionar o modelo matemático.  

Categoria: Interpretar a Solução Indicador 

Essencial 

Valor 

alcançado Subcategorias Caraterísticas 

a)       Extrair os resultados significativos que 

tenham relação com o(s) objetivo(s) do 

problema. 

 

b) 
 

b)       Dar resposta ao(s) objetivo(s) do 

problema. 
 

c)       Realizar um relatório baseado no(s) 

objetivo(s) do problema; analisar a partir de 

novos dados e condições que tenham relação 

direta ou não com o(s) objetivo(s) do 

problema, a possibilidade de reformular o 

problema, construir novamente o modelo 

matemático, solucionar o modelo matemático 

e interpretar a solução. 

 

 Fonte: Mendoza, 2012 (adaptação). 

  

Os dados obtidos no Instrumento de Análise (Quadro 8) da descrição dos resultados 

dos problemas por aluno, após as análises são condensados no (Quadro 9), considerando a 

ação essencial e os indicadores quantitativos, composta pelo desempenho qualitativo do 

estudante de acordo com execução das ações da ASP e determinados pelo desempenho 

quantitativo: 

 

Quadro 9 - Desempenho na Resolução dos Problemas 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto do problema 

nº 1 !? !? ? ? 
Descrição da ação essencial com base nas 

definições e conceitos envolvidos. 

Caraterísticas Gerais 

 Descrição das características dos Problemas. 

 Descrição dos conceitos relacionados. 

Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar o modelo 
matemático; (4ªA) ação interpretar a solução; (!) Informação dada no problema; (?) questionamento sobre a ação; (!?) informações 

dadas, mas também há questionamentos sobre a ação. 

 Fonte: Mendoza, 2013 (adaptação). 

 

 Com base no (Quadro 9), cada problema proposto, possui uma característica específica 

a ser analisada como ação essencial, conforme a (Tabelas 8) da avaliação diagnóstica: 

 

Tabela 8 – Análise da Avaliação Diagnóstica 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Indicador Essencial do Problema 

nº 1 ! ! !? ? 
Resolver um modelo de função afim para determinar um 

prognóstico. 

nº 2 ! !? !? ? Construir o modelo da função que determina o valor do 
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salário de um empregado em função de um determinado 

valor (R$) poupado.  

nº 3 ? ? ? ? 

Compreender os conceitos e construir um modelo de função 

afim em um dado ponto a partir do coeficiente angular; 

determinar a taxa de variação de uma função afim e uma 

função real em um determinado ponto. 

Caraterísticas Gerais 

 Problemas 1 e 2 são dos tipos de baixa complexidade e 3 de média complexidade. 

 Conceitos relacionados: função afim, equação da reta e função real. 

 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar o modelo 
matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

 

Do mesmo modo, foi construída a (Tabelas 9) com os resultados da avaliação da fase 

formativa e mediadora, a qual foram selecionados apenas quatro problemas desta fase para 

análise: 

 

 

Tabela 9 – Fase Formativa e Mediadora: Síntese do Desempenho (A-01) 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 4 ? !? ? ? 
Compreender o comportamento da inclinação das retas 

secantes em direção a reta tangente. 

nº 5 ? ? ? ? 
Construir o modelo da equação que permite calcular a 

velocidade do corpo em queda livre após 5 segundos. 

nº 6 ! !? !? ? 
Interpretar a atribuição dos valores próximos de 2, para 

encontrar uma dependência funcional, entre x e f(x). 

nº 7 ! !? !? ? 
Interpretar a definição        ( )   , no modelo 

       ( )  7 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar o modelo 
matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

E para finalizar, foi construída a (Tabela 10) com os resultados de dois problemas 

selecionados do teste final de Limite para análise: 

 

Tabela 10 – Fase Final: Síntese do Desempenho (A-01) 

Avaliação Final 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 8 ! !? ? ? 
Solucionar o problema fazendo uso da definição de 

continuidade de funções. 

nº 9 ! !? ? ? 
Analisar o custo para remoção dos resíduos tóxicos, a partir da 

compreensão do conceito de limites infinitos. 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar o modelo 
matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

 

2.5.3  Provas de Lápis e Papel 
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As provas de lápis e papel, foram utilizadas nesta pesquisa para permitir conhecer o 

processo de aprendizagem minuciosamente descrita e identificar o desempenho alcançado 

pelos estudantes na aprendizagem do conceito de Limite de uma função real de uma variável 

por meio de resolução de problemas matemáticos. Portanto, serão demostrados somente três 

exemplos aplicados no teste diagnóstico, sendo os demais modelos ilustrados apenas nos 

resultados desta pesquisa. 

O Problema 1 (P-01), mantém-se numa classificação similar de aplicação de conceitos 

fundamentais de funções, portanto, pretende-se identificar nos modelos resolvidos e nas 

descrições dos alunos, mediante os questionamentos propostos, o nível de compreensão 

referente aos conhecimentos precedentes ao estudo de limite.  

 

 

Problema 01: Uma fábrica tem três anos de funcionamento e produz por ano um determinado 

número de unidades de um artigo; devido ao desgaste das máquinas a produção começou a 

diminuir. A função xxf 10008000)(   representa os dados da tabela abaixo: 

 

x (anos) 1 2 3 

y (prod.) 7000 6000 5000 

 

Responder: 

a) Qual será o prognóstico da produção para os próximos dois anos? Justifique sua resposta. 

b) Seguindo o mesmo comportamento de produção, em quanto tempo a produção pode parar? 

Justifique sua resposta. 

c) Represente graficamente a função f(x). 

 

Os parâmetros descritores no (Quadro 8) empregados nas ações para este problema 

desempenham o objetivo: “realizar o prognóstico e identificar o tempo que a produção pode 

parar”. Reporta-se a descrever o entendimento conceitual sobre função afim e a equação da 

reta, dos estudantes com relação à aplicação do modelo matemático de funções na referida 

situação problema.  

Serão observados os aspectos fundamentais sobre a aplicação dos conceitos 

matemáticos no contexto do assunto de funções prescindíveis para o estudo de limite, 

conforme os parâmetros descritores no (quadro 10): 

 

Quadro 10 - Parâmetros do Problema 1 

Categoria Operações de Parâmetros Conceituais para Análise do Problema 1 

A primeira ação: 

compreender o 

modelo da 

função 

Ler e extrair os elementos desconhecidos: a) determinar o prognóstico para 2 

anos; b) determinar o tempo em que a produção pode parar; e c) esboçar na 

forma gráfica. 

Os dados do problema: estão informados na tabela do problema. 

As condições: a produção que determina o quantitativo de artigos e a diminuição da 
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decrescente produção.  

A segunda ação: 

identificar o 

modelo da 

função dado no 

problema 

Determinar e nominar as variáveis e incógnitas: as variáveis já foram determinadas 

no problema, porém o estudante deve identificar que   faz relação com os anos,    

com a produção e, xxf 10008000)(  o modelo da função afim deverá ser 

representado da seguinte forma:  ( )       . 

Solucionar o modelo: calcular o prognóstico de  ( ) e  ( ) para encontrar a resposta 

da produção nos próximos dois anos; encontrar o valor de   para  ( )     ; elaborar 

o gráfico com base às coordenadas (    ), respectivamente, anos e produção. 

A terceira ação: 

solucionar o 

modelo da 

função dado no 

problema 

Método para solucionar: função afim. 

Solucionar o modelo: calcular o prognóstico de  ( ) e  ( ) para encontrar a resposta 

da produção nos próximos dois anos; encontrar o valor de   para  ( )     ; elaborar 

o gráfico da função, sendo uma reta não-vertical com base nas coordenadas (    ), 

respectivamente, anos e produção. 

A quarta ação: 

interpretar a 

solução do 

modelo da 

função dado no 

problema 

Resposta ao objetivo do problema: determinar o prognóstico dos próximos dois anos, 

isto é,  ( ) e  ( ); a produção vai parar em  ( )   ; o gráfico é decrescente, 

construído nas coordenadas: (1, 7000); (2, 6000); (3, 5000); (4, 4000); (5, 3000); (6, 

2000); (7, 1000) e (8, 0); 

Relatório discursivo: descrever sobre o procedimento de aplicação do modelo, 

representação gráfica do comportamento da função.  

 

Problema 02: O empregado de uma empresa ganha mensalmente   reais. Sendo que ele paga de 

aluguel R$ 120,00 e gasta  
 

 
  de seu salário em sua manutenção, poupando o restante. Então: 

a) Encontre um modelo matemático que defina a poupança P em função de seu salário x; 

b) Para poupar R$ 240,00, qual deverá ser o seu salário mensal?  

c) Justifique suas respostas. 

 

O Problema 2 (P-2), semelhante ao Problema 1, mantém-se numa classificação 

análoga de aplicação de conceitos, neste o estudante deverá aplicar o modelo da função que 

determina o valor da poupança e consequentemente o salário do empregado. Isto, requer uso 

dos conceitos de função afim e equação da reta, para elaborar o modelo matemático de 

solução. 

Portanto, as ações de solução do problema, permitirão descrever a habilidade dos 

estudantes com relação à aplicação dos conceitos de funções para a solução deste problema, 

como estratégia para elaboração do modelo matemático e interpretação das ações objetivas, 

conforme o (Quadro 11): 

 

Quadro 11 - Parâmetros do Problema 2 

Categoria  Operações de Parâmetros Conceituais para Análise do Problema 2 

A primeira ação 

compreender a 

aplicação do 

conceito de 

função de uma 

variável 

 Ler e extrair os elementos desconhecidos: a) identificar o 

termo relativo ao salário, x= salário; b) identificar o valor 

do aluguel R$ 120,00 e c) identificar o valor que poupa, 

atribuindo um símbolo do alfabeto por exemplo, P = 

poupança. 

 Os dados do problema:  extrair os termos descritivos e 
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algébricos como: x(salário); R$ 120,00 (valor do aluguel); 

P(poupança). 

 As condições: relacionar os elementos para encontrar um modelo 

para determinar a poupança e consequentemente o salário do 

empregado. 

A segunda ação 

construir o 

modelo da função  

 Determinar e nominar as variáveis e incógnitas: destacar as 

variáveis x =?; R$ 120,00 (valor do aluguel); P(x)=?. 

 Construir o modelo: construir aplicando o conceito da regra da 

função afim, aos dados o modelo  ( )   
 

 
      

A terceira ação 

solucionar o 

modelo da função  

 Método para solucionar:  conceito da regra da função afim. 

 Solucionar o modelo: aplicar os dados do problema na função 

modelo, substituindo P(x) por R$ 240,00, ou seja, P(x) = 240, 

resolver e encontrar o valor do salário do empregado. 

A quarta ação 

interpretar a 

solução do 

modelo da função  

 Resposta ao objetivo do problema: determinar o modelo da função 

Poupança e o salário do empregado.  

 Relatório discursivo: o relatório descritivo deve expor as ideias 

aplicadas pelo estudante, referenciando conceitos matemáticos ou 

em termos intuitivos os modos de compreensão. 

 

 

Pretende-se identificar, no resultado deste problema, se o estudante possui habilidade 

para elaborar o modelo aplicando às regras básicas de funções e interpretar a solução, por 

meio do desenvolvimento do cálculo e das descrições. 

Os parâmetros descritores (Quadro 11) empregados nas ações para (P-2), incluem um 

nível a mais de complexidade em relação ao problema 1, pois requer a elaboração do modelo 

matemático, com entendimento conceitual sobre função afim e equação da reta.  

A equação da reta em seus diversos modelos de representação, pode ser vista nos 

livros da seguinte forma:  ( )       ou       , nesse aspecto, pretende-se iniciar a 

aplicação da Geometria analítica, mais precisamente do conceito de coeficiente angular ( ), 

aplicando intuitivamente a taxa de variação dada por uma função afim, sendo este conceito, 

fundamental para desenvolver os primeiros conceitos intuitivos de limite de uma função real 

de uma variável. 

 

Problema 03: Duas plantas da mesma espécie, A e B, que nasceram no mesmo dia, foram tratadas, 

desde o início com adubos diferentes. Um botânico mediu todos os dias o crescimento, em 

centímetros, dessas plantas. Após 10 dias de observação, ele notou que o gráfico que representa o 

crescimento da planta A é uma reta passando por (2, 3) e o que representa o crescimento da planta B 

pode ser descrito pelo modelo matemático y = 
       

  
. Um esboço desses gráficos está apresentado 

na figura. 

 

 

 

 

Responda: 

 

a) Qual o dia em que as plantas A e 

B atingiram a mesma altura e qual foi 

essa altura? 
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O Problema (P-3), do mesmo modo requer uso dos conceitos fundamentais e mais 

abrangentes de funções, o nível de complexidade também aumentou, trazendo uma 

combinação de dois tipos de funções, envolvendo a variação de duas grandezas, aplicadas ao 

mesmo problema. Com os dados dispostos no problema, o estudante deverá elaborar o modelo 

matemático de solução, fazendo uso dos dados: conceitos algébricos; dados descritivos e 

modelo geométrico (gráfico da curva de uma função real interceptada por uma reta de uma 

função afim). 

Conforme o parâmetro das ações do problema (Quadro 12), permitirão descrever a 

habilidade dos estudantes com relação à aplicação dos conceitos como estratégias para 

elaboração do modelo matemático e interpretação das ações objetivas. 

 

Quadro 12 - Parâmetros do Problema 3 

Categoria Operações de Parâmetros Conceituais para Análise do Problema 3 

A primeira ação 

compreender a 

aplicação dos 

conceitos de 

função 

implícitos no 

problema 

 Ler e extrair os elementos desconhecidos: a) destacar o modelo da 

reta representada por um ponto; destacar o ponto (   ); o período 

de 10 dias e a equação da Planta B. 

 Os dados do problema:  extrair o ponto  (   ), determinar outro 

ponto para definir a função em dois pontos, ex. P(0, 0), destacar o 

modelo da função da Planta A, usando modelo da equação da reta. 

Destacar o modelo da Planta B. 

 

A segunda ação 

Construir o 

modelo da 

função que 

representa a 

Planta A 

 Determinar e nominar as variáveis e incógnitas: destacar P1(2, 3) e P2(0, 0); 

o modelo da equação da reta         (     ) da “Planta A”, nos 

pontos P1 e P2. 

 Construir o modelo: construir o modelo da função da Planta A, substituindo 

os pontos na equação da reta       (    ), para determinar a taxa de 

variação, ou seja, o valor de  . 

A terceira ação 

solucionar o 

modelo da 

função da 

Planta A em 

função da 

Planta B 

 Método para solucionar:  Coeficiente angular e equação do 2º Grau. 

 Solucionar o modelo: Determinar o coeficiente angular da equação da 

Planta A , sendo    
 

 
, aplicar o coeficiente à equação da função afim 

 ( )      , aplicando no ponto, temos:  ( )   
 

 
   , se     logo, 

obtermos e equação da Planta A:  ( )   
 

 
  ou    

 

 
 . Após determinar a 

equação de A, substitui o valor de   na equação da Planta B,     
       

  
, 

para encontrar a mesma taxa de variação no ponto de intersecção. Esta 

combinação deverá resultar na equação do 2º grau        , onde se 
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encontram as raízes      e      , o valor real de    , corresponde ao 

dia, em que as plantas terão a mesma altura, que substituindo tanto na 

equação da Planta A, quanto na Planta B, se obtém 9cm de altura.  

 

A quarta ação 

interpretar a 

solução do 

modelo das 

funções 

 Resposta ao objetivo do problema: determinar as respostas com relação ao 

dia e altura em que as plantas coincidem.  

 Relatório discursivo: o relatório deve descrever os procedimentos de 

aplicação dos conceitos e ao mesmo tempo demonstrar a compreensão do 

estudante. 

 

Este problema implica o uso do coeficiente angular representado pela equação 

       (     ), ou seja, o artifício responsável pela inclinação da reta, que recebe 

também o nome de taxa de variação da grandeza   e a grandeza  . A diferença de 

nomenclatura, nas equações da reta e taxa de variação nas funções afins, é somente forma de 

interpretação que se pretende em cada caso.  

Pretende-se identificar através do resultado deste problema, se o estudante possui 

conhecimento dos conceitos de funções para elaborar o modelo, realizando a combinação de 

uma reta e uma curva em um ponto de interceptação, interpretar a solução usando termos 

algébricos e descrições elaboradas com termos matemáticos, observar se possui habilidade 

para analisar mesmo que de forma intuitiva a ilustração geométrica das funções. 

As ações para este problema, incluem nível de complexidade superior em relação aos 

primeiros. Além da elaboração do modelo matemático, busca-se obter do estudante uma 

análise também mais complexa, portanto a interpretação da solução deste problema levará a 

uma melhor compreensão da aplicação do conceito de limite, por fazer uso de duas funções 

que se interceptam em um mesmo ponto. 

 

2.6 VALIDADE DA PESQUISA 

 

Para aumentar a fidedignidade dos estudos teremos os seguintes cuidados: reportar 

clara e precisamente aspectos como o status do pesquisador em relação ao grupo estudado, 

seu grau de participação, as fontes de informações, o contexto físico e social onde serão 

coletados os dados, os métodos de coleta e de análise dos dados, bem como os pressupostos 

teóricos. Enfim, descrevendo de maneira precisa tudo o que se possa facilitar a realização, 

com boa aproximação, de um estudo replicativo. 

 

2.6.1 Fundamentos para a Coleta de Dados 
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Segundo Moreira (2011, p. 67) aumentar a validade externa de um estudo qualitativo 

implica em aumentar seu grau de comparabilidade e transladação. Ou seja, a necessidade de 

se descrever com precisão e detalhe tudo que será feito.  

Na prática, isto irá se refletir em relatos minuciosos, com retórica persuasiva, rica em 

descrições, obtidos através dos instrumentos e esquemas de análises, que, ao mesmo tempo 

em que procura convencer o leitor, permitem, com maior ou menor grau de aproximação, 

replicar o estudo. 

No caso da pesquisa quantitativa serão aplicados os conceitos de fidedignidade e 

validade. A fidedignidade na pesquisa quantitativa refere-se ao grau de reprodutibilidade das 

medidas (ou estudos), enquanto que a validade tem a ver com a acuidade dos resultados, com 

o grau em que as conclusões efetivamente representem a realidade empírica, com o grau em 

que os instrumentos realmente irão medir o que se pretende medir (MOREIRA, 2011, p. 65). 

 

2.6.2 Triangulação 

 

Validação Qualitativa: identificação das categorias da APS para assimilar os conceitos 

de limite de uma função real na variável (x). Uso de estudos descritivos, buscando do 

estabelecer relação causal pela qual se espera que o Sistema da ASP, promova condições que 

levem aos aspectos qualitativos das Ações Mentais, diferenciadas das relações normais do 

ensino, para definir o domínio para o qual as descobertas do estudo podem ser generalizadas. 

Validação Quantitativa: demonstração de que as operações deste estudo, utiliza 

procedimentos para coleta de dados que podem ser aplicadas em outros grupos, porém não se 

preveem os mesmos resultados. 

Triangulação: as análises realizadas por meio do estudo de caso, promovem 

confiabilidade dos dados na sua forma descritiva e nos formulários de análises quali-quanti. 
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CAPÍTULO III – RESULTADOS E ANÁLISES 

 

As ações e operações embasadas na estratégia metodológica de ensino da Atividade de 

Situações Problema (ASP), em Limite, inicialmente demonstraram aspectos da aprendizagem, 

do surgimento dos limites a partir da ideia intuitiva presente em diversos problemas para 

formar as ideias de conceito e definição geral. Desse modo, as características das ações 

realizadas na ASP, foram determinantes para observar elementos de aprendizagem com 

fundamentação na Teoria das Etapas das Ações Mentais. 

O primeiro tópico, demonstra as análises dos resultados das três fases de coleta de 

dados para avaliação, subdividas pelos sub tópicos: Nível de Partida (teste diagnóstico); 

Desempenho da assimilação da avaliação formativa e mediadora (atividades de situações 

problemas) e Desempenho da assimilação dos conceitos gerais (teste final). 

O Nível de Partida, que obteve-se uma explanação com relação aos organizados 

prévios dos estudantes, os quais implicaram na retroalimentação inicial de funções do 

conteúdo para o estudo de limite. Em seguida, apresenta-se a análise descritiva do Nível de 

Partida, que resultou na explicação dos dados conforme as características do método de 

solução de problemas utilizando a estratégia da ASP.  

Dando prosseguimento aos itens deste tópico, os resultados do desempenho da fase 

formativa e mediadora, foram construídos com base nas características das ações no 

desenvolvimento das etapas qualitativas, observando o resultado da resolução dos problemas 

nos aspectos: detalhada, não-generalizada e compartilhada. Visando alcançar de maneira 

respectiva e análoga os conceitos de limite, nos aspectos: generalizada, abreviada e 

independente. 

 Na execução das ações quanto a assimilação dos conceitos de limite, foram analisadas 

quatro situações problema. As tabelas com os dados dos resultados foram compostas 

conforme a classificação das características do desempenho do aluno, contendo também a 

análise descritiva deste mesmo resultado por aluno. 

Os resultados do teste final da fase somativa, foram analisados visualizando a 

formação dos conceitos gerais estudados durante o período da aplicação do método do ASP, 

classificadas na perspectiva consciente e automatizada. Este sub tópico, apresenta a descrição 

detalhada do desempenho de cada aluno, também composto em tabelas de dados com 

informações sintetizadas. O relatório das análises descreve o desempenho quantitativo e 
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qualitativo dos alunos em cada problema realizado selecionado para análise nas três fases 

observadas.  

3.1 RESULTADOS DOS INSTRUMENTOS 

  

Foram analisados os problemas compostos nos testes e atividades realizadas, 

escolhidos de acordo com o objetivo observável para assimilar os conceitos de limite, 

dispostos em três fases:  

 Teste diagnóstico: contendo três problemas envolvendo o conteúdo de funções. 

 Atividade Mediadora: destacou-se o problema inicial da aplicação do conceito 

de Limite na forma intuitiva, problemas envolvendo contexto geométrico de 

aplicação do limite, problemas mais complexos com aplicação do conceito 

geral, realizados em dois períodos diferentes de mais de dezenas realizados 

pelos estudantes. 

 Teste final do conteúdo de limite: para complementar esta pesquisa, foram 

escolhidos dois problemas do teste final com aplicação do conceito de 

descontinuidade e limites infinitos. 

Além destes instrumentos, também foram utilizados os relatórios diários das aulas 

práticas e os dados das filmagens. 

 

3.1.1 Nível de Partida: Resultados 

 

As análises explicativas desta primeira fase, abordou os aspectos fundamentais para 

observar os conhecimentos prévios dos alunos, com relação ao assunto de funções. E de 

maneira implícita observar também o desempenho e a habilidade dos mesmos para resolver 

problemas. 

As aplicações quanto a metodologia da ASP, nos problemas do teste diagnóstico, 

foram analisadas segundo a execução das ações e das características da forma, por meio das 

operações realizadas. As ações desenvolvidas se destacaram pelas ações qualitativas verbais 

descritas com relação a interpretação da solução dos problemas, os dados da avaliação foram 

transcritos para o formulário de análise e disponibilizados para conferência no (Apêndice D).  

Nesta aplicação, obteve-se 10 (dez) respostas do problema (P-01), 07 (sete) do 

problema (P-02) e 04 (quatro) repostas do problema (P-03), com aproveitamento. Avaliando a 
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disposição da ordem dos problemas no teste, a gradual complexidade e o tempo destinado 

para resolução, o primeiro problema apresentou maior quantidade de respostas em relação aos 

demais, mesmo estando parcialmente corretas ou até mesmo incorretas, as descrições das 

análises foram tomadas como fundamentais na elaboração de hipóteses e ideias conclusivas 

com relação ao desempenho do aluno. 

De modo geral, analisou-se no primeiro problema (P-01), à habilidade do aluno para 

relacionar as variáveis numa aplicação ao modelo de uma função dada. Portanto, a ação 

principal deste problema se destacou em solucionar o modelo.  

 

Problema 01: Uma fábrica tem três anos de funcionamento e produz por ano um determinado 

número de unidades de um artigo; devido ao desgaste das máquinas a produção começou a 

diminuir. A função xxf 10008000)(   representa os dados da tabela abaixo: 

 

x (anos) 1 2 3 

y (prod.) 7000 6000 5000 

 

 

Responder: 

a) Qual será o prognóstico da produção para os próximos dois anos? Justifique sua resposta. 

b) Seguindo o mesmo comportamento de produção, em quanto tempo a produção pode parar? 

Justifique sua resposta. 

c) Represente graficamente a função f(x). 

 

Os resultados foram descritos na tabela de análise de desempenho, iniciando pela 

coluna de categorias, onde se determina a sequência das ações, na coluna análises do 

desempenho qualitativo, encontra-se a descrição das ações realizadas pelo aluno, na sequencia 

o desempenho quantitativo determinado pelo indicador essencial da ação qualitativa.  

Desse modo está demonstrado nas (Tabelas 5, 6 e 7) o desempenho qualitativo e 

quantitativo do aluno (A-01) na resolução dos problemas (P-01, P-02 e P-03), conforme as 

análises das atividades de situações problema do teste diagnóstico. 

No primeiro problema conforme a (Tabela 5), o estudante (A-01) desenvolveu a 

relação entre as variáveis que permitiram compreender o modelo, no entanto, não realizou a 

interpretação completa da questão ( ), o cálculo do prognóstico de f(5). Apesar de ter 

conseguido a aplicação para outros prognósticos como f(5), f(6), f(7) e f(8), não respondeu 

completamente o objetivo principal do problema.  

Portanto, todos os procedimentos foram desenvolvidos parcialmente corretos, isso 

implica que, este aluno obteve neste momento um nível de conhecimento consciente do 

assunto de funções, pois aplica corretamente os dados no modelo matemático, porém faltou 

um pouco mais de atenção na leitura do problema. Logo, as características das ações 
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realizadas ainda encontravam-se em fase de estruturação das ideias, considerando que os 

acadêmicos, já estavam no segundo semestre do curso, obviamente já haviam estudado outras 

disciplinas que abordaram os assuntos contidos no teste diagnóstico. 

Tabela 11: Análise de Desempenho do Aluno (A-01) no Problema (P-01) 

Categoria Desempenho Qualitativo 
Desempenho 

Quantitativo 

1ª Ação: 

Compreender 

o problema 

 

Para a compreensão o problema já fornece os dados, a função  ( )   

      –        e a tabela de dados. O estudante determina parcialmente as 

condições do problema, define o objetivo implicitamente e parcialmente.  

3 

2ª Ação: 

Construir o 

modelo 

matemático 

 

O problema traz o modelo elaborado, o aluno identifica que a função  ( ) é 

o modelo matemático que está relacionado com a tabela e com o 

prognóstico da produção, e o valor de   com os anos, pois utiliza a 

sequência dos valores de x composto na tabela e a função para realizar o 

prognóstico. 

 

3 

3ª Ação: 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

 

Soluciona o modelo, mas soluciona parcialmente o problema, pois fez 

somente o prognóstico para  ( ), por não identificar claramente o objetivo. 

No entanto, se observou que ele compreendeu o período em que a fábrica se 

manterá funcionando, por ter realizado também os prognósticos  ( )  (7) 

e  ( ), concluindo que “a partir do 8º ano não haverá mais produção”. 

Apesar de ter realizado os cálculos dos demais prognósticos, não observou 

que f(4) é um dos elementos fundamentais para responder completamente 

ao objetivo do problema. Construiu o gráfico de forma equivocada (gráfico 

crescente), não observando que o gráfico representa uma função 

decrescente, que pode ser observado na diminuição da produção a cada ano. 

 

3 

4ª Ação: 

Interpretar a 

solução 

 

Extraiu parcialmente os resultados, tentou explicar, inicialmente esboçou 

uma compreensão, mas não calculou um dos prognósticos principais do 

objetivo do problema, não observando que o problema também solicita o 

prognóstico de  ( ). De acordo com os procedimentos realizados. 

Inicialmente, não realiza análise descritiva das unidades, mas faz a 

aplicação corretamente no modelo para calcular os prognósticos 

sequenciais. Respondeu parcialmente ao objetivo e concluiu que “como há 

um decréscimo constante por ano, para os próximos dois anos a produção é 

de 3000 artigos”. No entanto, a resposta correta seriam 7    artigos, ou 

seja, o resultado de ( )     ( ). 

 

3 

 

No problema (P-02), o foco se estendeu à habilidade para construir o modelo da 

função a partir dos dados observáveis no problema. Portanto, para solucioná-lo a ação 

principal deste problema teve pretensão na construção do modelo.  

 

Problema 02: O empregado de uma empresa ganha mensalmente   reais. Sendo que ele paga de 

aluguel R$ 120,00 e gasta  
 

 
  de seu salário em sua manutenção, poupando o restante. Então: 

a) Encontre um modelo matemático que defina a poupança P em função de seu salário x; 

d) Para poupar R$ 240,00, qual deverá ser o seu salário mensal?  

e) Justifique suas respostas. 
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Na resolução do problema (P-02) o aluno (A-01) demonstrou melhor compreensão ao 

destacar corretamente as variáveis, no entanto, elaborou o modelo incompleto, o que 

impossibilitou o aluno de encontrar a solução correta do problema. 

Desse modo, observa-se que os conhecimentos para elaboração do modelo matemático 

de uma função, ainda estavam pouco desenvolvidos. Mesmo tendo destacado todos os dados 

na primeira ação, não conseguiu determinar totalmente o objetivo do problema para elaborar o 

modelo, no entanto, por tentativa de ensaio e erro, esboçou um modelo incompleto, o qual não 

alcançou a resposta correta.  

Na ação de interpretação da solução, o aluno esboçou parcialmente a compreensão do 

problema, porém não finalizou completamente a ideia. 

 

Tabela 12: Análise de Desempenho do Aluno (A-01) no Problema (P-02) 

Categoria Desempenho Qualitativo Desempenho 

Quantitativo 

1ª Ação: 

Compreender o 

problema 

  

Na leitura do problema o aluno faz a relação dos seguintes 

elementos: x para salário,           para aluguel,      para 

manutenção e deduz que o valor que o funcionário poupa, equivale a 

    . Determina implicitamente as condições do problema pela 

forma em que extrai todos os elementos, mas não organizou o 

pensamento por meio da escrita. Definiu implicitamente o objetivo 

quando descreveu que o empregado dividiu o seu salário ( ) em 

quatro partes, ou seja,     , que gasta como manutenção      e 

como poupa a diferença de ambos valores     . 

 

5 

2ª Ação: 

Construir o 

modelo 

matemático 

 

Determinou que x está relacionado com salário, 3x/4 com a 

manutenção e 1x/4 o que poupa. Determinou os dados da seguinte 

forma: x = salário em reais, M= 3x/4, P=1x/4 e Aluguel = R$ 120,00. 

Quanto à questão a) o aluno descreve o modelo matemático como 

P=x/4, fazendo relação apenas com os dados de salário, se 

esquecendo do valor de P. Na solução da questão b) faz a 

substituição do valor de P = R$ 240,00, utilizando-se do método de 

relação cruzada, e encontra o resultado de        . Faz uma 

análise simples quando afirma “pode-se perceber que o empregado 

dividiu seu salário (x) em quatro partes, ou seja, 4x/4. Tendo um 

gasto com manutenção de 3x/4. Então, subtrai-se com o total, 

encontrando o que se poupou (no caso x/4 do salário). Então, pode-se 

definir um modelo que define a poupança como P = 1x/4”. 

2 

3ª Ação: 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

 

O aluno busca maneiras para solucionar o modelo aplicando o 

conceito na forma intuitiva, mas, não demonstrou um modelo na 

estrutura de função real, conforme o modelo encontrado pelo mesmo, 

P=x/4 não é possível solucionar o problema. O aluno faz a solução 

do seu modelo, mas não soluciona o problema. 

2 

4ª Ação: 

Interpretar a 

solução 

 

Faz a extração dos elementos, no entanto, não conseguiu relacionar 

com o objetivo do problema, logo, a resposta dada está incorreta. Faz 

uma análise simples quando afirma: pode-se perceber que o 

empregado dividiu seu salário (x) em quatro partes, ou seja, 4x/4. 

Tendo um gasto com manutenção de 3x/4. Então, subtrai-se com 

3 
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(sic) o total, encontrando o que se poupou (no caso x/4 do salário). 

Então, pode-se definir um modelo que define (sic) a poupança como 

P = 1x/4, mas esquece de utilizar um dos elementos (o valor do 

aluguel), o que impossibilitou o resultado correto do problema. 

 

Enquanto que o problema (P-03), se destacou como ação essencial a compreensão, 

portanto, as análises objetivaram mais atenção no momento da compreensão, para aplicação 

dos conceitos gerais de funções. Desse modo, a compreensão, neste caso, se destacou como 

ação fundamental, para a identificação dos elementos do contexto do problema, para elaborar 

o modelo matemático de solução, e assim interpretar a solução:  

 

Problema 03: Duas plantas da mesma espécie, A e B, que nasceram no mesmo dia, foram tratadas, 

desde o início com adubos diferentes. Um botânico mediu todos os dias o crescimento, em 

centímetros, dessas plantas. Após 10 dias de observação, ele notou que o gráfico que representa o 

crescimento da planta A é uma reta passando por (2, 3) e o que representa o crescimento da planta B 

pode ser descrito pelo modelo matemático y = 
       

  
. Um esboço desses gráficos está apresentado 

na figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados observados na solução realizada pelo aluno do problema (P-03), conforme a 

(Tabela 13), devido os dados estarem ilegíveis na cópia feita para análise, não foi possível 

identificar completamente a solução, mas observou-se pouca compreensão do aluno quanto ao 

objetivo, identificado na tentativa de elaboração do modelo matemático, iniciado com uma 

ideia correta, no entanto, os conhecimentos prévios foram insuficientes para elaborar o 

modelo. Observou-se então que o estudante ainda não possuía habilidade suficiente para 

aplicar o conceito de função afim, função real e equação da reta de maneira consciente. 

 

 

Tabela 13: Análise de Desempenho do Aluno (A-01) no Problema (P-03) 

Categoria Analises do Problema 3 
Desempenho 

Quantitativo 

1ª Ação: 

Compreender o 

problema 

 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISE ILEGÍVEL. 1 

2ª Ação: 

Construir o modelo 

matemático 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISE ILEGÍVEL: Possivelmente o 

aluno tenha construído um modelo, pois faz um breve relatório no 

final, que encontra-se ilegível. 

 

2 

 

Responda: 

 

a) Qual o dia em que as plantas A e B 

atingiram a mesma altura e qual foi 

essa altura? 

b)  Explique a sua resposta. 



106 

 

 

 

3ª Ação: 

Solucionar o 

modelo matemático 

PARTE DO INSTRUMENTO DE ANÁLISE ILEGÍVEL. Partindo 

do pressuposto do relatório observado no final do problema, o 

aluno soluciona um modelo encontrado, no entanto, não 

identificou-se resposta correta, além da descrição: YA = YB => X =? 

2 

4ª Ação: 

Interpretar a 

solução 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISE ILEGÍVEL. O aluno descreve: o 

crescimento da planta A é dado por uma reta crescente, para todo 

x(dias) um aumento em y(altura), A planta B. 

2 

A síntese do desempenho qualitativo do aluno (A-01) nos três problemas do teste, 

conforme a ação essencial de cada problema, se observou pelas características que o aluno 

desenvolveu todas as ações do problema (P-01) parcialmente corretas, isso implica que a 

assimilação foi realizada em nível consciente para aplicar os conceitos de função afim.  

No problema (P-02), o aluno (A-01) demonstrou na primeira ação que compreendeu 

completamente o objetivo do problema, porém as aplicações matemáticas foram razoáveis, 

apesar de demonstrar compreensão correta, não foi suficiente para solucionar o problema, por 

provavelmente existir elementos desconhecidos para este aluno, o que gerou um resultado 

incompleto.  No problema (P-03), todas as ações foram realizadas incompletas, possivelmente 

o conhecimento prévio deste aluno com relação as aplicações matemáticas em funções, ainda 

estariam insuficientes. 

Analisando os resultados através dos indicadores essenciais transformados em 

classificação quantitativa que representa o desempenho, obtém-se a síntese na (Tabela 14) do 

aluno (A-01) nos três problemas, observa-se que ações como: compreender o problema, 

construir o modelo e solucionar são razoáveis, com relação a aplicação do conceito de 

funções. As respostas apresentaram dúvidas nas resoluções, por estarem incompletas e 

insuficientes para a elaboração de modelos e interpretação das soluções. 

 

Tabela 14 – Fase Diagnóstica: Síntese do Desempenho do Aluno (A-01)  

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 1 3 3 3 3 
Solucionar um modelo de função afim para 

determinar um prognóstico. 

nº 2 5 2 2 3 

Construir o modelo da função que determina o 

valor do salário de um empregado em função de 

um determinado valor (R$) poupado.  

nº 3 1 2 2 2 

Compreender os conceitos e construir um modelo 

de função afim em um dado ponto a partir do 

coeficiente angular; determinar a taxa de variação 

de uma função afim e uma função real em um 

determinado ponto. 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar o 
modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

Para os demais estudantes (A-02 até A-11) também foram realizados os mesmos 

procedimentos de análise. No entanto, demostra-se somente os dados compostos na tabela 
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sintetizada dos resultados qualitativos e quantitativos do (Apêndice D), dispostos nas (Tabelas 

9 a 17). 

O desempenho do aluno (A-02) demonstrado na (Tabela 15) logo no primeiro 

problema evidenciou habilidades para aplicação do conceito de uma variável em uma função, 

as ações não essenciais foram solucionadas completamente corretas, porém, somente a 

elaboração do modelo geométrico não estava completo, o que não permitiu que a ação 

essencial estivesse totalmente correta, e consequentemente a solução do problema.  

O desempenho alcançado do (A-02), conforme os indicadores das ações (Tabela 15):  

 
Tabela 15 – Fase Diagnóstica: Síntese do Desempenho do Aluno (A-02) 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 1 5 5 4 5 
Solucionar um modelo de função afim para 

determinar um prognóstico. 

nº 2 5 5 5 5 

Construir o modelo da função que determina o 

valor do salário de um empregado em função de 

um determinado valor (R$) poupado.  

nº 3 5 5 5 5 

Compreender os conceitos e construir um modelo 

de função afim em um dado ponto a partir do 

coeficiente angular; determinar a taxa de variação 

de uma função afim e uma função real em um 

determinado ponto. 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar o 

modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

Nos problemas (P-02 e P-03) realizou todas as ações completas, fazendo uso das 

aplicações matemáticas conforme os modelos de funções, alcançando o valor máximo dos 

indicadores. Portanto, obtém-se que os conceitos particulares para execução das ações 

realizadas pelo aluno (A-02), destaca-se como suficiente para assimilar as aplicações nos 

problemas, pois demonstrou nas ações realizadas que compreendeu o conceito envolvido no 

contexto, soube aplicar corretamente o modelo das funções solicitadas e interpretou a solução 

corretamente. Logo, por seus conhecimentos prévios, este aluno está apto para assimilar o 

novo conhecimento de limites de uma função de uma variável, como demonstra 

O estudante (A-03), obteve desempenho quantitativo e qualitativo (Tabela 16):  

 
Tabela 16 – Fase Diagnóstica: Síntese do Desempenho do Aluno (A-03) 

Avaliação Diagnóstica 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 1 5 5 4 4 
Solucionar um modelo de função afim para 

determinar um prognóstico. 

nº 2 5 5 2 2 

Construir o modelo da função que determina o 

valor do salário de um empregado em função de 

um determinado valor (R$) poupado.  

nº 3 2 2 2 1 
Compreender os conceitos e construir um modelo 

de função afim em um dado ponto a partir do 
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coeficiente angular; determinar a taxa de variação 

de uma função afim e uma função real em um 

determinado ponto. 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar o 
modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução; (NR) não resolveu; (F) faltou na aplicação. 

 

No processo do cálculo, realizou as primeiras ações em nível total de consciência, no 

entanto, desenvolveu a ação essencial do problema (P-01) parcialmente correta, apesar de ter 

identificado que deveria encontrar o prognóstico de f(4), ou seja, o objetivo do problema, não 

realizou o cálculo e não mencionou esse resultado, e também aplicou um ponto a mais no 

modelo geométrico, o que configurou  erro da ilustração.  

O problema (P-02) o aluno (A-03), realizou as primeiras ações, incluindo a ação 

essencial totalmente correta, obtendo assim, um nível de execução totalmente consciente. No 

entanto, no problema (P-03) não realizou nenhuma ação completa, neste caso, observou-se 

que a compreensão do estudante, apresentou nível pouco consciente, para aplicar os mesmos 

conceitos do problema (P-02), obtendo assim dificuldade na tentativa de construir o modelo, 

nos primeiros procedimentos faz as aplicações corretas, mas posteriormente se confunde e 

aplica o valor do coeficiente angular erroneamente na equação da planta B. 

Portanto, se obtém que o estudante (A-03) consegue resolver os problemas que trazem 

modelos elaborados ou parcialmente elaborados, com os dados explícitos, mas não 

compreende suficientemente os conceitos de funções para aplicações mais complexas, de 

modo a relacionar duas funções de tipos diferentes. Portanto, demonstrou dificuldades em 

identificar o objetivo do coeficiente angular no problema. Logo, suas habilidades de 

assimilação dos conteúdos de funções são razoavelmente conscientes. 

O aluno (A-04), demonstrou um nível de habilidade significativamente consciente, 

para a solução e compreensão na aplicação dos conceitos de funções nos três problemas. 

Portanto, observou-se nos cálculos a habilidade de aplicações consciente do conceito, o que 

demonstra as análises de desempenho conforme a (Tabela 17): 

 

Tabela 17 – Fase Diagnóstica: Síntese do Desempenho do Aluno (A-04) 

Avaliação Diagnóstica 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 1 5 5 4 5 
Solucionar um modelo de função afim para 

determinar um prognóstico. 

nº 2 5 5 5 5 

Construir o modelo da função que determina o 

valor do salário de um empregado em função de 

um determinado valor (R$) poupado.  

nº 3 5 5 5 4 

Compreender os conceitos e construir um modelo 

de função afim em um dado ponto a partir do 

coeficiente angular; determinar a taxa de variação 
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de uma função afim e uma função real em um 

determinado ponto. 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar o 
modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

No problema (P-01), não resolveu somente a ação essencial completamente, por inserir 

um ponto a mais no modelo gráfico. No problema (P-02) executou todas as ações corretas e 

no problema (P-03) as três primeiras estão corretas incluindo a essencial, e apenas a última 

está incompleta. 

Das três ações essenciais dos problemas do teste, apenas uma estava parcialmente 

correta, isso implica que o estudante obteve conceitos assimilativos consciente sobre o 

assunto de funções e aptidão para aplicar em outras situações, mesmo descrevendo de forma 

sucinta, seu relatório indica compreensão, observada no desenvolvimento dos cálculos.  

O desempenho do estudante (A-05) observou-se que, resolveu apenas os dois 

primeiros problemas do teste. Sendo que o problema (P-01) as duas primeiras ações foram 

desenvolvidas completas e as outras duas, parcialmente corretas, por apresentar apenas 

confusão em um detalhe na aplicação dos pontos no gráfico.  

No segundo problema, todas as ações estavam corretas, deduz-se que o problema (P-

03) não tenha sido resolvido por não haver mais disponibilidade de tempo para finalizar o 

teste, pois apenas iniciou as descrições. Mesmo não tendo resolvido o problema (P-03), nos 

dois primeiros problemas, observa-se que o aluno compreendeu a aplicação do conceito de 

funções, pois as ações foram realizadas detalhadamente, demonstra-se no resultado deste 

aluno, uma execução consciente, o que pode ser observado nas análises dispostas na (Tabela 

18): 

 

Tabela 18 – Fase Diagnóstica: Síntese do Desempenho do Aluno (A-05) 

Avaliação Diagnóstica 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 1 5 5 4 4 
Solucionar um modelo de função afim para 

determinar um prognóstico. 

nº 2 5 5 5 5 

Construir o modelo da função que determina o 

valor do salário de um empregado em função de um 

determinado valor (R$) poupado.  

nº 3 1 1 1 1 

Compreender os conceitos e construir um modelo 

de função afim em um dado ponto a partir do 

coeficiente angular; determinar a taxa de variação 

de uma função afim e uma função real em um 

determinado ponto. 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 

o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 
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O aluno (A-06) ao desenvolver o problema (P-01) fez a aplicação correta e solucionou 

o problema, porém a ação essencial apresentou-se parcialmente correta, pois faltaram 

elementos no modelo geométrico, notou-se no desenvolvimento do cálculo deste problema, 

que o aluno fez uma identificação detalhada dos dados e do modelo, no entanto, não esboçou 

explicação descritiva.  

No problema (P-02) de acordo com a ação essencial, o aluno, construiu o modelo, por 

tentativa de ensaio e erro, porém incompleto, impedindo com que concluísse todas as ações 

corretas. O último problema (P-03) não resolveu.  

Portanto, este aluno demonstrou resolver os problemas quando o modelo já está 

elaborado, pois ao resolver o (P-02), não observou que este problema abordava o mesmo 

modelo de função do (P-01) e consequentemente, deduz-se que não resolveu o (P-03) por não 

compreender suficientemente o contexto do conteúdo de funções para aplicar em outras 

situações, logo, conclui-se que, seus conhecimentos prévios definiam-se em razoavelmente 

consciente, ou seja, ainda insuficientes para assimilar o novo conhecimento.  

Na análise sintetizada do aluno (A-06) na (Tabela 19), pode-se observar que o 

desempenho do aluno foi diminuindo conforme aumentou a complexidade dos problemas: 

 

Tabela 19 – Fase Diagnóstica: Síntese do Desempenho do Aluno (A-06) 

Avaliação Diagnóstica 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 1 5 4 4 4 
Solucionar um modelo de função afim para 

determinar um prognóstico. 

nº 2 2 2 2 2 

Construir o modelo da função que determina o 

valor do salário de um empregado em função de um 

determinado valor (R$) poupado.  

nº 3 1 1 1 1 

Compreender os conceitos e construir um modelo 

de função afim em um dado ponto a partir do 

coeficiente angular; determinar a taxa de variação 

de uma função afim e uma função real em um 

determinado ponto. 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 

o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

 

O aluno (A-07) resolveu apenas o problema (P-01), apresentando a resposta da ação 

essencial parcialmente correta. Sendo assim, deduz-se que os conhecimentos prévios deste 

aluno, foram identificados como pouco consciente para aplicação do conceito de funções, por 

não demonstrar habilidade na aplicação dos conceitos de função afim e equação da reta, o que 

se considera fundamental para assimilação da ideia nova proposta. 
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De acordo com a demonstração da (Tabela 20), conforme aumentaram a exigência da 

aplicação do conteúdo de funções, os problemas não foram resolvidos pelo aluno, logo, 

observa-se que os conhecimentos prévios, foram identificados nesta primeira fase como 

pouco consciente, ou seja, insuficientes para iniciar o estudo de limite. 

 

Tabela 20 – Fase Diagnóstica: Síntese do Desempenho do Aluno (A-07) 

Avaliação Diagnóstica 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 1 5 5 4 4 
Solucionar um modelo de função afim para 

determinar um prognóstico. 

nº 2 1 1 1 1 

Construir o modelo da função que determina o 

valor do salário de um empregado em função de um 

determinado valor (R$) poupado.  

nº 3 1 1 1 1 

Compreender os conceitos e construir um modelo 

de função afim em um dado ponto a partir do 

coeficiente angular; determinar a taxa de variação 

de uma função afim e uma função real em um 

determinado ponto. 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 

o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

O aluno (A-08) no desempenho do problema (P-01), demonstrou conhecimento ao 

aplicar o conceito relacionado com o modelo da função dada, realizou os procedimentos 

indicando os termos matemáticos envolvidos e concluiu o pensamento com uma breve 

descrição, nota-se no desenvolvimento dos cálculos, que essas ações foram realizadas de 

maneira consciente. Conforme as análises dispostas na (Tabela 21), nota-se que o 

desempenho do aluno de um problema para outro foi gradativamente inferior em relação a 

complexidade envolvida: 

 

Tabela 21 – Fase Diagnóstica: Síntese do Desempenho do Aluno (A-08) 

Avaliação Diagnóstica 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 1 5 5 5 4 
Resolver um modelo de função afim para 

determinar um prognóstico. 

nº 2 2 4 1 2 

Construir o modelo da função que determina o 

valor do salário de um empregado em função de um 

determinado valor (R$) poupado.  

nº 3 1 1 1 1 

Compreender os conceitos e construir um modelo 

de função afim em um dado ponto a partir do 

coeficiente angular; determinar a taxa de variação 

de uma função afim e uma função real em um 

determinado ponto. 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 

o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução; (F) faltou na aplicação. 
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No problema (P-02), observou-se que o aluno demonstrou dificuldade para elaborar o 

modelo ao realizar as ações de forma incompleta, mesmo tendo identificado as variáveis 

corretamente, não fez a relação adequada com o modelo de função real e consequentemente 

não encontrou a solução correta, ou seja, na elaboração do modelo matemático para 

determinar o salário do empregado em função da quantia poupada. 

O problema (P-03), exigiu a aplicação do conceito de funções com mais precisão para 

elaborar o modelo entre duas equações, para determinar uma taxa de variação em um 

determinado ponto, assim sendo, o aluno não resolveu este problema. Portanto, os 

conhecimentos prévios com relação ao conteúdo de funções, foi identificado como 

razoavelmente consciente, logo, insuficiente para iniciar o estudo de limite.  

O desempenho do aluno (A-09) no teste foi pouco consciente, pois resolveu somente o 

problema (P-01) com todas as ações incompletas, inicialmente identificou os dados deste 

problema e a aplicação dos conceitos de forma consciente, mas realizou a maioria dos 

procedimentos de forma implícita, não sendo possível conseguir uma análise mais conclusiva 

da aplicação, também não realizou a descrição das ações. Logo, conclui-se que os 

conhecimentos prévios deste aluno, estão no nível de pouca consciente na realização das 

ações, e ainda insuficiente para o estudo de limite.  

Conforme as análises a (Tabela 22) demonstra um desempenho relativamente baixo de 

aproveitamento das ações realizadas: 

 

Tabela 22 – Fase Diagnóstica: Síntese do Desempenho do Aluno (A-09) 

Avaliação Diagnóstica 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 1 2 2 2 2 
Resolver um modelo de função afim para 

determinar um prognóstico. 

nº 2 1 1 1 1 

Construir o modelo da função que determina o 

valor do salário de um empregado em função de um 

determinado valor (R$) poupado.  

nº 3 1 1 1 1 

Compreender os conceitos e construir um modelo 

de função afim em um dado ponto a partir do 

coeficiente angular; determinar a taxa de variação 

de uma função afim e uma função real em um 

determinado ponto. 
Legenda (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 

o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

Fonte: Adaptado de Mendoza, 2013 

 

O aluno (A-10) resolveu apenas o problema (P-01) demonstrando compreender 

parcialmente as ações realizadas, mas não conseguiu aplicar o conceito nos demais 

problemas. Desse modo, se deduz que o conhecimento prévio, destaca-se como pouco 
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consciente, em relação ao desempenho esperado para o estudo de funções, necessitando 

melhorar para a assimilação das ideias conceituais de limites de uma função.  

No desempenho do aluno (A-10) conforme a (Tabela 23), observou-se baixa 

assimilação com o acréscimo da complexidade dos problemas:  

 

Tabela 23 – Fase Diagnóstica: Síntese do Desempenho do Aluno (A-10) 

Avaliação Diagnóstica 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 1 3 3 3 1 
Resolver um modelo de função afim para 

determinar um prognóstico. 

nº 2 1 1 1 1 

Construir o modelo da função que determina o 

valor do salário de um empregado em função de um 

determinado valor (R$) poupado.  

nº 3 1 1 1 1 

Compreender os conceitos e construir um modelo 

de função afim em um dado ponto a partir do 

coeficiente angular; determinar a taxa de variação 

de uma função afim e uma função real em um 

determinado ponto. 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 

o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

Fonte: Adaptado de Mendoza, 2013 

 

A representação demonstrada no (Gráfico 1), representa a média alcançada pelos 

alunos, quanto ao desempenho na realização das ações em cada problema do teste 

diagnóstico. 

 

Gráfico 1 – Média por Ações realizadas nos três problemas do teste diagnóstico 

 

 

O gráfico demonstra uma equiparação próxima entre as duas primeiras ações, no 

entanto, dois resultados chamaram atenção, aluno (A-01 e A-08) apresentam diferenças mais 

expressivas entre estas duas ações. Será que o aluno (A-01) possui habilidade para 
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compreender o contexto dos problemas, mas não dispõe de habilidade em conhecimento 

matemático suficientemente aguçado para a correta aplicação. De outro modo, será que 

mesmo sem compreender complemente o objetivo de um problema, pode-se elaborar o 

modelo matemático para a solução. Observou-se então, que o aluno (A-08) apresentou um 

resultado não convencional para uma explicação lógica. 

A média de desempenho na terceira ação, em seis casos, apresentou-se equiparada 

com a elaboração do modelo, mas em contrapartida, em cinco casos identificou-se que a 

terceira ação, apresentou índice menor que a segunda ação. Nesta perspectiva, pode-se 

destacar que compreender complemente o objetivo do problema, não está diretamente 

relacionado com a elaboração do modelo matemático e consequentemente o modelo 

matemático identificado, pode solucionar corretamente o problema. Mas, observou-se ainda 

que a interpretação da solução, apresentou seis equiparações com a terceira ação, no entanto, 

dois casos apresentaram comportamento não convencional, pois apresentou melhor 

desempenho na interpretação, mas índice inferior na solução. 

Concluindo a identificação do nível de partida, através dos resultados do teste 

diagnóstico, identificou-se que dois alunos da turma, alcançaram índice satisfatório nas 

habilidades para resolver problemas, aplicando os conceitos de funções, nos três tipos de 

problemas selecionados.  

A ilustração no (Gráfico 2), transpõe o desempenho dos alunos com relação aos 

problemas, com base nas ações essenciais destacadas, classificadas por uma escala de [1-5], 

sendo que o indicador 1, considerou-se que a resposta dada foi insuficiente para atender o 

objetivo do problema, enquanto que o nível 5, foi satisfatório, e os valores alcançados entre 

estes os dois níveis foram considerados razoavelmente satisfatórios. 
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Gráfico 2- Resultados da Avaliação Diagnóstica das Ações Essenciais 

 

 

Obteve-se mais respostas do Problema (P-01), mesmo que incompletas. No Problema 

(P-02), houveram duas tentativas de solução, quatro respostas completas, uma parcialmente 

completa e quatro respostas incorretas. 

No Problema (P-03), houveram menos respostas completas, dois alunos atingiram as 

respostas totalmente corretas, apenas um, apresentou tentativa de solução e os demais não 

esboçaram respostas. 

Observa-se, que os alunos de maneira geral, apresentaram melhor desempenho no 

problema com ação essencial (terceira ação – Solucionar), demonstraram habilidades para 

solucionar os resultados de situações problema, porém destaca-se que este problema, 

apresentou o modelo elaborado, portanto, destacamos que os alunos possuem maior 

habilidade para solucionar problemas com modelos elaborados. 

Na elaboração do modelo, apresentou quatro resultados significativos, no entanto, seis 

resultados relativamente baixos. E diferente do gráfico da média, a ação compreender 

apresentou baixa expressiva nos resultados. 

 

3.1.2 Análise Descritiva dos Resultados do Nível de Partida 

 

Analisou-se que os conhecimentos prévios dos alunos, de modo geral, alcançaram o 

nível satisfatório de aproveitamento, identificado pela maioria das ações realizadas de forma 

consciente com relação ao assunto de funções para resolver problemas. Outra observação 
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importante, destaca-se a habilidade de execução das ações, quando os modelos apresentam-se 

elaborados, ou seja, deduz-se que os alunos realizaram os cálculos mesmo sem compreender 

completamente o objetivo do problema.  

Nesta perspectiva, os alunos demonstraram dificuldades para elaborar os modelos 

matemáticos e, consequentemente, para solucionar os problemas (P-02 e P-03), o que 

representou uma baixa na quantidade de respostas corretas desses problemas, apresentando 

ideias confusas ou incompletas.  

Desse modo, temos que a compreensão do objetivo do problema é de todo modo 

fundamental para a elaboração do modelo, no entanto, insuficiente quando há elementos 

desconhecidos pelo aluno, logo, essas habilidades permaneceram limitadas para realizar tais 

procedimentos, embora estivessem identificados os dados das variáveis e das incógnitas 

envolvidas a maneira de relacionar com o conceito de funções afim e real foram insuficientes. 

Sobremodo a elaboração do modelo depende dos conhecimentos expressivos dos conceitos 

relacionados com os elementos. 

Como já mencionado o problema (P-03) devido a sua complexidade, apresentou um 

quantitativo ainda mais inferior de respostas. Com relação a este problema em particular, 

observou-se que mais da metade dos alunos, apresentaram dificuldades para relacionar os 

conhecimentos sobre funções aplicados em situações problema.  

De maneira geral, analisando o desempenho dos alunos nos três problemas, observou-

se que apenas dois alunos possuem conceitos de funções para aplicar em situações 

diversificadas, enquanto que os demais ainda apresentavam dificuldades para resolver 

problemas sem modelos elaborados na questão.  

Mesmo considerando que a maioria dos alunos realizou a aplicação do conceito a um 

modelo elaborado de função, ainda assim, não foi considerado como suficiente para relacionar 

com a interpretação (compreensão) do objetivo dos problemas para elaboração dos modelos e 

a solução de forma totalmente consciente. Neste caso, o desempenho geral dos alunos se 

destaca como satisfatório no primeiro e no segundo problema, no entanto, razoavelmente 

consciente para aplicação do conceito de funções afim e equação da reta. 

No decorrer da aula foram observados momentos de reflexão, questionamentos para 

motivar a colaboração verbal dos estudantes, com o intuito de observar o desempenho dos 

alunos no acompanhamento da resolução dos problemas selecionados para explanação.     

Com base nos questionamentos da professora, apenas três alunos interagiram 

respondendo corretamente ou parcialmente corretas as questões, enquanto que os demais 
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estavam atentos as explicações, mas observando os procedimentos de resolução, talvez 

tentando relacionar com conceitos já formados, as ações para compreensão.  

Todos os problemas do teste diagnóstico foram solucionados pela professora 

utilizando o método da ASP, que esteve ativamente estimulando a participação dos estudantes 

na construção dos modelos das equações, para encontrar os resultados conforme o objetivo de 

cada problema.  

Diante das observações e identificação das dificuldades demonstradas pelos alunos, a 

aula prática inicial foi realizada pela professora do IFRR, contemplando a retroalimentação do 

teste diagnóstico, evidenciado por um recorte da observação direta na turma, que se iniciou 

com a proposta da resolução do teste, destacando os pontos onde os estudantes obtiveram a 

oportunidade de expor suas dúvidas e também responder aos questionamentos deste momento 

analisado, os quais foram transcritos para o (Quadro 13) em forma de diálogo, visando 

representar a própria atitude verbal dos estudantes com relação ao seu desempenho: 

 

    Quadro 13 – Aula Prática (Retroalimentação e Correção) 

Aula (02) 

 

Objetivo: corrigir o pré-

teste recordando o 

assunto de funções 

 

 

Abordagem teórica: 

método da ASP 

(estímulo a linguagem 

verbal). 

 
 

Procedimentos: 

demonstração da 

resolução do problema 

com base na ASP  

 

Questionamentos sobre 

o problema (P-01) com 

base na ação 1 e 4 

“compreender o 

problema” e “Interpretar 

a Solução” 

 

 

Questionamentos sobre 

o problema (P-02) 

resolução com base na 

ação 2 e 3 “Construir o 

modelo” e “Solucionar o 

modelo” 
 

Questionamentos sobre 

Professora: O que vocês acharam do teste? 

Comentário dos alunos sobre o seu próprio desempenho na resolução do pré-teste: 

R1: não foi fácil resolver;  

R2: resolvi quase todos, faltou somente a última questão;  

R3: não consegui. 
 

Comentário da Professora (introdução da ASP): 
 

A linguagem é importante ao realizar a análise inicial para a resolução de um 

problema, é através da linguagem, que se identifica o objetivo e os dados do 

problema. 

 

A forma de justificar a resolução de um cálculo, para que o corretor (quem 

corrige) possa ser convencido pelas respostas dadas é o argumento descritivo em 

linguagem matemática tanto na forma algébrica, quanto na forma descritiva das 

ações. 

 

Professora: O que demonstra que determinada função está crescendo?  

R1: o sinal de subtração (-). 

 

Professora: Qual o período que a produção da fábrica irá ser esgotada?  

R1: 8 anos, conforme os dados da função. 

 

Professora: Que tipo de função é abordado no problema? 

Três alunos responderam ao mesmo tempo: função linear decrescente. 

 

Professora: Qual o comportamento da função de abordagem no problema? 

[...] Os alunos ficaram em silêncio, mas logo em seguida: 

R1: tem que encontrar a equação da reta. 

Os demais concordaram: Sim, primeiro tem que encontrar a equação da reta para 

saber [...]. 

R2: há, por isso eu não consegui responder [...], um dos alunos afirmou. 
 

Professora: quais de vocês responderam esse problema? 
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o primeiro problema (P-

03) resolução com base 

na ação 1 e 3 

“Compreender” e 

“Interpretar a solução” 
 

Questionamentos dos 

alunos: 

 
 

 
Legenda: R1 – resposta 1, e assim 

sucessivamente; Q1 – questão 1, e 

assim sucessivamente. 

R1: não respondi essa;  

R2: resolvi todos; 

Os demais ficaram em silêncio. 

 

 
 

Q1: eu encontrei a resposta usando o método da regra de três.  

Q2: eu também posso resolver usando o mesmo método pra juros compostos. 
 

Professora: encontrar o resultado, sim! porém este seria um mecanismo para 

resolver um problema em particular. Os demais seriam resolvidos de forma 

linear, precisamos de um modelo. 
 

Q3: Qual o objetivo da disciplina de Cálculo?  

R: não foi possível registar a resposta da professora [...] 

 

Tendo portanto, identificado que os alunos demonstraram dificuldades para elaborar os 

modelos, a professora após todos o procedimento de aplicação, ressaltou ainda na aula, que 

construir o modelo matemático a partir de situações problema, é uma ação importante, para 

poder generalizar a ideia e possibilitar a aplicação em outras situações. 

Desse modo, nos problemas do teste diagnóstico, os alunos apresentaram dificuldades 

tanto com relação a elaboração dos modelos matemáticos, quanto com a aplicação do conceito 

de funções em diferentes situações. No entanto, na retroalimentação do processo, a professora 

procedeu com esclarecimentos mais detalhados e fez a abordagem com mais ênfase na 

elaboração dos modelos matemáticos com relação a aplicação dos conceitos. 

 

3.1.3 Desempenho da Assimilação da Avaliação Formativa e Mediadora  

 

As Atividades de Situações Problemas foram explanadas nas aulas, de modo 

contextualizado com o conteúdo de Limite. Apesar do período mais longo, foram escolhidos 

quatro problemas. As provas de lápis e papel foram instrumentos avaliativos do processo, por 

meio das quais seus resultados foram transformados em dados qualitativos para análise do 

desempenho de cada aluno participante. 

O planejamento da Atividade de Situações Problema em Limite foi fundamental na 

condução do processo na fase formativa. Os problemas selecionados foram determinantes 

para a assimilação das definições e conceitos de Limites pelos alunos, demonstrado no 

desempenho individual durante o processo. 

Os resultados assimilativos dos estudantes da turma, apresentam-se nas tabelas como 

resultados conceituais das análises dos problemas, sintetizados do formulário de análise que 

compõe os resultados qualitativo e quantitativo do desempenho da Fase Mediadora do 
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Processo (Apêndice E) no qual consta os detalhes do desenvolvimento das ações em cada 

problema selecionado para esta análise.   

Os quadros demonstram os conceitos de desempenho qualitativo de acordo com as 

características das ações da ASP, relacionadas com o contexto de cada problema, que 

representa sua ação essencial, para encontrar a solução. Os indicadores quantitativos 

representam o desempenho das ações quanto a realização completa do indicador essencial e os 

demais associados a ação, classificados numa escala de [1-5]. 

As análises dos problemas, de modo geral, foram observadas de acordo com as 

características das ações essenciais. No problema (P-04) denominado o “problema da 

tangente”, cujo, objetivo foi introduzir o conceito de Limite, analisou-se a compreensão do 

estudante, na sua forma materializada e descritiva. Este resultado se obteve na observância da 

conclusão da inclinação da reta tangente, como o limite da inclinação da reta secante, por 

meio da expressão descritiva da interpretação. Portanto a ação essencial deste problema 

destacou-se na compreensão do comportamento da inclinação da reta secante em direção a 

reta tangente. 

 

PROBLEMA 4: Encontre uma equação da reta tangente à parábola       , no ponto P(1,1). 

 

No problema (P-05), analisou-se como ação essencial, a construção do modelo da 

equação que permitiria calcular a velocidade do corpo em queda livre. Esse problema teve o 

objetivo complementar a ideia do problema da tangente, no entanto, aplicado a um outro 

contexto (área da física), visando transferir a aplicação a outras situações problema. Os 

conceitos relacionados são a velocidade média, a Lei de Galileu “a distância percorrida de um 

corpo em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo em que ele esteve caindo” e o 

coeficiente angular.  

 

PROBLEMA 05: Suponha que uma bola é solta a partir do ponto de observação no alto da torre CN 

em Toronto, 450 m acima do solo. Encontre a velocidade da bola, após 5 segundos. 

 

No problema (P-06) a análise foi observada com relação aos procedimentos de 

assimilação dos conceitos, direcionado para que o aluno analisasse o comportamento de uma 

função, em um determinado ponto, atribuindo valores próximos a esse número para encontrar 

uma dependência funcional.  

 

PROBLEMA 06: Dada a função  ( )         , representada pelo gráfico abaixo. Responda: 
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       x 

a) Preencha as tabelas e analise o comportamento da função nos pontos da vizinhança de x=2 

x=2 (esquerda)  x=2 (direita) 

x f(x)  x f(x) 

     

     

     

 

b) Represente os pontos das tabelas no 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto que no problema (P-07) analisou-se a solução por meio da definição do 

limite de uma função, já desenvolvido em aula prática. 

 

PROBLEMA 07: Explique o que você compreende pela expressão        ( )  7. 

(a) É possível, que nessa expressão,  ( )     ? Justifique sua resposta. 

 

Destes problemas, foram obtidas seis respostas do problema (P-04), três do problema 

(P-05), oito do problema (P-06) e oito do problema (P-07). Nesta fase da pesquisa um 

estudante não compareceu na aplicação dos testes e outro desistiu do semestre. 

 As análises do desempenho dos alunos na fase das atividades formativas, como já 

mencionada no sub tópico anterior, foram sintetizados nas (Tabelas 24 a 32), os resultados 

visualizados por indicadores quantitativos relacionados com o contexto qualitativo de cada 

problema. Desse modo, se destaca o desempenho dos alunos em ordem numérica (A-01 a A-

11), por meio das análises concebidas nos resultados das resoluções dos problemas. 

 A (Tabela 24) demonstra a síntese qualitativa do desempenho das ações do aluno (A-

01) por indicadores quantitativos, conforme as soluções obtidas nos quatro problemas 

selecionados para análises: 

Tabela 24 – Fase Formativa e Mediadora: Síntese do Desempenho (A-01) 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 4 5 4 4 4 
Compreender o comportamento da inclinação das 

retas secantes em direção a reta tangente. 

nº 5 1 1 1 1 

Construir o modelo da equação que permite 

calcular a velocidade do corpo em queda livre após 

5 segundos. 

nº 6 5 2 5 4 Interpretar a atribuição dos valores próximos de 2, 
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para encontrar uma dependência funcional, entre x 

e f(x). 

nº 7 4 4 2 2 
Interpretar a definição        ( )   , no modelo 

       ( )  7 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 

o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

As análises do desempenho do aluno (A-01) no período de execução da forma 

materializada e perceptiva, observou-se que este aluno melhorou seu desempenho durante o 

processo, em relação aos resultados do teste diagnóstico, mas, os conceitos formados ainda 

permanecem razoáveis na assimilação da definição das definições e do conceito de Limite. 

Na observância do detalhamento das soluções, de acordo com as características das 

ações, o aluno (A-01) desenvolveu o problema (P-04), parcialmente consciente o problema, 

determinou a ação essencial e o objetivo, porém não conseguiu elaborar a equação da reta, 

demostrando apenas o modelo geométrico. Desse modo, suas ideias para aplicação ainda são 

razoáveis, o que demostra a forma perceptiva do aluno pouco aguçada, em relação a 

explanação da aula prática, do mesmo modo, as ações mentais ainda são razoáveis quanto a 

aplicação dos conceitos da equação da reta e do coeficiente angular, apesar de demonstrar de 

forma descritiva a necessidade de aplicar estes conceitos. 

 O esboço do problema (P-05) demonstrou que o aluno elaborou a ação pouco 

consciente, pois a ação essencial do problema consistia em construir o modelo com base na 

Lei de Galileu, talvez um contexto desconhecido para o estudante (área da física), 

possivelmente não tenha percebido que a solução seria dada pelo mesmo modelo do problema 

da tangente, portanto, deduz-se, que o elemento desconhecido tenha desmotivado a 

elaboração do modelo pelo estudante. 

 Quanto ao problema (P-06) o estudante resolveu em nível mais consciente, iniciou 

corretamente identificando os dados, porém esbarrou novamente na elaboração do modelo, 

pois não analisou precisamente os pontos inseridos na tabela quanto à disposição no gráfico, 

fez somente análise geral, não conseguiu expressar suficientemente seu entendimento 

intuitivo de limite baseado nesta relação funcional identificada. 

 No problema (P-07) as ações também foram desenvolvidas em nível de consciência 

mais elevado, o estudante extraiu as variáveis, mas não determinou completamente as 

condições, pois não se referiu a definição de limite para justificar sua explicação, ou seja, o 

modelo da definição explanado na aula prática do limite de uma função. A ação essencial do 

problema está incompleta, portanto, respondeu parcialmente o problema.  
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 O aluno (A-02) nos problemas da fase formativa e mediadora, não esteve presente na 

aplicação dos problemas (P-04 e P-05). Conforme o detalhamento das soluções, desenvolveu 

as ações do problema (P-06) em nível consciente, realizou completamente a primeira ação, 

mas a ação essencial resolveu incompleta, pois não conseguiu identificar neste exemplo, uma 

relação funcional do comportamento da função f(x) em relação ao valor atribuído nas 

vizinhanças de x, porém, esse aluno demonstrou uma característica previamente consciente 

quando compreendeu a aplicação dos valores de x em função de  f(x) e realizou os cálculos, e 

também quando esboçou no modelo gráfico, a aproximação dos valores da tabela do ponto 

dado. 

No problema (P-07) o aluno resolveu as ações pouco consciente, pois todas foram 

realizadas incompletas, logo na primeira ação, não definiu completamente o objetivo e 

consequentemente, não compreendeu como elaborar a resposta. Esse problema não estava 

baseado na realização de cálculos para solucionar, mas na interpretação da questão fazendo 

uso da definição de limite, sendo essa uma ação essencial do problema. 

Portanto, obtivemos somente os resultados dos problemas (P-06 e P-07). As sínteses 

na (Tabela 25) demonstram o desempenho qualitativo das ações representadas por indicadores 

quantitativos, razoável nos dois problemas desenvolvidos:  

 

Tabela 25 – Fase Formativa e Mediadora: Síntese do Desempenho (A-02) 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 4     
Compreender o comportamento da inclinação das 

retas secantes em direção a reta tangente. 

nº 5     

Construir o modelo da equação que permite 

calcular a velocidade do corpo em queda livre após 

5 segundos. 

nº 6 5 2 5 2 

Interpretar a atribuição dos valores próximos de 2, 

para encontrar uma dependência funcional, entre x 

e f(x). 

nº 7 1 1 2 1 
Interpretar a definição        ( )   , no modelo 

       ( )  7 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 

o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução; ( ) faltou na aplicação. 

 

 

Nesta fase da pesquisa o aluno (A-04), esteve presente ativamente, as sínteses na 

(Tabela 26) do desempenho na fase formativa e mediadora, demonstram baixa assimilação, 

em três problemas: 

 

Tabela 26 – Fase Formativa e Mediadora: Síntese do Desempenho (A-04) 
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P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 4 1 1 1 1 
Compreender o comportamento da inclinação das 

retas secantes em direção a reta tangente. 

nº 5 1 1 1 1 

Construir o modelo da equação que permite 

calcular a velocidade do corpo em queda livre após 

5 segundos. 

nº 6 5 2 5 4 

Interpretar a atribuição dos valores próximos de 2, 

para encontrar uma dependência funcional, entre x 

e f(x). 

nº 7 1 1 1 1 
Interpretar a definição        ( )   , no modelo 

       ( )  7 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 
o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

Fonte: Mendoza, 2013 

 

Conforme os detalhamentos da execução das ações. No problema (P-04) o aluno (A-

04), demonstrou nível na execução das ações pouco consciente, pois apenas descreveu a 

forma conceitual de tangente, sendo esta resposta insuficiente para responder completamente 

o problema, onde é necessário a elaboração de um modelo algébrico e geométrico da equação 

de duas retas à uma curva. Portanto, a assimilação das ações foi pouco consciente para 

resolver o problema. 

Do mesmo modo, o estudante desenvolveu o problema (P-05) pouco consciente, ou 

seja, as execuções das ações foram incompletas. Deduz-se que, o estudante não compreendeu 

o objetivo do problema, por apresentar aplicação em um novo contexto, logo, identificou que 

havia elementos desconhecidos, portanto, encontrou dificuldade de interpretar e descrever os 

procedimentos matemáticos, desse modo, as ações tornaram-se mais complexas de serem 

assimiladas. 

No problema (P-06) o aluno (A-04), desenvolveu as ações em nível consciente, a ação 

essencial foi parcialmente completa, assim como os demais alunos, o mesmo não realizou o 

detalhamento da relação funcional entre f(x) e x, apesar de haver identificado em sua 

descrição, não aplicou cálculos para identificar a diferença dessa relação nos pontos 

atribuídos, com o resultado de f(x).  

O aluno (A-05) não esteve presente na aplicação dos problemas (P-04 e P-05). As 

sínteses na (Tabela 27) representam o desempenho do aluno (A-05) na fase formativa, que 

demonstrou baixa assimilação do contexto dos problemas solucionados: 

 

Tabela 27 – Fase Formativa e Mediadora: Síntese do Desempenho (A-05) 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 4     
Compreender o comportamento da inclinação das 

retas secantes em direção a reta tangente. 

nº 5     Construir o modelo da equação que permite 
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calcular a velocidade do corpo em queda livre após 

5 segundos. 

nº 6 2 2 3 2 

Interpretar a atribuição dos valores próximos de 2, 

para encontrar uma dependência funcional, entre x 

e f(x). 

nº 7 1 1 2 1 
Interpretar a definição        ( )   , no modelo 

       ( )  7 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 

o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução; ( ) faltou na aplicação. 

Fonte: Mendoza, 2013 

 

O aluno (A-05) na expressão dos detalhamentos das soluções, desenvolveu o problema 

(P-06), apresentando baixa assimilação dos conceitos, as ações foram solucionadas 

incompletas, incluindo a ação essencial, a forma de compreensão não detalhou o 

comportamento, ponto a ponto da função que levasse ao entendimento do conceito de limite. 

Portanto, o aluno realizou os procedimentos, mas não conseguiu identificar uma relação 

funcional de dependência, logo, sua assimilação neste problema foi pouco consciente com 

relação a interpretação do conceito de limite na forma intuitiva.  

No problema (P-07) o aluno (A-05) executou as ações em nível pouco consciente, 

todas as ações realizadas apresentaram-se incompletas, o aluno não fez uso da definição de 

limite para explicar o procedimento, como também não identificou as condições que 

permitiram encontrar a solução, logo, sua assimilação com relação a interpretação foi definida 

como insuficiente no momento.  

O aluno (A-06) esteve presente na aplicação de todos os problemas selecionados para 

análises desta fase. As sínteses na (Tabela 28) representam o desempenho na fase formativa e 

mediadora, observou-se uma maneira de assimilação inconstante, nas ações realizadas, 

apresentando dúvidas com maior frequência na segunda ação dos problemas, ou seja, na 

elaboração dos modelos, o que basicamente prejudicou o desempenho nas demais ações e na 

assimilação  do conceito de limite: 

 

Tabela 28 – Fase Formativa e Mediadora: Síntese do Desempenho (A-06) 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 4 4 1 1 2 
Compreender o comportamento da inclinação das 

retas secantes em direção a reta tangente. 

nº 5 5 1 2 3 

Construir o modelo da equação que permite 

calcular a velocidade do corpo em queda livre após 

5 segundos. 

nº 6 2 2 3 2 

Interpretar a atribuição dos valores próximos de 2, 

para encontrar uma dependência funcional, entre x 

e f(x). 

nº 7 1 1 2 1 
Interpretar a definição        ( )   , no modelo 

       ( )  7 
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Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 

o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

O aluno (A-06), de acordo com os detalhamentos, no problema (P-04) desenvolveu as 

ações parcialmente inconsciente, inclusive a ação essencial, inicialmente esboçou 

compreender o problema, no entanto, seus conhecimentos com relação a equação da reta, 

coeficiente angular foram insuficientes para aplicação na elaboração do modelo, desse modo, 

não elaborou a equação da reta corretamente e não esboçou o modelo geométrico das 

equações.  

No problema (P-05), desenvolveu as ações em nível consciente, demonstrou melhor 

compreensão ao fazer a leitura completa e destacar as variáveis (distância e tempo), mas não 

determinou a forma algébrica, sendo essa a condição do problema, também não elaborou o 

modelo, tentou explicar apoiado em fatos conceituais, descrição pertinente, mas não 

demonstra algebricamente, a solução, o que não respondeu totalmente ao objetivo do 

problema. 

No problema (P-06) o aluno resolveu todas as ações inconscientes, determinou a ação 

essencial incompleta, não fez corretamente a aplicação dos pontos na tabela, os pontos 

escolhidos não foram suficientemente próximos do ponto x, para realizar o observação do 

comportamento, não fez nenhuma explicação detalhada de como a função se comportava 

ponto a ponto, em relação da diferença dos valores de x em relação ao ponto e o resultado de 

f(x). 

O problema (P-07) foi desenvolvido pelo aluno, em nível pouco consciente, todas as 

ações foram solucionadas incompletas, sendo identificadas no momento, como insuficientes 

para analisar se houve compreensão da definição de limite.  

O aluno (A-07) não esteve presente na aplicação dos problemas (P-04 e P-05). As 

sínteses na (Tabela 29) representam o desempenho do aluno (A-07) na fase formativa, 

observou-se baixa condição de assimilação em todas as ações do problema (P-06) e uma 

melhora no desenvolvimento do problema (P-07): 

 

Tabela 29 – Fase Formativa e Mediadora: Síntese do Desempenho (A-07) 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 4     
Compreender o comportamento da inclinação das 

retas secantes em direção a reta tangente. 

nº 5     

Construir o modelo da equação que permite 

calcular a velocidade do corpo em queda livre após 

5 segundos. 

nº 6 2 2 2 2 
Interpretar a atribuição dos valores próximos de 2, 

para encontrar uma dependência funcional, entre x 
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e f(x). 

nº 7 2 2 3 4 
Interpretar a definição        ( )   , no modelo 

       ( )  7 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 

o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

Fonte: Mendoza, 2013 

 

No detalhamento das soluções, obteve-se, no problema (P-06) que o aluno 

desenvolveu as ações em nível pouco consciente, todas as ações foram realizadas 

incompletas, o que representaram insuficiência na compreensão, pois, inicialmente o aluno 

não determinou as condições do problema, definindo parcialmente o objetivo, desse modo, 

não assimilou uma dependência funcional da função e do pondo dado. No entanto, o aluno fez 

a análise intuitiva do comportamento da função, ao determinar valores para x, próximos ao 

ponto dado. Apesar de preencher corretamente a tabela, o aluno não aplicou os pontos no 

gráfico.  

No problema (P-07) resolveu parcialmente consciente, neste problema o aluno, não 

determinou completamente as condições, mas tentou justificar usando implicitamente a ideia 

da definição de limite. Desse modo, suas ideias foram identificadas como razoavelmente 

conscientes nesta solução, observa-se o início da assimilação da nova ideia proposta.  

O aluno (A-08) esteve presente na aplicação de todos os problemas escolhidos para 

análises. As sínteses na (Tabela 24) representam o desempenho do aluno na fase formativa e 

mediadora, demonstraram que no primeiro problema, as ações foram elaboradas totalmente 

corretas, no entanto, nos demais problemas apresentou alcance baixo nos indicadores das 

ações compreensão e elaboração do modelo matemático. 

Uma hipótese levantada para este comportamento, pode ser atribuída ao fato de a 

primeira aula relacionada propriamente ao conteúdo de limite, foi com abordagem no 

problema da tangente, semelhante ao apresentado na atividade. 

Portanto, a (Tabela 30), traz o acompanhamento das ações desenvolvidas nos 

problemas, representadas pelos indicadores quantitativos de aproveitamento: 

 

Tabela 30 – Fase Formativa e Mediadora: Síntese do Desempenho (A-08) 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 4 5 5 5 5 
Compreender o comportamento da inclinação das 

retas secantes em direção a reta tangente. 

nº 5 2 2 2 3 

Construir o modelo da equação que permite 

calcular a velocidade do corpo em queda livre após 

5 segundos. 

nº 6 2 2 3 2 

Interpretar a atribuição dos valores próximos de 2, 

para encontrar uma dependência funcional, entre x 

e f(x). 



127 

 

 

 

nº 7 1 1 2 1 
Interpretar a definição        ( )   , no modelo 

       ( )  7 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 

o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

Fonte: Mendoza, 2013 

 

Conforme o detalhamento das ações, o aluno (A-08) desenvolveu as ações do 

problema (P-04) totalmente consciente, extraiu todos os elementos relativos, fazendo a 

descrições de aplicação ao modelo. Respondeu o objetivo problema de forma descritiva 

fazendo demonstração algébrica e geométrica. 

Porém, desenvolveu o problema (P-05) razoavelmente consciente, as três primeiras 

ações foram apresentadas incompletas, a ação essencial parcialmente correta. Este problema, 

traz os mesmos conceitos do problema da tangente, no entanto, contextualizado na área da 

física. Logo, exige conhecimento sobre a Lei do corpo em movimento de Galileu, talvez esse 

elemento seja desconhecido para o aluno, motivo pelo qual não tenha elaborado o modelo.  

No problema (P-06) também desenvolveu parcialmente consciente as ações, no 

entanto, a ação essencial apresentou-se incompleta, as condições e o objetivo do problema não 

foram compreendidos totalmente, logo, as demais ações também ficaram incompletas. As 

compreensões do aluno não foram suficientes para observar a relação funcional que se 

esperava. Portanto suas ideias quanto a esta solução foram identificadas como razoavelmente 

conscientes. 

O problema (P-07) o aluno desenvolveu em nível pouco consciente, o estudante não 

fez uso da definição de limite para justificar sua resposta, que não apresentou-se totalmente 

incorreta, mas incompleta, no entanto, insuficiente para responder totalmente o objetivo do 

problema. Logo, sua assimilação foi identificada como pouco consciente, quanto a definição 

de limite.  

As sínteses na (Tabela 31) representam o desempenho do aluno (A-10) na fase 

formativa, apenas do problema (P-04), sendo observado que as ações compreender e elaborar 

o modelo foram realizadas totalmente completas, mas insuficiente para solucionar totalmente 

o problema: 

 

Tabela 31 – Fase Formativa: Síntese do Desempenho (A-10) 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 4 5 5 2 2 
Compreender o comportamento da inclinação das 

retas secantes em direção a reta tangente. 

nº 5 1 1 1 1 

Construir o modelo da equação que permite 

calcular a velocidade do corpo em queda livre após 

5 segundos. 
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nº 6     

Interpretar a atribuição dos valores próximos de 2, 

para encontrar uma dependência funcional, entre x 

e f(x). 

nº 7     
Interpretar a definição        ( )   , no modelo 

       ( )  7 

Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo 

matemático; (3ªA) solucionar o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

O aluno (A-10) desenvolveu as ações em nível consciente no problema (P-04), as 

primeiras ações foram completas, construiu corretamente o modelo, mas não solucionou o 

problema, apesar de destacar que deveria encontrar o coeficiente angular, usando o modelo 

matemático, no entanto, não aplicou para justificar a resposta, suas explicações são 

pertinentes em fazer a relação abstrata. Suas ideias de assimilação são razoavelmente 

conscientes, mas precisa melhorar a aplicação dos conceitos. 

O desenvolvimento do problema (P-05) foi totalmente inconsciente, os dados foram 

insuficientes, não sendo possível realizar análise, pois a resposta não corresponde ao objetivo 

do problema. Logo, suas ideias foram identificadas como pouco consciente quanto aplicação 

dos conceitos em outras situações problemas. O estudante não esteve presente na aplicação 

dos problemas (P-06 e P-07).  

O estudante (A-11) desenvolveu as ações em nível consciente no problema (P-04), 

demonstrou compreender o objetivo do problema, mas não definiu completamente, construiu 

o modelo algébrico incompleto e o modelo geométrico completo, na descrição do que foi 

proposto o aluno extraiu os resultados, nominando os pontos no gráfico. 

O problema (P-05) não foi solucionado. O problema (P-06) foi desenvolvido em nível 

pouco consciente pelo estudante, a ação essencial apresentou-se incompleta, não identificou 

uma relação funcional objetiva entre a função f(x) e valor de x. Sua descrição foi incompleta, 

pois não explicou o comportamento de aproximação pela direita e pela esquerda. Logo, suas 

ideias quanto estas aplicações foram identificadas como razoavelmente conscientes. 

O estudante desenvolveu as ações em nível pouco consciente no problema (P-07), pois 

não identificou a definição de limite na reposta como modelo para explicar a equação do 

limite no problema. Desse modo, extraiu parcialmente as respostas que estavam relacionadas 

com o problema, também, não fez relação com o conceito de limite.  

As sínteses na (Tabela 32) representam o desempenho do aluno (A-11) na fase 

formativa e mediadora: 

 

Tabela 32 – Fase Mediadora: Síntese do Desempenho (A-11) 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 
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nº 4 4 5 4 4 
Compreender o comportamento da inclinação das 

retas secantes em direção a reta tangente. 

nº 5 1 1 1 1 

Construir o modelo da equação que permite 

calcular a velocidade do corpo em queda livre após 

5 segundos. 

nº 6 2 2 3 2 

Interpretar a atribuição dos valores próximos de 2, 

para encontrar uma dependência funcional, entre x 

e f(x). 

nº 7 2 2 2 2 
Interpretar a definição        ( )   , no modelo 

       ( )  7 

Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo 

matemático; (3ªA) solucionar o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

 

 

 

Conforme o desempenho dos alunos nesta fase, no (Gráfico 3): 

 

Gráfico 3 - Média do desempenho na fase formativa e mediadora 

 

 

O aluno (A-01) demonstrou avanço expressivo nas soluções dos problemas, pois 

participou de todas as aplicações das atividades desta fase. Enquanto que os alunos que 

demonstraram compreender e aplicar melhor o assunto de funções no teste diagnóstico, 

apresentaram dificuldade na interpretação dos problemas, para elaboração dos modelos 

matemáticos.  

Outro elemento que apresentou baixa no desempenho dos alunos (A-02, A-03, A-05 e 

A-10) na foi a ausência na aplicação de algumas atividades. Logo, o aproveitamento destes 
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alunos manteve-se abaixo da média escalar. 

Observou-se que apenas três alunos alcançaram pelo menos 50% de aproveitamento 

numa média com escala de [1-5] e pelo menos uma das quatro ações. No entanto, não 

podemos afirmar que não houve desempenho qualitativo para os demais alunos, pois nesta 

classificação de problemas foi proposto aumento gradativo no nível de complexidade para 

resolução, com o a inserção do conteúdo de limite no contexto dos problemas. 

Portanto, os alunos que mantiveram-se ativamente frequentando as aulas, 

apresentaram melhores resultados, mesmo não tendo alcançado um bom desempenho no teste 

diagnóstico. O que pode ser observado no desempenho do aluno (A-01) quanto ao expressivo 

avanço na primeira ação e consequentemente nas demais ações. Os alunos (A-08 e A-11), 

anteriormente identificados por habilidades razoavelmente consciente, apresentaram melhor 

desempenho em relação a fase inicial de cada processo. 

 

A ilustração no (Gráfico 4) compõe o desempenho dos alunos na fase formativa e 

mediadora com relação aos problemas, classificados por uma escala de [1-5], com base nas 

ações essenciais destacadas: 

 

Gráfico 4 - Resultado da Avaliação Formativa e Mediadora 

 

 

Os problemas estão destacados por sua ação essencial respectivamente de (P-04 até P-

07): Ação Compreender, como essencial para encontrar a solução; Construir o Modelo 

Matemático contextualizado no problema para solucionar; e os dois últimos Interpretar a 

Solução, como aspecto expressivo para a análise das etapas das ações mentais. 
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Observa-se que três alunos atingiram satisfatoriamente as respostas no (P-04), dois 

parcialmente e os demais não esboçaram compreensão na execução da ação ou não estiveram 

presentes na aplicação.  

No problema (P-05), nenhum dos alunos conseguiu elaborar o modelo matemático ou 

não estiveram presentes na aplicação, apenas um esboçou uma tentativa de solução. No 

problema (P-06) dois alunos demonstraram compreender a solução do problema, mesmo de 

maneira incompleta, seis demonstraram interpretações breves e insuficiente e um não esteve 

presente na aplicação. 

No problema (P-07) os alunos demonstraram baixo nível de assimilação consciente 

para encontrar as soluções. Apenas um dos alunos alcançou o nível aproximado de 

interpretação, dois demonstraram interpretações insuficientes e seis não esboçaram respostas e 

um deles não compareceu na aplicação. 

3.1.4 Desempenho da Assimilação dos Conceitos Gerais 

 

Os problemas realizados pelos alunos no teste final do conteúdo de limite (provas de 

lápis e papel), foram analisados conforme a aplicação da definição de continuidade de funções 

e limites infinitos, o detalhamento dos resultados obtidos por cada aluno, estão dispostos no 

(Anexo C) classificados de acordo com a ordem de análises dos problemas. Dentre os alunos 

ativos, seis realizaram a avaliação e quatro faltaram na aplicação. 

No contexto da aplicação teórica, o problema (P-08) destaca a transferência da ação 

mental da aprendizagem com relação ao conceito de continuidade de funções em quatro 

situações analisadas. Os estudantes realizaram a composição de uma tabela com valores 

aproximados do ponto, no intervalo dado em cada questão, construindo também o modelo 

geométrico e descrevendo o comportamento que justifica a descontinuidade da função. 

 

PROBLEMA 08- Explique que a função é descontínua no número dado. Esboce o gráfico da função: 

a)  ( )     |   |  x = 2 

 

b)  ( )   {
 

   
        

        
 x = 1 

 

c)  ( )  {
          
          

  x = 0 
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d)  ( )   {
    

    
        

        
 x =1 

 

O problema (P-09) propõe a aplicação da definição de limites infinitos na análise 

contextual para identificar o custo percentual de remoção de resíduos tóxicos, como objetivo 

do problema, com base na definição. Portanto, o estudante deverá analisar o curso para 

remoção dos resíduos tóxicos, a partir da compreensão do conceito de limites infinitos e 

concluir que, quanto mais próximo de 100 forem os valores de x pela esquerda, o limite tende 

a mais infinito. 

 

PROBLEMA 09 - O custo para remover x% de resíduos tóxicos num aterro é dado  ( )   
    

     
  

com        . 

a) Calcule           ( ) 

b) Interprete o resultado obtido 

A síntese das análises (Apêndice F) desempenho dos alunos que realizaram os testes 

estão demonstrados nas (Tabelas 33 a 38). 

Aluno (A-01) em relação ao problema (P-08) demonstrou compreensão do objetivo do 

problema, pois a primeira ação está totalmente correta, o que pode também ser observado na 

construção dos modelos, na determinação das incógnitas, na identificação das coordenadas e 

da variável x em relação a f(x). Encontrou as respostas corretas das questões, compondo uma 

tabela para cada função, atribuindo valores para x em função de f(x) para encontrar os pontos 

das coordenadas, posteriormente esboçou os gráficos.  

O aluno demonstrou que executou as ações consciente na aplicação dos conceitos, 

distinguindo as propriedades essenciais para alcançar os resultados de solução do problema. 

 No problema (P-09) desenvolveu as duas primeiras ações totalmente corretas, isso 

demonstra que compreendeu o objetivo, neste sentido elaborou o modelo para resolver com 

base nos dados, expressou o modelo do limite tendendo para mais infinito no intervalo de 

análise, no entanto, nas duas últimas ações resolveu em nível de consciência inferior as duas 

primeiras, pois suas descrições não foram suficientemente fundamentadas nos conceitos 

aplicados. A (Tabela 33) demonstra a síntese qualitativa do desempenho das ações por 

indicadores quantitativos. Destaca-se nos dois problemas melhoras no desenvolvimento das 

ações: 

 

Tabela 33 – Fase Final: Síntese do Desempenho (A-01) 
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Avaliação Final 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 8 5 4 5 5 
Solucionar o problema fazendo uso da definição de 

continuidade de funções. 

nº 9 5 5 4 4 

Analisar o custo para remoção dos resíduos tóxicos, 

a partir da compreensão do conceito de limites 

infinitos. 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 

o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

O desempenho do aluno (A-02) no desenvolvimento as atividades, destacou no 

problema (P-08) todas as ações foram realizadas totalmente corretas, isso implica que 

compreendeu corretamente os objetivos das questões, elaborou os modelos compondo uma 

tabela para cada questão, determinou valores para analisar o comportamento da função, 

encontrou as coordenas e elaborou os gráficos, concluiu com a afirmativa do resultado de 

cada função. Dessa maneira, observa-se que o aluno desenvolveu as ações totalmente 

consciente, pois suas descrições estão fundamentadas no conceito de aplicação, ou seja, 

descontinuidade. 

 No problema (P-09) o aluno (A-02) também resolveu todas as ações totalmente 

consciente, elaborou o modelo, fez a aplicação correta do conceito de limite no infinito e 

encontrou a solução correta.  

 Observou-se que a fundamentação foi consciente com relação ao conceito. Logo este 

aluno, realizou os procedimentos corretos, demonstrando o nível de separação do nível de 

propriedades do limite. Portanto suas ações foram realizadas totalmente conscientes. A 

(Tabela 34) demonstra a síntese qualitativa do desempenho das ações por indicadores 

quantitativos, resultados satisfatórios: 

 

Tabela 34 – Fase Final: Síntese do Desempenho (A-02) 

Avaliação Final 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 8 5 5 5 5 
Solucionar o problema fazendo uso da definição de 

continuidade de funções. 

nº 9 5 5 5 5 

Analisar o custo para remoção dos resíduos tóxicos, 

a partir da compreensão do conceito de limites 

infinitos. 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 

o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

O aluno (A-04) no problema (P-08) resolveu as três primeiras ações totalmente 

consciente, demonstrando ter compreendido o objetivo, elaborou o modelo para encontrar a 

solução com base nos conceitos de continuidade de uma função, elaborou os gráficos das 
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quatro questões. Apenas na última questão, apesar de ter solucionado, não determinou se a 

função era descontínua. 

No problema (P-09) o aluno, realizou todas as ações completamente consciente, desde 

a compreensão do objetivo do problema, a elaboração do modelo com base no conceito de 

limites infinitos, solucionou algebricamente e explicou a resposta. A (Tabela 35) demonstra a 

síntese qualitativa do desempenho das ações por indicadores quantitativos: 

 

Tabela 35 – Fase Final: Síntese do Desempenho (A-04) 

Avaliação Final 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 8 5 5 5 4 
Solucionar o problema fazendo uso da definição de 

continuidade de funções. 

nº 9 5 5 5 5 

Analisar o custo para remoção dos resíduos tóxicos, 

a partir da compreensão do conceito de limites 

infinitos. 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 
o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

O aluno (A-06) no problema (P-08) realizou todas as ações de maneira totalmente 

consciente, fez a leitura das funções, descreveu os elementos, determinou as condições ao 

descrever o modelo algébrico e geométrico para a resolução das questões, demonstrou a 

descontinuidade das funções, distinguiu os níveis de separação das propriedades essenciais, 

mantendo maior dissociabilidade dos casos particulares, ao aplicar os conceitos observou-se 

que o aluno realizou as ações de maneira consciente. 

O problema (P-09) o aluno (A-06), desenvolveu as três primeiras ações parcialmente 

corretas, fez a interpretação e elaborou o modelo, no entanto, no momento da aplicação dos 

dados, não determinou a respostas sobre o percentual obtido para a retirada dos resíduos 

tóxicos. Desse modo, não extraiu completamente os resultados significativos e relativos ao 

problema. A (Tabela 36) demonstra a síntese qualitativa do desempenho das ações por 

indicadores quantitativos: 

 

Tabela 36 – Fase Final: Síntese do Desempenho (A-06) 

Avaliação final 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 8 5 5 5 5 
Solucionar o problema fazendo uso da definição de 

continuidade de funções. 

nº 9 3 3 3 2 

Analisar o custo para remoção dos resíduos tóxicos, 

a partir da compreensão do conceito de limites 

infinitos. 

Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo 

matemático; (3ªA) solucionar o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 
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O aluno (A-08) no problema (P-08), extraiu os elementos das funções, determinou 

parcialmente os objetivos das questões, calculando corretamente o limite de duas funções, 

sendo que as outras duas, os resultados apresentaram-se incompletos. Determinou as variáveis 

de todas as funções dadas. Nomeou e construiu os modelos parcialmente corretos, pois faltou 

mais atenção na exploração dos valores próximo dos pontos das descontinuidades. Encontrou 

o método correto para calcular duas funções, porém para resolver as outras duas os modelos 

estavam incorretos. Portanto, solucionou parcialmente os modelos de forma algébrica 

(tabelas) e geométrica (gráficos). 

Desse modo, extraiu parcialmente os resultados do problema, por ter respondido 

corretamente duas funções de quatro. Sendo que as demais o aluno resolveu incorretamente e 

não conseguiu esboçar explicação descritiva.  

 O aluno resolveu o problema (P-09) com todas as ações incompletas, ou seja, 

razoavelmente consciente, apesar de fazer a leitura, não extraiu todos os elementos. 

Determinou também parcialmente as condições e não fez nenhuma relação com os valores do 

intervalo. Portanto, definiu parcialmente o objetivo, pois não considerou todos os elementos 

envolvidos para resolver o problema. Do mesmo modo construiu parcialmente o modelo, 

apesar de organizar os dados em forma de tabela, não atribui corretamente os valores a 

variável x, o que seria fundamental para resolver o problema no intervalo dado. Encontrou o 

método de aplicação algébrica composta em tabela e fez uma tentativa de esboçar o gráfico.  

A (Tabela 37) demonstra a síntese qualitativa do desempenho das ações por 

indicadores quantitativos, dadas as análises observou-se baixo desempenho na realização das 

ações dos dois problemas do teste, logo, este aluno ainda não atingiu um nível ideal de 

condições de assimilação das ideias conceituais de limite: 

 

Tabela 37 – Fase Final: Síntese do Desempenho (A-08) 

Avaliação Final 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 8 3 3 3 3 
Solucionar o problema fazendo uso da definição de 

continuidade de funções. 

nº 9 2 2 2 1 

Analisar o custo para remoção dos resíduos tóxicos, 

a partir da compreensão do conceito de limites 

infinitos. 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 
o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

O desempenho do aluno (A-11) no problema (P-08) deu-se por resolver as três 

primeiras ações parcialmente corretas e apenas a última incompleta, fez a leitura e extraiu os 
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elementos das quatro funções do problema. Determinou as condições ao esboçar o modelo 

para solucionar. No entanto, definiu parcialmente os objetivos para solução. Determinou as 

variáveis e nomeou corretamente. Mas, construiu parcialmente correto os modelos 

matemáticos para a solução do problema. Realizou parcialmente as análises, pois deixou duas 

funções sem resposta explicativa. Solucionou parcialmente o modelo, não conseguiu construir 

os gráficos corretamente, devido as aplicações incorretas das variáveis. Portanto, extraiu 

parcialmente os elementos significativos do problema. Logo, a resposta dada apresentou-se 

incompleta.  

 No problema (P-09) o aluno solucionou também parcialmente consciente, 

demonstrando dificuldade na interpretação. Apesar de lê e extrair os elementos, não 

compreendeu suficientemente para relacionar corretamente com o objetivo do problema. 

Construiu parcialmente o modelo, mas faltou aplicar os conceitos para identificar o percentual 

máximo solicitado no problema. Encontrou o método para solucionar, mas fez os cálculos 

incorretos. Portanto, solucionou incorretamente o modelo matemático.  

 A (Tabela 38) demonstra a síntese qualitativa de desempenho ainda razoável das 

ações por indicadores quantitativos: 

Tabela 38 – Fase Final: Síntese do Desempenho (A-011) 

Avaliação Final 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto Essencial do Problema 

nº 8 3 3 3 2 
Solucionar o problema fazendo uso da definição de 

continuidade de funções. 

nº 9 3 3 3 2 

Analisar o custo para remoção dos resíduos tóxicos, 

a partir da compreensão do conceito de limites 

infinitos. 
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar 

o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução. 

 

A ilustração no (Gráfico 5) demonstra o desempenho dos alunos no teste final, 

classificados por uma escala média de [1-5], com base nas ações essenciais destacadas dos 

problemas solucionados. Os indicadores escalares de classificação foram observados nos 

mesmos aspectos das fases anteriores. Os problemas foram destacados por sua ação essencial 

respectivamente de (P-08 e P-09): Solucionar os modelos matemáticos das funções 

descontínuas; Interpretar a Solução do problema, estas ações essenciais foram fundamentais 

para observar as características de abstração. 

No desempenho do teste final, os alunos avançaram significativamente em relação aos 

demais testes, pois 04 deles apresentaram mais assertivas dos problemas solucionados 

(Gráfico 5). Mesmo que ainda abaixo da média, mas os alunos (A-08 e A-11) apresentaram 
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avanço em relação a fase diagnóstica e formativa, o aluno (A-06) demonstrou melhor 

aplicação dos conceitos também em relação as fases anteriores. 

 

Gráfico 5 - Média do Desempenho Final 

 

No (Gráfico 6) observou-se que quatro alunos atingiram satisfatoriamente as respostas 

de solução do problema (P-08), dois desenvolveram parcialmente e os demais não estiveram 

presente na aplicação.  

No problema (P-09) apenas dois atingiram respostas totalmente completas quanto a 

interpretação da solução, um se aproximou da resposta ideal, dois esboçaram repostas 

incompletas e os demais não estiveram presentes na aplicação do teste. 

 

Gráfico 6 - Resultado da Avaliação Final 
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3.2 ANÁLISES POR ETAPAS DE FORMAÇÃO DAS AÇÕES MENTAIS  

  

As análises por meio das etapas estão classificadas na ordem progressiva da própria 

disposição teórica. A motivação nas aulas atribuiu-se na forma explicativa da solução dos 

problemas pela professora e a resolução realizada pelos alunos durante o processo. 

Destaca-se a influência da BOA 3 na direção das aulas práticas, como ponto de partida 

para o início da assimilação dos conceitos programados. Neste aspecto, as ações 

materializadas foram formalizadas inicialmente pelos conceitos básicos de funções, 

progredindo para aplicação em funções reais de uma variável. 

A etapa verbal externa demonstrou aspectos descritivos dos alunos com relação as 

ações realizadas nos problemas. Do mesmo modo, a ação da linguagem externa possibilitou 

observar por meio das análises o desempenho da expressão verbal (em voz alta) dos alunos no 

contexto do conteúdo de limites, seus questionamentos tomaram proporção mais aguçada 

neste período. 

A etapa mental, destacou-se pela análise do teste final da pesquisa, observando a 

maneira de transferência na aplicação das definições e conceitos. 

 

3.2.1 Base Orientadora da Ação: A influência da Orientação Verbal nas Aulas Práticas 

 

Analisando a prática da professora com relação a influência da orientação verbal nas 

aulas, os questionamentos elaborados foram fundamentais para o objetivo da observação e no 

estimulo a reação oral dos alunos. 

O fragmento transcrito (Quadro 14) refere-se a um episódio que mostra como ocorreu 

a introdução das ideias conceituais de limite na primeira aula prática deste contexto: 

 

Quadro 14 - Transcrito: Problema da Tangente 

Aula: 07  

Data: 01/04/2013 

 

Assunto: O problema da 

tangente (JAMES STWART, 

p.87) 

 

Abordagem teórica: método da 

ASP (Explanação verbal). 

 

Procedimentos: demonstração da 

resolução do problema com base 

na ASP  

 

O problema da tangente 

P: o que o problema pede? 

R1: a equação da reta. 

 

P: Qual é a equação da reta tangente na curva y = x² [nesta 

equação]?  

?: momento de silêncio. 

 

Ao realizar o esquema do problema a professora questionou 

novamente: 

P: o que é preciso para determinar a equação da reta?  
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Obs: a partir dos problemas 

anteriores os acadêmicos estavam 

mais perceptíveis as perguntas da 

professora, e iniciavam um 

processo de resposta consciente.  

 

 

 

Legenda:  

P: professora 

R: repostas. 

?: atenção. 

R1 (dois alunos): dois pontos ou um ponto e o coeficiente angular. 

P: Como se descreve a equação geral da rata? 

R1: (dois alunos): y – y0 = (x – x0). 

 

P: quais as coordenadas de P?  

?; Não foi possível processar a resposta.  

P: O que acontece com o coeficiente angular?  

R1: se aproxima de 2;  

R2: vai ser um valor próximo de 2.  

 

Novamente a professora retornou a perguntar: 

P: qual é a equação dessa reta? 

R1: y= 2x – 1 (equação da reta). 

P: Como podemos identificar o limite neste problema? 

R1: é a inclinação da reta tangente. 

 

Nosso interesse de pesquisa, nos leva a procurar um momento especial, pois até ele é 

especialmente significativo dentro do referencial para análise, diante das respostas, dos 

acadêmicos. Desse modo, observou-se que dois estudantes, pela maneira de responder e 

questionar, demonstraram iniciar naquele momento um processo de organização das ideias 

conceituais quanto à equação da reta. Os demais possivelmente também tenham os mesmos 

discernimentos, no entanto, não se manifestaram, logo, não foi possível concluir essa 

dedução. 

Desenvolvendo o modelo do problema foi encontrada a equação da reta com a 

demonstração dos cálculos pela professora. Desse modo, concluíram que o limite no contexto 

do problema, seria dado conforme o modelo matemático de limite de PQ (quando P tende a 

Q): 

             

 

Dadas as circunstâncias, o ensino organizado por meio da ASP, com base fundamental 

na teoria das etapas das ações mentais, proporcionou mudanças também na prática 

pedagógica. Na conclusão do processo de estudo de limite, a professora fez uma breve 

reflexão da sua prática: 

Posso dizer que houve mudança na minha prática pedagógica após a intervenção, 

no sentido  de  dar mais atenção a forma como ocorre a aprendizagem, hoje para 

mim o ensino está muito mais vinculado a aprendizagem do que antes.   Realizar a 

pesquisa e ao mesmo ser docente da disciplina, foi um desafio muito grande, eu 

tinha que ter os dois olhares, o de professora e de pesquisadora, entretanto, foi 

muito enriquecedor, pois houve muito cuidado com a organização do ensino e um 

olhar atento à aprendizagem dos estudantes. Não houve apenas a preocupação em 

passar os conteúdos e sim em verificar a forma como esses estudantes estavam 

internalizando esses conteúdos (Professora de Matemática do IFRR, 2013). 
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Observa-se então, que por meio desta metodologia, a professora apresentou 

características satisfatórias para ensinar. 

 

3.2.2 Formação da Ação Materializada nas Atividades Práticas 

 

As atividades aplicadas de maneira detalhada foram sem dúvida um enorme 

diferencial no ensino de Limite. As atividades de situações problemas foram solucionadas 

pelos alunos de maneira transparente para análise dos dados. O procedimento passo a passo, 

proporcionaram maior visibilidade dos conceitos relacionados, bem como as discussões 

promoveram momentos de reflexão para os próprios alunos, quanto a importância da 

disciplina de Cálculo, antes observada como algo muito distante da realidade vivenciada. 

Os problemas foram trabalhados visando promover de certa forma, maior 

sociabilidade com aplicação matemática no cálculo, anteriormente, conhecida como pura e 

abstrata, na concepção dos alunos.  

As aulas promoveram um enlace qualitativo para identificação, mas somente as aulas 

de explanação não foram suficientes para a assimilação dos alunos, portanto, as aulas práticas 

de resolução de problemas, causaram mais acessibilidade de questionamentos, pois a 

professora esteva mais próxima, nesse acompanhamento, logo, os alunos se agrupavam para 

sanar as dúvidas. O fragmento transcrito a seguir refere-se a um episódio que mostra como 

ocorreu a aula da definição precisa de limite, após os trabalhos com o conceito na forma 

intuitiva: 

 

Quadro 15 – Transcrito vídeo: Definição precisa de Limite 

Diálogo da professora e dos alunos 

A demonstração da definição precisa de limite: 01:25’’ 

P: iremos apresentar agora uma forma mais precisa de encontrar os 

limites, pois as formas anteriormente trabalhadas são inadequadas 

para solucionar problemas de maneira geral do conteúdo de limite. 

 

P: como calcular o limite de uma função de maneira mais precisa? 

A professora argumentou sobre a maneira de calcular precisamente o 

limite de uma função sem o apoio dos modelos das tabelas para 

visualizar a aproximação dos valores 

 

 

 

 

 

 

 

Ações e tempo do vídeo 

Passados 02:06’’ Os alunos 

permaneceram atentos[...] sem 

esboçar questionamento. 

 

Passados 02:47’’ quatro alunos 

permaneceram atentos[...] ainda 

sem esboçar questionamentos, dois 

acompanhavam e anotavam no 

caderno, desses dois alunos 

dialogavam entre si, provavelmente 

quanto a exposição da professora, e 

apenas um deles estava desatento a 

aula. 

 

Passados 08:39’’ os alunos 
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A demonstração gráfica da função: 02:55’’ 

P: a aproximação máxima dos valores de x ao ponto, apresenta uma 

diferença mínima, tanto pela direita quando pela esquerda, mas essa 

diferença é tão pequenos que apenas com os números não seria 

possível representar o valor  mais próximo, logo, apresenta-se os 

conceitos delta e épsilon. 

 

 

 

 

 

Questionamentos:  

P: qual o objetivo desse problema? 

 

 

permaneceram atentos[...] ainda 

sem esboçar questionamentos, mas 

pararam de fazer anotações, e 

quando ouviram o termo delta e 

épsilon demonstraram atenção mais 

aguçada. E apenas um deles estava 

desatento a aula. 

 

10:40’’ os alunos não responderam 

ao questionamento, da professora, 

demonstraram no momento uma 

expressão facial pensativa. Um dos 

alunos fez menção de resposta, mas 

desistiu. 

 

Legenda:  

P: professora 

Aula: 18/04/2013 

 

Observou-se que na aula da definição precisa de limite, detectamos mais um grau 

complexo de dificuldade, os alunos esboçaram em suas faces, uma ligeira tensão, pois fitavam 

atentamente a visão para a explanação da professora, nem mesmo, estavam fazendo anotações 

simultâneas. Percebeu-se então, que para os alunos presente na aula, aquela informação 

encontrava-se em estágio de ideia ou conceito totalmente novo no momento. 

 

3.2.3 Formação da Ação Verbal Externa 

  

 E etapa da ação verbal externa foi observada durante o processo de desenvolvimento 

das atividades da fase formativa e mediadora do processo. As percepções foram destacadas 

pelas descrições verbais dos alunos baseado na explicação dos mesmos, quanto aos problemas 

solucionados (P-04 e P-05). Desse modo, estes problemas foram selecionados por 

disponibilizar argumentos descritivos dos alunos na interpretação das soluções. 

 No resultado do primeiro problema solucionado pelo aluno (A-01) nesta fase, 

percebeu-se que as características da forma perceptiva, verbal e mental não estavam 

totalmente elaboradas, mas, este comportamento pode considerar como aceitável nesta na 

etapa, por este problema, ser o primeiro modelo como ação materializada do conceito de 

limite na forma intuitiva elaborado por este aluno, logo, suas ideias para aplicação são 

razoáveis. Isso demonstra que, as formas verbal externa e perceptiva deste aluno ainda estaria 

pouco aguçada no referido momento, mesmo após a explanação da aula prática.  
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 Do mesmo modo, as ações mentais ainda encontravam-se razoáveis quanto a 

aplicação dos conceitos de equação da reta e coeficiente angular, apesar de demonstrar de 

forma descritiva estes conceitos, não foi possível fazer mais análises da compreensão de 

forma totalmente consciente, o que comprometeu a assimilação das ideias novas compostas 

no problema. Portanto, os conhecimentos aplicados, ainda encontravam-se em fase de 

organização, logo, suas ideias apresentaram-se pouco conscientes para explicar 

completamente a interpretação dos procedimentos.  

 Nota-se que, o estudante neste momento, estava bastante dependente das orientações 

práticas, mas em relação ao nível de partida melhorou a leitura e a maneira de interpretação 

do problema, pois extraiu elementos pertinentes para elaborar o modelo, porém não foi 

suficiente para elaborar corretamente, mas mesmo assim demonstrou um avanço, o que 

resultou na resposta parcial do problema. Mesmo sem elaborar o modelo algébrico, fez a 

descrição interpretativa:  

O problema nos dar (sic) apenas um ponto, e para achar uma equação da reta, 

devemos achar o coeficiente angular e isso só é possível quando conhecemos dois 

pontos. Então é necessário inserir uma reta secante que se aproxime ao máximo da 

reta tangente daí encontramos o ponto Q(x,   ). Agora que já conhecemos dois 

pontos da reta podemos encontrar o coeficiente angular e daí encontra-se a 

equação da reta (A-01, ação 4, P-04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O esboço do problema (P-05) solucionado pelo aluno (A-01) demonstrou a forma de 

resolução por ações pouco consciente, pois a ação essencial do problema consistia em 

construir o modelo com base na Lei de Galileu, talvez um contexto desconhecido para o 

estudante (área da física), possivelmente não tenha percebido que a solução seria dada pelo 

mesmo modelo do problema da tangente, portanto, deduz-se, que o elemento desconhecido 

tenha desmotivado a elaboração do modelo pelo aluno. 

O aluno (A-04) solucionou o problema (P-04) de maneira pouco consciente, apenas 

usando a forma descritiva conceitual de tangente, no entanto, esta resposta foi insuficiente 

Ilustração 1- Modelo do Gráfico Tangente, A-01 
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para responder completamente o problema, pois essa informação não é uma condição, porém 

é evidentemente necessário conhecer, pois esse problema previa a elaboração de um modelo 

algébrico e uma demonstração geométrica da equação de duas retas à uma curva, que foi 

basicamente imperceptível pelo estudante.  

Portanto, as assimilações das ações foram pouco conscientes para resolver o problema, 

o aluno não buscou condições essenciais sobre a equação da reta, a definição do coeficiente 

angular, entre outros conceitos envolvidos, o que demonstrou uma dificuldade de separar e 

identificar as propriedades essenciais da função, embora saiba realizar os cálculos. 

Do mesmo modo, o estudante desenvolveu o problema (P-05) pouco consciente, ou 

seja, com ações incompletas. Deduz-se que o estudante não compreendeu o objetivo do 

problema, por apresentar aplicação em um novo contexto, logo, identificou que havia 

elementos desconhecidos, portanto, encontrou dificuldade de interpretar e consequentemente 

explicar os procedimentos matemáticos, então, as ações tornaram-se mais complexas de serem 

assimiladas por este aluno. 

O aluno (A-06) resolveu o problema (P-04) em nível consciente, mas, a forma 

materializada não estava bem desenvolvida, do mesmo modo, as formas perceptivas, verbal e 

mental, ainda não estavam suficientemente conscientes para expressar os elementos 

estruturais da definição intuitiva de limite de uma função. 

Desse modo, sua descrição explicativa foi identificada pouco consciente, não atende 

completamente a solução do problema, e foi insuficiente para realizar análise da 

compreensão, fazer relações com os conceitos e interpretação da solução, destaca-se: 

 

[...] para encontrar a solução é necessário montar o gráfico da tabela dada. Como o 

ponto P já é conhecido traça-se uma curva tangenciando o ponto P, que na sua 

extremidade passa o ponto R, através destes dois pontos podemos chegar ao 

coeficiente angular, que é a solução do problema (A-06, ação 4, P-04).  

 

No problema (P-05) o aluno (A-06) resolveu em também nível consciente, demonstrou 

melhor compreensão ao fazer a leitura completa e destacou as variáveis (distância e tempo), 

mas não determinou a forma algébrica, sendo essa a condição do problema, não elaborou o 

modelo, tentou explicar apoiado em fatos conceituais, descrição pertinente, mas não 

demonstrou algebricamente, afirmando: 

 

O problema envolve duas variáveis: distância e tempo. Através do gráfico, podemos 

visualizar duas velocidades, a velocidade média e a velocidade instantânea. A reta 

tangente, fornece a velocidade instantânea e a reta secante a velocidade média. 
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Podemos calcular a importância dos limites para determinar a solução de 

problemas que envolve velocidade e distância (A-06, ação 4, P-05). 
 

Deduz-se que, o estudante não compreendeu o objetivo geral do problema, e não 

buscou identificar os conceitos relacionados já estudados e os novos conceitos inseridos no 

problema, ficando apenas na interpretação do modelo. Portanto, a ação verbal externa deste 

aluno, não esboçaram total compreensão do mesmo. 

O estudante (A-08) revolveu o problema (P-04) totalmente consciente, extraiu todos os 

elementos relativos ao problema, elaborando aplicações ao modelo. Respondeu ao problema 

de forma explicativa, como se esperava de um resultado satisfatório, fazendo demonstração 

algébrica e geométrica, de acordo com a sua descrição:  

 

De acordo com o problema apresentado, para encontrar uma reta t tangente à 

parábola, usaremos os mesmos princípios da explicação dada, onde encontrando o 

coeficiente angular, podemos achar a equação da reta, mas temos um problema: 

         (      ), ou seja, só temos um ponto, e precisamos de dois pontos 

para encontrar o coeficiente angular m no ponto (1,1) (A-08, ação 4, P-04). 

 

 

Esboçou um gráfico com identificação dos pontos e traçou as retas secante e tangente 

à direita da parábola com concavidade para cima. E continua a descrição:  

 

[...] daí colocamos um ponto na parábola próximo para calcular assim o valor do 

coeficiente da reta secante, no caso a reta           (     ) (   ). Assim 

dada a fórmula para achar um ponto qualquer, ou seja, quanto mais próximo o 

ponto Q estiver de P, mais próximo x estará de 1 (A-08, ação 4, P-04).  

 

 

 

 

 

 

De acordo com esta descrição, o aluno demonstrou na forma verbal a maneira correta 

de descrever o problema e no modo de solucionar, usando inclusive o modelo algébrico. 

Desse modo, o aluno demonstrou a relação algébrica por meio da equação do coeficiente 

angular, demonstrou o gráfico das equações das retas, como também realizou a descrição da 

ação. Este aluno demonstra saber aplicar o conceito da equação da reta, bem como relacionar 

os conceitos, logo, sua forma de assimilação das ações neste problema é totalmente 

consciente. 

Ilustração 2 – Modelo Gráfico Tangente, A-08 
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No problema (P-05) resolveu em nível razoavelmente consciente, as três primeiras 

ações foram realizadas incompletas, e a ação essencial parcialmente correta. A complexidade 

do problema, exigiu conhecimento sobre a Lei do corpo em movimento de Galileu, talvez 

esse elemento tenha sido desconhecido para o aluno, motivo pelo qual não elaborou o modelo. 

Daí por diante não conseguiu mais realizar a aplicação. Tentou explicar, mas seus argumentos 

não foram fundamentados com elementos na forma algébrica, embora tenha esboçado 

compreender a maneira de solucionar: 

 

Nesse problema, o autor quer saber a velocidade de uma bola após 5 

segundos, sendo ela solta a partir de um ponto de observação no alto da 

Torre CN em Toronto, cerca de 450 metros acima do solo. Como na 

explicação e na resolução dos problemas anteriores de velocidade, o 

primeiro passo é calcular a velocidade média no intervalo de tempo, temos 

um único instante de tempo neste caso, (t=5), porém podemos aproximar a 

uma velocidade média, acima do instante de tempo que é dado, t=5 até o 

instante t=5,1, como foi feito no problema (A-08, ação 4, P-05).  

 

 

Observou-se que o estudante esboçou avanço na forma de compreensão, mais ainda 

encontrava-se razoavelmente consciente com relação a aplicação do novo conceito. 

O aluno (A-10) solucionou em nível consciente o problema (P-04), suas explicações 

foram pertinentes em fazer a relação abstrata, mas razoável para alcançar a nova ideia 

proposta apenas nestas ações. Observou-se que destacou o modelo significativo para solução 

relacionados ao problema. Assim como os termos algébricos fundamentais para a solução, 

mas não executou cálculos para demonstração, conforme sua descrição, afirma que: 

 

[...] encontrar o coeficiente angular, através dos pontos P(1,1)  (    ),  sabendo-

se que x é diferente de 1 e Q é diferente de P. Sendo o coeficiente     

 (    ) (   ). Através de x se encontra o coeficiente angular (A-10, ação 4, P-

04).  

 

Suas ideias de assimilação são razoavelmente conscientes, mas ainda precisa melhorar 

a aplicação dos conceitos. 

A solução do problema (P-05) foi considerado pouco consciente pela execução das 

ações, não foi possível analisar completamente. Os dados explicativos foram insuficientes e 

não corresponderam ao objetivo do problema. Logo, sua forma de assimilação foi 

basicamente razoável quanto aplicação dos conceitos em outras situações problemas.  

O estudante (A-11) resolveu em nível consciente o problema (P-04), demonstrou 

compreender o objetivo do problema, na descrição explicativa do que foi proposto o aluno 
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extraiu os resultados, nominando os pontos no gráfico. Mas, não respondeu satisfatoriamente 

o objetivo do problema, de maneira descritiva afirmou:  

 

[...] conforme o conceito e a explicação do problema, sabemos que para encontrar a 

equação da reta, precisaríamos do coeficiente angular e dois pontos, mas conforme 

o problema, temos apenas um ponto. Para acharmos outro ponto, usaremos uma 

reta secante ao ponto P e aproximar ao máximo do ponto Q. Então com esses dois 

pontos acharemos o coeficiente angular e então a equação (A-11, ação 4, P-04).  

 

 

Essa afirmativa do estudante, não demonstrou uma estruturação do procedimento de 

resolução, logo, suas ideias assimilativas foram razoavelmente conscientes para aplicação no 

contexto deste problema. O problema (P-05) não foi solucionado.  

 

3.2.4 Formação da Ação em Linguagem Externa para si 

  

 Nesta fase, foram destacados dois problemas para as análises de desempenho, das 

ações qualitativas que expressavam a linguagem externa, por meio da descrição dos 

procedimentos realizados e as características das ações contidas nestes problemas. 

Os resultados das soluções dos problemas nesta Etapa de Formação da Linguagem 

Externa para si, conforme as características independentes explanada, generalizada e 

consciente, foram analisados de acordo com os procedimentos utilizados na Etapa Verbal 

Externa, contudo, na observância de identificação de evidências da aquisição da forma 

mental, das ideias conceituais de limite, no aspecto reduzido e automatizado. 

Desse modo, cada estudante que participou da realização das atividades, apresentou 

desempenho qualitativo parcialmente consciente e pouco consciente na execução das ações, 

ou seja, nenhum dos alunos alcançou totalmente o nível de indicadores máximos das 

atividades desta fase.  

No entanto, foi considerado que este processo caracterizou-se pela variação da 

complexidade dos problemas, isto é, a cada aplicação de um novo problema, inseriu-se 

também elementos novos do contexto do conteúdo de Limite. Portanto, todo o processo da 

fase formativa e mediadora foi desenvolvido no contexto da formação conceitual por ideias 

particulares. 

 O estudante (A-01) quanto ao problema (P-06) solucionou em nível consciente as 

ações. Sua forma verbal descritiva se apoiou na definição geral, “[...] investigamos os valores 
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da função quando   tende a 2. Observa-se que a medida que x se aproxima de 2 tanto pela 

esquerda, quanto pela direita, mais próximo de 0 estará f(x)”. Esse foi um entendimento 

intuitivamente correto, mas poderia ser mais detalhado, explicitando as diferenças dos valores 

de x e f(x) de aproximação. Porém, seu esboço algébrico e descritivo demonstrou que há 

elementos de uma ideia nova sendo assimilada, observa-se que a característica razoável já 

encontra-se mais estruturada na expressão deste aluno ao solucionar este problema. 

 Na resolução do problema (P-07) o aluno (A-01), não se referiu a definição de limite 

para justificar sua explicação, ou seja, o modelo da definição explanado na aula prática do 

limite de uma função. Observou-se que a forma materializada e perceptiva melhorou, mas 

ainda de modo geral ainda permanecia razoável para a assimilação da definição de limite, 

logo, este aluno apresentou também características de abstração razoáveis de dissociação das 

ideias particulares. 

 A descrição das respostas expressadas por este aluno, demonstrou avanço na forma 

verbal externa, mas ainda não havia estruturado suficientemente seus conhecimentos para 

aplicação em nível de abstração e transferência. Outra característica mais consciente 

observada, foi a prática do estudante ao iniciar os problemas sempre identificar corretamente 

as variáveis e incógnitas. Mas, mesmo assim, ainda apresentou dificuldades na elaboração dos 

modelos dos problemas, ou seja, esta é uma ação que ainda está sendo desenvolvida por este 

aluno de forma gradativa e pela execução mais consciente das ações.  

 Diante do exposto, concluiu-se, que este aluno está apto para resolver problemas com 

modelos elaborados, e deduziu-se que ainda não havia assimilado suficientemente a definição 

de limite nos modelos das equações. Observou-se também, que suas descrições verbais dos 

procedimentos das ações, foram realizadas com mais frequência, embora as justificativas não 

estivessem totalmente corretas.  

O estudante (A-02), demonstrou uma característica previamente consciente quando 

compreendeu a aplicação dos valores de x em f(x) no problema e realizou os cálculos. Desse 

modo, esboçou o modelo gráfico observando aproximação do valores da tabela do ponto 

dado, mas não observou a diferença entre o valor de f(x) e x suficientemente pequeno para que 

f(x) se aproximasse de 0. Em seu comentário “quando x tende a 2, f(x) tende a zero”, 

compreende-se um entendimento intuitivamente correto, mas a abstração ainda encontrava-se 

em nível razoavelmente consciente para atender o objetivo da questão. 

No problema (P-07) o estudante (A-02) obteve na interpretação da questão fazendo 

uso da definição de limite, sendo essa uma ação essencial. No entanto, o aluno fez uma 
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análise sucinta do comportamento da função, mas não aplicou a definição. Deduziu-se que a 

assimilação dos conceitos da definição de limite na forma verbal descritiva do aluno, foram 

ideias razoavelmente inconscientes no desenvolvimento das ações dos problemas (P-06 e P-

07), logo, as suas ideias apresentavam-se ainda pouco dissociadas das ideias particulares de 

interpretação. 

O estudante (A-04) no problema (P-06) elaborou parcialmente consciente as ações,  o 

mesmo não realizou o detalhamento da relação funcional entre f(x) e x, apesar da descrição 

explicativa, não aplicou cálculos para identificar a diferença dessa relação nos pontos 

atribuídos, com o resultado de f(x). Entretanto, baseou sua explicação no conceito da 

definição: 

 

[...] quando nos aproximamos do valor x=2 pela direita y = f(x) se aproxima de "0" 

por valor maior que 0. Quando nos aproximas do valor de x=2 pela esquerda, y = 

f(x) se aproxima de 0, por valor menor que 0 (A-04, p-05) 
 

Esse foi um entendimento do conceito de limite considerado intuitivamente correto 

assimilado pelo aluno, no entanto, faltou detalhamentos explicitando as diferenças do valor de 

aproximação. Portanto, a forma de assimilação dos conceitos neste problema, obteve avanço 

quanto à forma particular, mas ainda encontrava-se razoavelmente consciente quanto a 

definição.  

O estudante (A-05) no problema (P-06) desenvolveu as ações pouco consciente. A 

explicação do aluno, apresentou uma ideia pertinente, “limite da função quando x=2 é 0”, mas 

por não detalhar o comportamento da função, a resposta não atendeu completamente ao 

objetivo do problema. Logo, este estudante realizou os procedimentos, mas não conseguiu 

identificar uma relação funcional de dependência. Desse modo, sua assimilação neste 

problema foi pouco consciente com relação a interpretação do conceito intuitivo de limite.  

O problema (P-07) foi solucionado em nível pouco consciente, as explicações foram 

insuficientes, logo, sua forma de assimilação com relação a interpretação foi razoável, na 

observância da expressão abstrata, ou seja, demonstrando ideias ainda pouco consistentes. 

O estudante (A-06) desenvolveu o problema (P-06) com todas as ações em nível 

pouco consciente, não fez explicação detalhada de como a função se comportava ponto a 

ponto, em relação da diferença ao resultado de f(x). O enunciado explicativo do aluno foi 

insuficiente para esboçar compreensão da definição de limite, pois simplesmente afirmou que 

“o limite da função quando x tende 2 é igual 0”.  
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Portanto, observou-se que o estudante apresentou uma resposta parcialmente correta. 

Desse modo, conclui-se que esta resposta não atendeu ao objetivo do problema, cabendo 

apenas para uma conclusão das operações realizadas. Quanto ao nível de abstração, foi 

identificada como pouco consistente na solução do problema, para alcançar a generalização. 

No problema (P-07) o aluno (A-06) solucionou em nível pouco consciente, o aluno 

não relacionou com a definição de limite, pois apenas afirmou que o “limite de f(x) para x=7”. 

Logo, as respostas estavam incorretas, ou seja, não atenderam aos objetivos do problema. 

Neste caso, deduziu-se que as ideias da definição de limite, ainda estavam pouco consistentes 

e a forma de assimilação deste aluno razoável. 

O aluno (A-07) no problema (P-06) solucionou em nível pouco consciente, não 

detalhou o comportamento ponto a ponto da função, de maneira que esboçasse o 

entendimento do conceito de limite, apenas afirmou na sua descrição “o limite da função 

quando x tende 2 é igual 0”. Embora a resposta dada esteja parcialmente correta, não atendeu 

completamente ao objetivo do problema, que consistia em identificar uma relação funcional. 

Logo, a forma de assimilação deste conceito pelo aluno foi pouco consciente. 

No problema (P-07) o aluno (A-07) solucionou parcialmente consciente as ações. 

Neste problema, observou-se que o aluno, não determinou completamente as condições, mas 

tentou justificar usando implicitamente o ideia da definição, “o limite de  ( ) quando   tende 

a 2, será igual a 7 [...], pois nas vizinhanças de 2,  f(x) é igual a 7, portanto, para x=2, f(x) se 

aproxima de 7”. O primeiro período da explicação é pertinente, mas no segundo o aluno 

comete um equívoco afirmando que “para    , f(x) se aproxima de 7” deduz-se que ainda 

não compreendeu que o valor de x deve ser diferente de 2, ou seja, o sentido é da proximidade 

deste ponto, mas diferente de 2.  

Desse modo, as ideias do aluno (A-07) ainda estavam razoavelmente conscientes neste 

problema, no entanto, observou-se o início da assimilação da nova ideia, mesmo com a 

resposta incompleta, o aluno buscou esboçar melhor a sua forma de compreensão das ações 

realizadas. Esboçando assim, indícios da assimilação das ideias conceituais de Limite e nível 

mais consciente. 

O aluno (A-08) no problema (P-06) solucionou as ações em nível consciente, mas não 

foi realizada a compreensão da relação funcional que se esperava do aluno, sua explicação foi 

sucinta, simplesmente afirmando “o limite da função quando x tende 2 é igual 0”. Desse 

modo, suas ideias quanto a esta solução foram razoavelmente conscientes a forma de 

assimilação e o nível de abstração ainda pouco consistente. 
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O problema (P-07) aluno (A-08) solucionou em nível de ações pouco consciente, o 

estudante não fez uso da definição de limite para justificar sua resposta, quando afirmou que 

“o limite de f(x) quando x tende a 2 será igual a 7”, sua afirmativa, não estava totalmente 

incorreta, mas incompleta. Portanto, foi insuficiente para responder completamente o 

problema. Logo, a forma de assimilação em nível de abstração também foi razoável, quanto a 

aplicação de definição de limite.  

O aluno (A-11) solucionou o problema (P-06) com ações pouco consciente. Sua 

descrição estava incompleta, pois não explicou o comportamento de aproximação pela direita 

e pela esquerda de um ponto. Na sua explicação se baseou na definição “quando nos 

aproximamos x   2, a função se aproxima do zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, 

portanto o limite de f(x) quando [...]”. O estudante apresentou resposta correta, mas não 

identificou uma relação funcional, portanto, esta resposta não atendeu totalmente ao objetivo 

do problema. Logo, suas ideias quanto estas aplicações da definição de limite estão 

razoavelmente conscientes e o nível de abstração razoavelmente consistente. 

O estudante (A-11) desenvolveu as ações em nível pouco consciente as ações do 

problema (P-07). Com relação a descrição afirmou que “o limite da f(x) é igual 7, quanto x → 

2, ou seja, quando pegamos (sic) pontos da vizinhança de 2, chegamos ao seu limite que é 7", 

mesmo esta resposta estando parcialmente correta, faltou relacionar com a definição geral, a 

segunda resposta afirmou “sim, pois f(x), x=2 e substituindo na função encontramos 2 como 

resultado”, no entanto, esta segunda afirmativa está incorreta.  

Então deduz-se que as ideias assimilativas deste aluno, observadas nestes problemas 

particulares, com relação a definição de limite, estavam razoavelmente conscientes e o nível 

de abstração também razoavelmente consistente para alcançar a generalização. 

 

3.2.5 Formação da Ação em Linguagem Interna 

 

Apenas seis alunos participaram na aplicação do teste final, quatro faltaram, e o outro 

desistiu do semestre. Os detalhamentos dos dados transcritos do teste estão dispostos no 

(Apêndice F). Estas análises objetivaram observar o nível de distinção e separação das 

propriedades essenciais de limite pelos alunos, nas operações de desenvolvimento das ações. 

Outro aspecto de análise foi a transferência da característica da abstração das ações no 

contexto da definição do Limite sob a análise da descontinuidade de funções e limites 

infinitos. 
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O aluno (A-01) no problema (P-08) na forma verbal externa do aluno se expressou 

através do processo de resolução, com a compreensão do objetivo do problema pois a 

primeira ação totalmente correta, o que também foi observado na construção dos modelos, 

determinou as incógnitas das coordenadas e da variável x em f(x).  

Desse modo, o aluno encontrou as respostas corretas das questões, compondo uma 

tabela para cada função, atribuindo valores para x em f(x) para encontrar os pontos das 

coordenadas, posteriormente esboçou os gráficos finalizando com a análise de afirmação do 

resultado. Portanto, pode-se concluir que o aluno demonstrou que executou as ações 

consciente, distinguindo as propriedades essenciais para alcançar os resultados para solução 

do problema com nível de abstração suficientemente consciente e aperfeiçoada para a 

generalização. 

No problema (P-09) o aluno (A-01) desenvolveu as duas primeiras ações totalmente 

corretas, isso demonstrou evidências de que compreendeu o objetivo, pois elaborou o modelo 

para resolver com base nos dados do problema. Sua expressão verbal matemática, demonstrou 

o modelo do Limite tendendo para mais infinito no intervalo de análise, no entanto, nas duas 

últimas ações resolveu razoavelmente consciente, pois sua expressão verbal não estava 

suficientemente fundamentada nos conceitos aplicados.  

O que foi possível concluir que o aluno desenvolveu o processo razoavelmente 

consciente, as propriedades essenciais não foram totalmente distinguidas, o que implicou na 

afirmativa que a característica abstrata também foi razoavelmente consciente para a solução 

deste problema. 

No problema (P-08) o aluno (A-02) resolveu todas as ações totalmente corretas, isso 

implica que compreendeu corretamente os objetivos das questões, elaborou os modelos 

compondo uma tabela para cada questão, determinou valores para analisar o comportamento 

da função, encontrou as coordenadas e elaborou os gráficos, concluindo com a afirmativa do 

resultado de cada função.  

Dessa maneira, observou-se que o aluno desenvolveu as ações totalmente consciente, 

pois fundamentou verbalmente o conceito de aplicação, ou seja, descontinuidade. Conclui-se 

então, que a característica abstrata das ações aplicadas nesta situação problema foram 

desenvolvidas e representadas na forma conceitual. 

No problema (P-09) o aluno (A-02) também resolveu todas as ações totalmente 

consciente, elaborou o modelo, fez a aplicação correta do conceito de limite no infinito e 

encontrou a solução correta. No final da questão o aluno descreveu o seguinte texto: 
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"Destacando o intervalo que determina a função da porcentagem do custo, quanto mais 

distante de 100 pela esquerda, menor o custo”.  

Desse modo determinou que o valor máximo é de 80%. Observa-se então que a 

fundamentação foi consciente com relação ao conceito. Logo este aluno, realizou os 

procedimentos corretos, demonstrando o nível de separação do nível de propriedades do 

limite. Portanto suas ações foram totalmente conscientes e o nível de abstração mais 

consistente. 

 

 

 

 

 

 

O aluno (A-04) no problema (P-08) desenvolveu as três primeiras ações totalmente 

consciente, demonstrando ter compreendido o objetivo, e elaborando o modelo para encontrar 

a solução com base nos conceitos de continuidade de uma função, elaborou os gráficos das 

quatro questões. Apenas na última questão, apesar de ter solucionado, não determinou se a 

função era descontínua. 

Nas resoluções extraiu os resultados destacando cada uma das funções. Respondeu 

parcialmente ao problema, pois para uma das funções o aluno não determinou a resposta 

solicitada. Descreveu o motivo de três funções serem descontínuas faltando apenas a última: 

 

a) descontínua, pois a função logarítmica não está definida no ponto 2;  

b) afirma ser descontínua porque no ponto 1 o limite não existe;  

c) afirma pelas condições dada da função os limites laterais não são iguais, ou seja, 

não existe, logo é descontínua; e  

d) não explicou. (A-04, ação 4, P-08) 

 

Portanto, observou-se que este aluno desenvolveu todas as ações de maneira 

consciente, suas explicações foram fundamentadas no conceito de continuidades de uma 

função e demonstrou maior dissociabilidade dos conceitos particulares. 

No problema (P-09) o aluno (A-04), realizou todas as ações completamente 

consciente, desde a compreensão do objetivo do problema, a elaboração do modelo com base 

no conceito de limites infinitos, solucionou algebricamente e explicou a resposta. Determinou 

o custo solicitado no problema, de acordo com a interpretação descreveu:  

 

Ilustração 3 - Representação do Modelo (A-02) 
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O limite é 80 e está tendendo por valores negativos. E o limite do denominador está 

tendendo a zero por valores negativos. O custo percentual de remoção do lixo 

tóxico, próximo dos 100%, está indo pra (sic) mais infinito e não está definido (A-

04, ação 4, P-09).  

 

No problema (P-08) o aluno (A-06) realizou todas as ações de maneira totalmente 

consciente, fez a leitura das funções, descreveu os elementos. Determinou as condições, ao 

descrever o modelo algébrico e geométrico para a resolução das questões, demonstrando a 

descontinuidade das funções. Definiu os objetivos de cada função e destacou as respostas, 

fazendo as seguintes interpretações: 

 

a) a função é descontínua e não está definida no ponto a=2, pois não existe ln de 

0;  

b) a função é descontínua e não está definida no 1º caso, no segundo caso ela 

está definida no ponto, apesar de se tratar de F(x)=2;  

c) na primeira função será descontínua no ponto a = 0, pois está definido 

qualquer número elevado a zero é igual a 1. No segundo caso está definido e 

não há descontinuidade (A-06, ação 4, P-08). 

 

 

De acordo com os procedimentos realizados e a fundamentação das respostas com 

relação ao conceito de descontinuidade, observou-se que o aluno, distinguiu os níveis de 

separação das propriedades essenciais, mantendo maior dissociabilidade dos casos 

particulares, ao aplicar os conceitos observou-se que o aluno realizou as ações de maneira 

consciente aplicando um nível de abstração mais consistente. 

No problema (P-09) o aluno (A-06) desenvolveu as três primeiras ações parcialmente 

corretas, fez a interpretação, elaborou o modelo, no entanto, no momento da aplicação dos 

dados, não complementou com a resposta sobre o percentual obtido para a retirada dos 

resíduos tóxicos. Desse modo, não extraiu completamente os resultados significativos e 

relativos ao problema. A reposta dada foi incompleta, descreveu que "o limite da função 

quando x tende a 100 pela esquerda é infinito, os limites laterais serão diferente", faltando 

mencionar o percentual solicitado no problema. 

Apesar do aluno afirmar que a função tende ao infinito, a aplicação não foi suficiente 

para encontrar a resposta, portanto, pode-se concluir que suas aplicações do conceito de 

limites infinitos foram razoavelmente conscientes para realizar a transformação da concepção 

material em forma mental. 

O aluno (A-08) no problema (P-08), extraiu os elementos das funções, determinou 

parcialmente os objetivos das questões, calculando corretamente o limite de duas funções, 

sendo que as outras duas, os resultados foram desenvolvidos incompletos. Determinou as 
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variáveis de todas as funções dadas. Nomeou e construiu os modelos parcialmente corretos, 

pois faltou mais atenção na exploração dos valores próximo dos pontos das descontinuidades. 

Encontrou o método correto para calcular duas funções, porém para resolver as outras duas os 

modelos estavam incorretos. Portanto, solucionou parcialmente os modelos de forma 

algébrica (tabelas) e geométrica (gráficos). 

Desse modo, extraiu parcialmente os resultados do problema, por ter respondido 

corretamente duas funções de quatro. Sendo que as demais o aluno resolveu incorretamente e 

não conseguiu esboçar explicação descritiva.  

As descrições do aluno sobre cada uma das funções: a) há uma descontinuidade por não 

haver uma imagem para x-2; c) a solução é descontínua no ponto a=1, porque não está 

definida neste ponto, ou seja, não existe imagem esse número; questões b) e d) o aluno não 

respondeu. 

O problema (P-09) resolveu todas as ações incompletas, ou seja, razoavelmente 

consciente, apesar de fazer a leitura dos dados, não extraiu todos os elementos. 

Consequentemente, determinou também parcialmente as condições e não fez relação com os 

valores do intervalo. Portanto, definiu parcialmente o objetivo, pois não considerou todos os 

elementos envolvidos para resolver o problema.  

A primeira ação implicou na construção parcial do modelo pelo aluno, apesar de 

organizar os dados em forma de tabela, não atribuiu corretamente as variáveis, o que seria 

fundamental para resolver o problema no intervalo dado. Encontrou o método de aplicação 

algébrica composta em tabela e fez uma tentativa de esboçar o gráfico. Solucionou 

incompletamente o modelo, pois, atribui variáveis incorretas para encontrar o resultado. Os 

elementos extraídos foram insuficientes para atender o objetivo do problema. A resposta dada 

pelo estudante foi incompleta e também não elaborou a justificativa de interpretação. 

Portanto, o desempenho deste aluno na solução do problema (P-09), caracterizou-se por 

ações pouco consistentes com relação a transferência do conceito de Limite de maneira 

abstrata. 

O aluno (A-11) no problema (P-08) resolveu as três primeiras ações parcialmente 

corretas e a última incompleta, fez a leitura e extraiu os elementos das quatro funções dada no 

problema. Determinou as condições, esboçou o modelo para solucionar e definiu parcialmente 

os objetivos para solução. Determinou as variáveis das quatro funções e nomeou corretamente 

as variáveis.  
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O aluno construiu parcialmente correto os modelos matemáticos para a solução do 

problema. Realizou também parcialmente as descrições, pois deixou duas funções sem fazer a 

análise. Encontrou o método para resolver, mas a solução foi elaborada parcialmente correta, 

não conseguiu construir os gráficos corretamente, devido as aplicações incorretas das 

variáveis. Extraiu parcialmente os elementos significativos do problema. Sendo assim, a 

resposta dada estava incompleta.  

No problema (P-09) solucionou as ações parcialmente consciente, demonstrando 

dificuldade na interpretação. O aluno fez corretamente a leitura e extraiu os elementos, mas 

não compreendeu suficientemente para relacionar corretamente com o objetivo. Determinou 

parcialmente as variáveis, construiu o modelo, mas faltou aplicar melhor os conceitos para 

identificar o percentual máximo: 

 

Ilustração 4 - Representação do Modelo Algébrico (A-11) 

 

 

Mesmo o aluno (A-11) tendo determinado o método para solucionar, fez os cálculos 

incompletos. Pois, solucionou parcialmente correto o modelo matemático, atribuiu as 

variáveis na tabela, mas não identificou o comportamento da função para encontrar o 

resultado do problema. De modo que, não extraiu os resultados significativos, finalizando 

com a descrição "quando pegamos pontos mais próximos de 100 pela esquerda, percebe-se 

que f(x) cresce infinitamente". 

A afirmação do aluno não está incorreta, mas diante desta resposta, ele não determinou 

o percentual máximo solicitado no problema. Portanto, as ideias conceituais de limite foram 

assimiladas, no entanto, ainda em nível razoável de dissociabilidade do conceito geral. 

 

3.2.6 Análise da Assimilação do Conceito de Limite fundamentada na Teoria de 

Formação das Ações Mentais 

  

Na identificação situacional do Nível de Partida, obteve-se nos resultados do teste 

diagnóstico, os comparativos de desempenho qualitativos dos alunos, quanto ao conhecimento 
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e aplicação dos conceitos de funções. Desse modo, observou-se que, os alunos aplicaram os 

conceitos para solucionar problemas com modelos elaborados. No entanto, demonstraram 

dificuldades para elaborar os modelos matemáticos tanto com as variáveis e incógnitas 

visivelmente identificadas, quanto em problemas com estes elementos implícitos.  

Portanto, de acordo com as análises, concluiu-se que, menos da metade dos alunos 

possuíam habilidades para a transferência de conceitos de funções para resolver situações 

problema sem modelos elaborados. Este item, foi identificado como fator essencial na 

retroalimentação das dificuldades, as quais foram desenvolvidas em duas aulas seguintes. 

Na fase formativa e mediadora as atividades foram realizadas com foco na 

constituição e desenvolvimento das etapas: 1. Base Orientadora da Ação; 2. Materializada; 3. 

Ação Verbal e 4. Ação da Linguagem Externa.  

De modo que, ao passo do desenvolvimento Atividade de Situações Problemas em 

Limite, o aluno perpassou pelas etapas qualitativas de constituição do conhecimento 

transformado de acordo com as características das ações dependentes. 

As caraterísticas da BOA-3 (generalizada, completa e independente) foram 

desenvolvidas, para assimilação do conteúdo de Limite, com base também nos aspectos da 

forma externa materializada das ações cognitivas, pelas quais se apresentaram as definições 

de Limite, conceitos particulares e geral.  

Visando a compreensão do aluno, com relação aos significados das atividades 

propostas na BOA, foram estudados os conceitos de Limite de uma Função, Limites Laterais, 

Limites Infinitos, Limites no Infinito e Continuidades.  

A etapa da ação materializada foi desenvolvida com os alunos, de maneira detalhada, 

ao passo da execução das operações da Atividade de Situações Problema. Desse modo, as 

ações se transformaram no método detalhado na resolução de problemas, que envolveram os 

conceitos fundamentais de Limite, por conceitos intuitivos, particulares e gerais do conteúdo.  

Observou-se que os alunos inicialmente apresentaram dificuldades para assimilar os 

conceitos, em virtude de dois elementos novos associados: o conteúdo de Limite e a resolução 

de problemas envolvendo estes conceitos. Não somente o conhecimento novo, mas também a 

presença de mais uma pessoa na sala de aula observando e filmando as aulas, contribuiu para 

a inibição inicial dos alunos, quanto a expressão de suas ideias.  

No entanto, a partir da terceira semana, os alunos não demonstraram mais tanta 

timidez com relação a câmera e nem com a presença da pesquisadora. Quando lançada a 

pergunta de maneira informal e individual, com relação a filmagem e a presença da 
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pesquisadora, responderam o seguinte: “já me acostumei, mas no começo eu ficava com 

vergonha (A-02)”; “não, pra(sic) mim não tem problema não (A-06)”; o terceiro aluno apenas 

olhou para a câmera e sorriu, demonstrando ainda não se sentir confortável. 

Diante do exposto, foi observado que os alunos estavam aprendendo algo novo, mas 

ainda não haviam adquirido habilidade para verbalizar, o que também contribuiu para a 

inibição dos mesmos, pois observou-se também que os alunos faziam perguntas particulares 

para a professora sobre o assunto, no momento das atividades práticas de resolução de 

atividades, mas não verbalizaram de maneira geral no momento da explanação da aula. 

Essa também foi uma atitude esperada, pois as dúvidas surgem com mais frequência 

no momento das execuções das ações e com menos frequência nas aulas explicativas. A ação 

prática da professora, fez com que os alunos adquirissem maior proximidade entre si para 

solucionar os problemas, mesmo fora do ambiente da instituição de ensino, formaram grupo 

de estudo e até mesmo testaram softwares para a demonstração dos modelos gráficos. 

Neste contexto, a ação verbal apresentou maior consistência na observação da 

interação dos alunos e a motivação para estudar o assunto ficou mais evidente quando alguns 

descobriram que eram capazes de realizar as atividades. 

Na Etapa da Ação Verbal, os desempenhos gerais dos alunos foram razoavelmente 

conscientes, destacados na resolução dos problemas (P-04 e P-05). Nesse primeiro momento, 

foram analisadas as primeiras evidências de assimilação dos conceitos, com base no conceito 

intuitivo de limite.  

O processo de assimilação das ideias de Limite iniciou-se a partir do conceito na 

forma intuitiva composta nos problemas da tangente e da velocidade. As ações dos alunos 

foram observadas na realização das situações problemas de acordo como a estratégia da ASP 

para cada problema analisado.  

O desempenho qualitativo dos alunos, na etapa verbal observou-se um nível de 

desempenho abaixo das expectativas, no entanto, essa primeira análise não foi considerada 

como uma situação negativa, pois o nível de complexidade aumentou com relação ao 

conteúdo contextualizado nos problemas. A retroalimentação da prática procedeu com base 

em atividades também prática de resolução de resolução de problemas e modelos elaborados 

para calcular Limites. 

Na Etapa Linguagem Externa, do mesmo modo, considerou-se também que cada 

problema, apresentou nível de complexidade superior ao anterior. Então, mesmo, que o aluno 
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tenha obtido um bom desempenho problema (P-04), no problema (P-05) com a elevação da 

complexidade a compreensão tende a uma assimilação mais lenta.  

Observando o desempenho dos alunos na Etapa Linguagem Externa, o aluno (A-01), 

demonstrou avanço por meio da aplicação das atividades de situações problema, mas a 

participação efetiva deste aluno nas aulas práticas foi sem dúvida fundamental para o 

desenvolvimento do conceito na forma intuitiva de limite. 

O desempenho do aluno (A-02) foi comprometido com a ausência da primeira 

aplicação de desempenho verbal, mas desenvolveu parcialmente as atividades na etapa da 

linguagem externa, demonstrando uma habilidade na assimilação das ideias conceituais 

aplicadas nos problemas. A parcialidade implica em resultados com aproveitamento 

satisfatório, embora não estejam totalmente corretos. 

A classificação qualitativa alcançada pelo aluno (A-04), observou-se baixo nível de 

assimilação na etapa verbal, apesar de este aluno demonstrar durante processo habilidades 

para desenvolver matematicamente os cálculos. Identificou-se que ele encontrou dificuldade 

no estudo dos conceitos aplicado em resolução de problemas (relato do próprio aluno), pois 

destacou que já havia estudado a disciplina de Cálculo, mas não com uso problemas.  

O aluno destacou essa expressão ao observar o seu próprio desempenho na resolução 

dos problemas, com relação a interpretação dos dados, o que ocasionou o baixo nível de 

assimilação na etapa linguagem externa. No entanto, o mesmo dedicou a habituar-se a prática 

de descrever os procedimentos realizados pelo mesmo, pois o mesmo, relatou ter dificuldade 

de expressar suas ideias na forma verbal. 

 

O aluno (A-05) manteve baixa frequência nas aulas de aplicação das atividades, sendo 

este um fator que dificultou o desenvolvimento das ações cognitivas, portanto não houve 

análise quanto a ação verbal. Observou-se no desempenho que solucionou os dois problemas, 

da etapa da linguagem externa, um de maneira pouco consciente e outro razoavelmente 

consciente. Portanto, apenas em um problema desta fase obteve resultado satisfatório. 

O aluno (A-06) esteve presente em todas as atividades, manteve o seu desempenho 

razoável quanto a forma de assimilação em três problemas solucionados razoavelmente 

consciente e um de maneira pouco consciente. Contudo, isso implicou que a forma de 

assimilação estava assumindo um comportamento gradativo de dissociabilidade dos conceitos 

particulares. Embora não estivesse completa, mas os conceitos estavam sendo assimilados por 

este aluno assumindo forma mais consistente. 
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O aluno (A-07), faltou na aplicação de dois problemas desta fase. Na fase da etapa 

linguagem externa elaborou as ações do primeiro problema razoavelmente consciente e do 

segundo de maneira pouco consciente. Isso implica, em baixa dissociabilidade da assimilação 

das ideias conceituais de limite. 

O aluno (A-08) esteve presente em todas as aplicações das atividades da fase 

mediadora. Mesmo, apresentando dois resultados com ações pouco conscientes e dois 

razoavelmente consciente, observou-se desempenho gradativo na forma de assimilação na 

etapa verbal externa e na etapa da ação em linguagem externa, o resultado pouco consciente, 

deu-se devido ao grau de complexidade do problema, possivelmente superior aos conceitos 

assimilados pelo aluno. 

O aluno (A-10), obteve um desempenho razoavelmente consciente nos dois problemas 

solucionados desta fase, mas a baixa frequência nas aulas foram prejudiciais ao desempenho, 

o que fez com que este aluno desistisse do semestre. 

O desempenho do aluno (A-11), foi comprometido não ter realizado o teste 

diagnóstico, e nem ter participado das aulas práticas de retroalimentação do próprio teste. 

Portanto, apresentou um desempenho razoavelmente baixo na solução dos problemas da fase 

formativa e mediadora. Mas, mesmo assim apresentou certo avanço em relação a situação 

inicial de ingresso no período do semestre. 

De maneira geral, atribuiu-se o desempenho parcial dos alunos na fase formativa e 

mediadora, devido a vários elementos que dificultaram o processo de assimilação das ideias 

conceituais, que de certa forma, foram considerados novos na ocasião, como: inconsistência 

na habilidade para elaboração dos modelos matemáticos e inconsistência para interpretação 

das soluções.  

A (Tabela 39) apresenta o resumo do desempenho qualitativo, em cada problema 

realizados pelos alunos na fase formativa e mediadora: 

 

Tabela 39 - Resumo do Resultado da Fase Formativa e Mediadora 

Aluno 

Desempenho da Ação Verbal 

Externa (Ação Verbal) 

Desempenho da Ação em linguagem 

Externa (Linguagem Externa) 

P-04 P-05  P-06 P-07 

A-01 
Razoavelmente 

Consciente 
 Pouco consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

A-02 
(Faltou na 

aplicação) 

(Faltou na 

aplicação) 

Razoavelmente 

Consciente 
Consciente 

A-04 
 Pouco consciente 

Razoavelmente 

Consciente 
Pouco consciente Pouco consciente 
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A-05 (Faltou na 

aplicação) 

(Faltou na 

aplicação) 
Pouco consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

A-06 Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 
Pouco consciente 

A-07 (Faltou na 

aplicação) 

(Faltou na 

aplicação) 
Pouco consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

A-08 
Pouco consciente 

Razoavelmente 

Consciente 
Consciente Pouco consciente 

A-09 
Razoavelmente 

Consciente 
Pouco consciente 

(Faltou na 

aplicação) 

(Faltou na 

aplicação) 

A-10 
Razoavelmente 

Consciente 
Pouco consciente Pouco consciente Pouco consciente 

Legenda: A-01 até A-10 (Alunos de um a dez); P-04: Problema 4; P-05: Problema 5; P-06: Problema 6 e P-07: 
Problema 7. 

 

As duas ações mencionadas foram elementos de análises com maior essencialidade no 

desempenho dos alunos. No entanto, destaca-se que os alunos foram aptos para solucionar 

problemas e questões com modelos elaborados, logo, deduziu-se que a aplicação dos 

conceitos de Limite, foram alcançadas nesta perspectiva.  

As características da Ação Mental foram observadas no desempenho dos problemas 

(P-08 e P-09). No problema (P-08) obteve-se mais respostas com características conscientes. 

Atribuiu-se este desempenho quanto a solução e a interpretação do resultado deste problema 

pelos alunos. No entanto, o problema (P-09) apresentou apenas uma solução consciente, 

motivo desta baixa de assertivas, deu-se devido ao nível de complexidade deste problema 

comprometeu a interpretação completa pelos alunos. 

Mesmo assim, as características abstratas de execução das ações realizadas pelos 

alunos no teste final, demonstraram elementos consideráveis de automatização das ideias 

conceituais de limite. 

 

Apesar de apenas seis alunos terem participado do teste final, os resultados do 

desempenho apresentados na (Tabela 40) foram consideravelmente satisfatórios em relação as 

fases anteriores: 

 

Tabela 40 - Síntese do Desempenho na Ação Mental 

Aluno 
Desempenho da Ações Mentais 

P-08 P-09 

A-01 Consciente  Razoavelmente consciente 

A-02 Consciente Consciente 

A-04 Consciente  Razoavelmente consciente 
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A-05 - - 

A-06 Consciente  Razoavelmente consciente 

A-07 - - 

A-08 Razoavelmente consciente Razoavelmente consciente 

A-10 - - 

A-11 Razoavelmente consciente Razoavelmente consciente 

Legenda: A-01 até A-10 (Alunos de um a dez); P-08: Problema 8; P-09: Problema 9. 

 

No âmbito geral de desempenho, destaca-se no (Gráfico 7) a média do desempenho 

dos alunos nas três fases de aplicação dos testes e das atividades. A escala de observação foi 

dada pelo intervalo [4-20]. 

Gráfico 7 - Desempenho Geral dos Alunos 

 

 

Observa-se que, o aluno (A-01) apresentou considerável avanço nas etapas 

qualitativas, mantendo uma proporção média no teste diagnóstico e na fase formativa e 

mediadora, mas obteve avanço significativo no desempenho do teste final. 

O aluno (A-02), obteve um desempenho ótimo no teste diagnóstico, mas na fase 

formativa, apesar de aplicar os conceitos corretamente apresentou baixo desempenho, devido 

não estar presente na aplicação dos problemas da etapa verbal externa. No entanto, 

apresentou, melhor desempenho no teste final. 

O aluno (A-03), participou apenas o teste diagnóstico, portanto, seu desempenho nas 

fases posteriores, não obtiveram avanço nos resultados. 

O aluno (A-04) no teste diagnóstico, apresentou ótimo desempenho, mas na fase 

formativa, apesar de ter demonstrados em outras atividades domínio para aplicação dos 
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conteúdos de Limite, não obteve um desempenho satisfatório, por não descrever os 

procedimentos das ações, quando solicitado nas ações essenciais dos problemas.  

Quanto ao desempenho do aluno (A-05), também foi observado maior desempenho no 

teste diagnóstico, no entanto, não manteve o mesmo desempenho nas demais fases, as 

implicações deste resultado, deu-se também por baixa frequência deste aluno nas aulas prática 

e na aplicação dos testes. 

Enquanto que o aluno (A-06) demonstrou melhor desempenho em relação as fases 

iniciais (diagnóstica e formativa), atribuiu-se esse resultado a frequência efetiva deste aluno 

nas aulas práticas.  

O aluno (A-07) manteve um aproveitamento razoavelmente baixo durante todo o 

processo, resultado também de uma baixa frequência deste aluno na fase formativa e 

mediadora.  

O aluno (A-08) teve aproveitamento dentro da média no teste diagnóstico, no entanto, 

se desempenho baixou no desenvolvimento da fase formativa e mediadora, este aluno 

manteve frequência ativa, mas se observou dificuldades quanto a assimilação do próprio 

conteúdo de limite associado a resolução de problemas, também apresentou dificuldades para 

elaborar modelos matemáticos e interpretar as soluções, sendo estas as ações com maior 

essencialidade na fase formativa e mediadora. 

O aproveitamento dos alunos (A-09 e A-10) foram baixíssimos devido a sua 

desistência no início da fase formativa, por motivo de saúde.  

O aluno (A-11) não participou do teste diagnóstico e também não participou 

ativamente da fase formativa e mediadora, mesmo assim, apresentou um avanço com relação 

ao seu próprio desempenho no teste final.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pesquisas no ensino superior são de tal forma complexas. Sobre os resultados dos 

trabalhos com relação aos objetivos. Se alcançou os objetivo geral apresentado na proposta,  

na concepção de que o processo de ensino do conteúdo de Limite associado a Atividade de 

Situações Problema, como estratégia de ensino, seguindo os fundamentos Teóricos da 

Aprendizagem de Formação das Etapas das Ações Mentais, alcançou expressivas análises 

consideradas como eficaz na aprendizagem dos Licenciandos em Matemática do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. 
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Fundamentando por questionamento mais detalhado, se observou que apesar de muito 

empenho, não foram totalmente sistematizados os conceitos ideais que fundamentariam 

melhor a assimilação do conhecimento de Limite. Esse entendimento, obteve-se pela 

insuficiência do tempo destinado para o estudo, se tratando de um assunto de característica 

fundamental da matemática moderna, de aparência dinâmica e complexa. 

As contribuições efetivas da ASP na aprendizagem de Cálculo, foram fundamentais 

para a assimilação dos conceitos, pois este método apresenta formas detalhadas na aplicação e 

execução das ações, desse modo, obteve-se a forma objetiva de identificação das 

características das ações segundo os aspectos da teoria de Galperin. 

Desse modo, observou-se que possibilidade de se alcançar de fato um ensino que 

promova uma aprendizagem eficaz com a abordagem do processo de ensino aplicado. No 

entanto, este processo demanda um tempo maior para aplicação, dedicação do profissional, 

estudos mais frequentes do processo de aprendizagem com fundamentação teórica da 

psicologia cognitiva. 

A atividade de Situações problemas como estratégia metodológica no ensino superior, 

aplicada ao estudo de Limite, apresentou características evidenciais de uma aprendizagem 

gradativa na assimilação dos conceitos, de acordo com a explicação fundamentada na teoria 

de formação por etapas das ações mentais. 

A pesquisa cumpriu seu objetivo principal, o estudo da aprendizagem foi realizado 

utilizando como pressupostos explicativos fundamentais a Teoria de Formação por Etapas das 

Ações Mentais de Galperin, em cada problema solucionado pelos alunos, por meio do efeito 

da Atividade de Situações Problemas em Limite de Funções de uma variável real, escolhido 

para análise. 

Do mesmo modo, o desenvolvimento do processo de ensino do conteúdo de Limite, 

foi organizado a partir da teoria de formação das etapas das ações mentais. Como também, as 

análises explicativas da aplicação do sistema invariante de quatro ações no conteúdo de 

Limite através da Atividade de Situações Problemas (ASP), segundo os pressupostos da 

teoria. 

A avaliação do processo de ensino na aprendizagem do conteúdo de Limite 

desenvolvido por meio da ASP, ocorreu apoiado nas três fases de aplicação dos problemas 

(diagnóstica, formativa e final), onde se obtiveram os resultados das resoluções dos problemas 

selecionados de cada fase da pesquisa.  
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A proposta do sistema de quatro ações para a didática de resolução de problemas em 

Limite, foi aplicado com uso da ASP como uma estratégia de resolução de problemas, 

fundamentado na teoria de formação por etapas das ações mentais. 

Por meio das ações e operações observadas nos problemas solucionados pelos alunos, 

obteve-se o desempenho da aprendizagem segundo as características. No entanto, observou-se 

que a influência das aulas práticas focadas em argumentos reflexivos qualitativos durante o 

processo, foram os principais motivos que levaram os alunos a desenvolverem suas 

habilidades. 

Avaliou-se que a estratégia metodológica da ASP influenciou positivamente na 

aprendizagem dos alunos, no entanto, o tempo de aplicação foi insuficiente, para estimar mais 

discussões quanto a consolidação da aprendizagem. Portanto, compreendeu-se que a aplicação 

do método de resolução de problemas requer maior tempo para que os alunos possam realizar 

as transferências do conhecimento novo com mais êxito. 

Observou-se que o método da ASP é uma estratégia que faz uso máximo do 

detalhamento das informações e conceitos, logo, o tempo e os objetivos, foram observados e 

planejados cuidadosamente. O processo de assimilação foi positivo para os alunos que 

participaram ativamente das aulas práticas. E também, para os alunos que estavam aptos para 

desenvolver os cálculos matemáticos com facilidade, foi significativo no sentido de eles 

aprenderam a aplicar conscientemente os conceitos, e não apenas calcular respostas de 

determinadas questões, o que ocorria anteriormente em suas vivências. 

 A teoria de formação por etapas das ações mentais associada a resolução de 

problemas, demonstrou potencial significativo nos dados obtidos. No entanto, o período de 

observação do escopo foi limitado, o que deixou um espaço aberto para futuros pesquisadores 

das áreas de ensino. 

Portanto, esta pesquisa contém um aporte para futuros estudos no contexto da 

resolução de problemas, visando a assimilação de conceitos superiores, aplicadas no campo 

das Ciências Exatas, da Terra e Ciências da Educação.  

 Desse modo, este estudo fica recomendado aos professores do campo da ciência e da 

matemática, para possíveis replicações, por meio e apresentação do seu produto, um aporte de 

sugestões para elaboração das aulas e assim alcançar resultados inovadores. Contudo, 

contribuir para a motivar professores a inovarem suas práticas no ensino da matemática pura e 

aplicação nos cursos de licenciatura. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Plano de Ensino 

Dissertação: ESTUDO DA APRENDIZAGEM NA ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMA EM LIMITE FUNDAMENTADO NA TEORIA DE FORMAÇÃO POR ETAPAS DAS 

AÇÕES MENTAIS DE GALPERIN 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina Cálculo Diferencial e Integral 

Ano: 2013                                                         Carga Horária: 30 horas                                              Nº de Aulas o período: 15 

Objetivo da Atividade de Situações Problema em Limite 

 Aplicar o conceito de limite à resolução de problemas. 

Unidade: Limite de uma função de uma variável real 

Conteúdos Objetivos H/A Caraterísticas 

Revisão sobre álgebra, 

geometria analítica e 

funções. 

 Conhecer o nível de partida dos alunos na ASP em 

Matemática 
6 

 Uma prova de lápis na primeira aula; 

 Duas aulas mistas incluindo a resolução de problemas envolvendo os conteúdos de álgebra, 
geometria analítica e funções. 

 

Comportamento da função 

quando a variável 

independente se aproxima a 
um ponto. 

 Compreender o limite de uma função aplicado ao problema 

da tangente; 

 Identificar as propriedades essências do conceito de limite de 

uma função num ponto; 

 Resolver problemas de limite a partir do conceito na forma 

intuitiva, que tenham como solução o comportamento da função 

quando a variável se aproxima a um ponto. 

12 

 Utilização da BOA 3, para a orientação do sistema de ações da ASP em limite; 

 Os alunos devem compreender o sistema de ações da ASP em limite;  

 Os alunos dever realizar o sistema de ações 

 Aquisição do significado limite a partir do conceito na forma intuitiva associada a resolução de 
problemas;  

 Apresentação de novos problemas onde sua solução é a través do conceito de limite. 

Definição de limites na 

linguagem de      

Definir a aplicação da definição de limite na linguagem de      
dispostos por resolução de problemas; em casos particulares e em 
novos contextos. 

6 

 Apresentação de novos problemas onde sua solução é a través do conceito de limite. 

 Definição precisa do conceito de limite através de exemplos demonstrados em aulas práticas. 

 Apresentação de atividades e novos problemas onde sua solução é a través do conceito de limite.  

Limites laterais, limites  
infinitos e no infinito, limite 

e continuidade 

 Identificar as propriedades essências o conceito de limite 

infinito, nos infinitos e continuidade 

 Calcular limite a partir do conceito 

 Calculo de limites infinitos e no infinito. 

6  Aplicação em atividades realizadas em aulas práticas. 
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APÊNDICE B – Base Orientadora da Ação 

Dissertação: ESTUDO DA APRENDIZAGEM NA ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMA EM LIMITE FUNDAMENTADO NOS ASPECTOS DA TEORIA DE 

FORMAÇÃO POR ETAPAS DAS AÇÕES MENTAIS DE GALPERIN 

BASE ORIENTADORA DA AÇÃO 

Tema: Cálculo Diferencial     Assunto: Limite de uma função de variável real  

Carga Horária: 30 horas     BOA: Tipo 3 (Concreta, Completa e Independente)   

Objetivo Geral 

• Construir ideias conceituais de limite de uma função de uma variável real. 

Objetivos Específicos: 

• Compreender as ideias conceituais de limite presente nos problemas de abordagem inicial do conteúdo; 

• Calcular o limite subtendido em situações problemas com a aplicação de um sistema de ações ASP; 

• Definir, de modo geral, o conceito de limite no estudo de Cálculo. 

Instrumentos 

 Observação em sala de aula diário de anotações e filmagem; 

 Aplicação das tarefas com inserção de problemas que abordam os conceitos; 

 Realizar transferência para novas situações problemas. 

Assunto 
Característica Generalizada 

(Concreta) 

Característica Plena 

(Completa) 

Característica do Modo de Obtenção 

(Preparada) 

A
ss

im
il

aç
ão

 d
o

 C
o

n
ce

it
o

 d
e 

L
im

it
e 

d
e 

u
m

a 
F

u
n

çã
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 Limites e suas propriedades:  

 O Problema da 
Tangente; 

 O Problema da 
Velocidade; 

 A relação entre o 
problema da 

tangente e o 

problema da 
velocidade; 

 

 Iniciar o estudo de Cálculo a partir do Problema da 
Tangente, observando o limite na inclinação da reta 

tangente às inclinações das retas secantes na 
representação geométrica descrita na simbologia 

matemática. 

 

 Estudar as propriedades essenciais do conceito de limite 
de uma função num ponto, através de aula expositiva e 

prática de resolução de atividades envolvendo situações 

problemas. 
 

 Abordar o Problema da Velocidade com o intuito de 

calcular a velocidade instantânea de um corpo em 
movimento, demonstrando que essa velocidade 

instantânea é definida como o valor do limite das 

velocidades médias em períodos de tempo cada vez 
menores, iniciadas em t0. 

 

 Aplicar o conceito de limite por meio de resolução de problemas. 
 

 Apresentar a ideia de limite ilustrada por retas secantes tendendo a uma reta tangente. A atenção 
neste momento está voltada para a compreensão do comportamento da função representada pelas retas 

secantes se aproximando da reta tangente. Com isso, o estudante deverá observar que a inclinação da reta 

tangente é o limite das inclinações das retas secantes. 
 

 Após a explicitação detalhada da tarefa o estudante deverá ser capaz de fazer a aplicação em outra 

situação problema “o problema da velocidade”, dando sequência à ideia de limite, no qual será realizado 

de maneira compartilhada o conhecimento aprendido até então em grupo. 
 

 Em cada situação nova, são inseridos novos conceitos que estão diretamente envolvidos no contexto 

do problema. Através do Problema da Velocidade serão explicitados os fenômenos de velocidade média, 
expressa na relação de mudança de posição pelo tempo decorrido, chegando à velocidade instantânea 

composta nesta relação. 

 Demonstrar a relação de limite que existe entre o Problema da Tangente e o Problema da Velocidade. 

file:///C:/Users/Solange/Documents/1MESTRADO%20UERR%20CIENCIAS/Estagio-IFRR/Guia%20de%20Obsevação.pdf
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Limites e suas propriedades:  

 

 O Problema do 

Tanque; 

 O Problema da 

Taxa dos 

Batimentos 
Cardíacos; 

 Limites Laterais; 

 A Definição 

       ( )    

 

 Orientar com a inserção de novos problemas, com 

solução  através do conceito de limite, já atribuído nos 
problemas anteriores. 

 

 Formalizar as ideias iniciais do conceito de limite, na 

observância dos limites laterais para direcionar este 
conceito a se converter numa ideia mais consistente, a ser 

aplicada em outras situações na forma da Definição em 

simbologia matemática. 

 

 Os estudantes aplicam o sistema de ações da ASP, para resolver o problema “vazamento de um 

tanque” em litros por minuto. Induzidos por questionamentos discursivos que os direcionam a encontrar 
uma solução minuciosamente detalhada para facilitar a compreensão dos novos conceitos envolvidos 

neste problema. Os questionamentos do problema visam promover maior perceptividade dos conceitos e 

aplicações dispostos no esboço gráfico, na inclinação das retas, nos pontos, na descrição do fenômeno 
realizado pelo estudante. 

 

 Partindo para outro contexto, mas fazendo uso do método foi atribuído o problema da “taxa de 

batimentos cardíacos”. A professora orienta os estudantes a fazer uso do passo a passo, fazer análise do 

problema antes de tentar resolvê-lo. Este problema, aborda, elementos estudados no Problema da 

Tangente e da Velocidade. Após resolver matematicamente o problema os estudante devem realizar de 

forma escrita suas conclusões. 
 

 A introdução do estudo de limites laterais é conduzida como uma tarefa de análise do comportamento 

gráfico nas vizinhas de um número no eixo das ordenadas e análise do comportamento no eixo das 
abcissas. Os estudantes compõem duas tabelas atribuindo valores para x nas vizinhas do número, 

compreendendo o comportamento do gráfico pela direita e pela esquerda, desse modo são também 

estimulados a explicar tal comportamento. 

L
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 Identificar as 

propriedades essenciais do 

conceito e da definição de 

limites infinitos; 
 

 Propriedades dos Limites; 

 

 A Definição Precisa de 
Limite;  

 

 Calcular Limite a partir da 

Definição Geral; 

 

 Continuidade; 

 

 Limites no Infinito; 

 

 Calculo de Limites 
Infinitos no Infinito; 

 

 Apresentam-se para os estudantes as cinco Propriedades do 
Limite: o limite da soma é a soma dos limites; o limite de uma 

diferença é a diferença dos limites; o limite de uma constante 
multiplicando uma função é a constante multiplicando o limite 

desta função; o limite do produto é o produto dos limites e o 

limite do quociente é o quociente dos limites (desde que o 
limite do denominado não seja 0). As atividades são preparadas 

com o intuito de aplicar as propriedades nos exemplos dados do 

conceito geral. 
 

 A Definição do conceito de limite é demonstrada a partir de 

uma função. 

 

 Definir as funções contínuas e desenvolver o conceito de 
continuidade, apresentado no problema da velocidade para 

explicar que este tipo de problema apresenta continuidade, por 
exemplo a direção percorrida por um veículo; mover a caneta 

sob o papel formando traços sem interrupção. 

 

 Conceito de descontinuidade e aplicação em exemplos nas 
funções contínuas e descontínuas. 

 

 

 Apresentação de novas tarefas cuja solução é através da definição do conceito na forma 
intuitiva de limite já aplicado em situações anteriores. 

 Os estudantes são estimulados a explicar a tarefa realizada por meio das explicitações 
solicitadas nos questionamentos da tarefa ou de forma verbalizada, quando solicitada pela 

professora.  

 A definição precisa do conceito de limite será aplicada após as operações de análises do 
comportamento dos gráficos e aplicações da definição da simbologia matemática de limite. 

Lembrando que o conceito na forma intuitiva de limites é imprecisa e inadequada para todos os 

tipos de problemas. No entanto, para se obter as informações mais detalhadas aplica-se a 

definição precisa do limite de  ( ) quando   tende a a é  , descrita: 

   
   

 ( )    

 

Se para todo número  > 0 houver um número  > 0 tal que se 0 < |   | <  então | ( ) –  | < . 

 

 Apresentação de novos problemas cuja solução é a través do conceito de limite. 

 O conceito de limite se converte numa ideia mais estável. 
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APÊNDICE C – Relatório de Observação e Transcrição de Filmagens 

Programação para recepção dos acadêmicos e demais estudantes do IFRR. 

Aula: 01 –  Data: 11/03/2013 
Aplicação do pré-teste (6 situações problema) 

 

Aula: 02 –  Data: 14/03/2013 

Demonstração da Resolução do Pré-teste 

Aula: 03 – Data: 18/03/2013 - Assunto: Funções 
 

Procedimentos das ações: 
Ao serem estimulados pela professora da disciplina a opinar sobre o grau de dificuldade da atividade (pré-teste) os alunos responderam: “não foi fácil 

resolver”; “resolvi quase todos, faltou somente a última questão”; “não consegui”. Dando prosseguimento a professora fez a demonstração da resolução do 

problema 1. A professora comentou sobre a importância da linguagem matemática ao realizarem a análise inicial para resolução de um problema, ou seja, a 
identificação dos dados do problema. O motivo desta fala foi por uma questão forma de justificativa da resolução de um cálculo e que o corretor (quem 

corrige) possa ser convencido do resultado das respostas dadas. Na determinação dos dados, o que demonstra que determinada função está crescendo? 

Perguntou a professora. Resposta: “o sinal de subtração (-)”. Quanto à justificação de quando a produção seria esgotada? Questionamento da professora. 
Resposta: “8 anos, conforme os dados da função”. Prosseguindo os questionamentos sobre o tipo de função abordado no problema, os acadêmicos. 

Resposta: “função linear decrescente”. Problema 2:  Para esta solução inicial a professora questionou como seria o comportamento da função de 

abordagem do problema? Para responder esta questão os alunos chegaram ao consenso de que primeiramente deveria se encontrar a equação da reta, ou 
seja, o modelo matemático y – y0 = m(x - x0) usando o determinante. Feito isso, posteriormente realiza a substituição de p e q na equação. Observação: sem 

conseguir encontrar a equação da reta um dos alunos afirmou não ter finalizado a resolução deste problema. Problema 3: A professora perguntou quais 

alunos haviam respondido este problema? “não respondi essa”; “resolvi todos” e os demais não responderam. Observação: um aluno questionou sobre 
encontrar a solução do problema, usando o método da regra de três.  Resposta da professora: encontrar o resultado sim, porém este seria um mecanismo 

para resolver um problema em particular. Os demais seriam resolvidos de forma linear. 

A professora entregou aos alunos mais uma relação de atividades contendo 4 problemas para serem resolvidos. Abordagem teórica: método de recepção 
(oral com exposição escrita) e resolução de problema com aplicação do método da ASP. Qual o objetivo da disciplina de Cálculo? Uma das alunos 

questionou, no entanto não foi possível registar a resposta da professora [...] Iniciando a segunda lista de atividades: a professora perguntou, qual é o 

modelo matemático da situação problema 1? E quais são os dados do problema? 
Os alunos responderam: 

Cidade A [Iluminação = R$ 4,00 e 0,40Kwh] 

Cidade B [Iluminação = R$ 4,00 e 0,40Kwh] 
Os alunos compreenderam que para encontrar a solução do problema era necessário aplicar os dados do problema na equação. Posteriormente, professora 

perguntou se havia possiblidade de identificar se a Cidade A e Cidade B, chegariam ao mesmo consumo? 

Os alunos responderam que sim, pois poderia igualar as equações e obter o resultado do valor de x. Desse modo o problema foi solucionado estimulando a 
participação dos alunos na construção das equações e o resultado conforme solicitação. 

Segundo problema: envolveu o conteúdo de área da figura geométrica. Neste problema a professora ressaltou que área é a função da dimensão, ou seja, 

existe uma relação de dependência. Neste exemplo os alunos ficaram atentos sem realizar nenhum questionamento, acredita-se que estavam em momento 
de recordação do assunto, pois faziam gestos de confirmação com a cabeça. Chegaram à conclusão do problema concordando com a professora que se 

tratava de um eixo de simetria que corta uma parábola ao meio. No terceiro problema: o assunto de abordagem foi o envolvimento de potência regular. A 
professora ressaltou: construir o modelo matemático a partir de situações problema, para poder generalizar a ideia e possibilitar a aplicação em outras 

situações. Observação: houve um questionamento de uma aluna que interpretou o problema de maneira prática para encontrar a solução usando apenas 

cálculo mental. Quanto a este questionamento, a professora interferiu informando que a principal ideia para a solução não seria simplesmente encontrar a 
resposta do problema, mas o modelo de resolução. “Outro aluno afirmou também que o problema poderia ser resolvido semelhante ao cálculo de juros 

compostos”. 

No quanto problema: envolve o modelo do problema 3. No entanto o resultado chega 9 = 2n, ou seja, bases diferentes. 
Aviso aos alunos: revisar o conteúdo de funções de primeiro grau, segundo grau e logarítmica. Os acadêmicos ficaram surpresos, mas não questionaram e 

realizaram a atividade no tempo de aula previsto. 
 

Aula: 04 –  Data: 21/03/2013 - Assunto: tipos de funções  

Prática de resolução de problemas envolvendo o conteúdo de funções. 

 

Aula: 05 e 06 - Assunto:  

Data: 23/03/2013 

Atividade no laboratório de matemática. 

No primeiro momento foi exposto o conceito de limite inserido em um problema envolvendo tangente.  Questionamento da professora: como encontrar a 
equação da reta? O que é preciso fazer para determinar o coeficiente angular? Não obtendo resposta dos alunos, obviamente por estar em primeiro contato 

com o novo assunto, a professora explica a solução do problema fazendo uma explanação oral e escrita e os alunos assistiram atentamente, com aspectos de 

que haviam encontrado ou sido inseridos em um grau de dificuldade superior aos problemas anteriormente abordados. Após ter demonstrado como se 
encontra a equação da reta do problema, a professora, retomou o questionamento inicial sobre o conceito de limite e o objetivo desta disciplina. O que se 

entende por limite? Como definir um ponto? Como o qual o procedimento de se resolver problemas na concepção dos alunos? Diante destes 

questionamentos foi solicitado aos acadêmicos que descrevessem estas respostas para que posteriormente fossem analisadas pela professora como uma 
forma de se extrair dos acadêmicos o conceito prévio sobre limite dos mesmos. 
 

Aula: 07 –  Data: 25/03/2013 - Assunto: Abordagem geral de Cálculo I. 

Nesta aula a professora iniciou com um problema denominado problema da tangente (JAMES STWART, p.87), perguntando: o que o problema pede? 
Reposta: a equação da reta (curva), observou-se por esta pesquisadora que a partir dos problemas anteriores os acadêmicos estavam mais atentos as 

perguntas da professora, e iniciavam um processo de resposta consciente. Diante da resposta dos alunos, a professora buscou novamente ressaltar quais 
eram os dados do problema. Alguns acadêmicos responderam enquanto outros ficaram em silencio observando. Qual é a equação da reta tangente na curva 

y = x² [nesta equação]? Ao realizar o esquema do problema a professora questionou novamente, o que é preciso para determinar a equação da reta? 
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Resposta (dois alunos): dois pontos ou um ponto e o coeficiente angular. Diante desta resposta, observa-se que estes dois acadêmicos já iniciaram um 

processo de organização das ideias quanto à equação da reta. Os demais podem também conter os mesmos discernimentos, no entanto não se manifestaram. 
Como se descreve a equação geral da rata? Perguntou a professora. Resposta (dois acadêmicos): y – y0 = (x – x0). Desenvolvendo o esquema foi 

encontrada a equação da reta deste problema. Observação: um dos alunos resolveu o problema por aproximação. Outro questionamento da professora: 

quais as coordenadas de p? Não foi possível processar a resposta. O que acontece com o coeficiente angular? Resposta: “se aproxima de 2”; “vai ser um 
valor próximo de 2”. Então, chegaram à conclusão de que o limite do problema seria conforme o modelo matemático: Lim mpq = m (quando p tende a q). 

Novamente a professora retornou a perguntar qual é a equação dessa reta? 

Y= 2x – 1 (equação da reta). Então o limite: é a inclinação da reta tangente. 
 

Aula: 08 – O problema da tangente.  
Data: 01/04/2013 
 

A professora iniciou dialogando sobre o problema do tanque da aula anterior, os alunos e a professora leram o problema [...]. A discussão sobre este 
problema iniciou com as perguntas do próprio problema, onde os alunos deveriam encontrar a inclinação da reta. A professora pergunta: o que o problema 

está solicitando? Resposta: achar o coeficiente angular em p=q?  
A princípio os alunos montaram o gráfico [...], após parte dos alunos terem informado ter conseguido fazer o gráfico, a professora fez o mesmo esboço no 

quadro, observou-se que neste momento haviam alunos com dúvida quanto a demonstração do gráfico, se seria uma reta ou uma parábola, mas um dos 

alunos informou que por meio do determinante seria possível interpretar e identificar uma inclinação da drenagem da água do tanque. 

Prosseguindo a professora questiona sobre a quantidade de inclinações contidas no problema, neste momento os alunos ficaram atentos [com aspecto de 

dúvida em responder], mas sem resposta, no entanto a professora fez a identificação das curvas no esboço anteriormente feito no quadro. O segundo 

questionamento da professora sobre a inclinação da reta, a inclinação passando pela tangente[...]. Mais uma vez a professora questionou “O que representa 
essa inclinação?” e depois “Como estimar pelo gráfico ou como fazer?” não houve resposta, os alunos ficaram em silêncio [...]. Compreenderam? Resposta: 

“mais ou menos”. Na concepção desta pesquisadora os alunos presentes nesta aula, ainda não conseguiram formular ou compreender a informação 

(conceito particular partindo para o geral) até o presente momento. Baseando-se nas respostas obtidas e no silencio, observando os aspectos 
comportamentais (?). Observação:  1.faltou mais interação entre os alunos para que pudesse obter as respostas sobre a resolução deste problema. 2. a 

professora precisaria questionar mais para se obter informações sobre a estrutura cognitiva dos alunos no momento. 3. talvez por causa da filmagem os 

alunos estavam intimidados a falar ou responder os questionamentos da professora. Posteriormente foram apresentados mais 5 problemas a serem 
resolvidos pelos alunos. O problema dos batimentos cardíacos[...]. [...] foi dado um tempo para os alunos responderem os exercícios e tirar as dúvidas 

diretamente com a professora. Ao tentarem resolver o problema dos batimentos cardíacos aos alunos construíram o esboço do gráfico, usando os dados da 

tabela contido na questão [...]. Compreender o problema: Dá pra estimar pela média dos pontos? Foi um questionamento da professora, mas um aluno 
perguntou existe outro procedimento para encontrar a resposta do problema?  Resposta da professora: Os valores que abordam o problema é para poder 

encontrar o ponto que aproxima ou identifica a taxa de batimentos no ponto estimado. Como se calcula a média aritmética...??? A não compreensão dos 

alunos: uma aluna solicitou a ajuda da professora, informando não ter entendido o problema, a professora explicou diretamente para a mesma [esta aluna 
não está matriculada na turma, frequenta as aulas esporadicamente, portanto não participou das aulas anteriores, e por isso não conseguia acompanhar 

os demais]. Observação: as orientações para este problema não foram suficientemente absorvidas pelos acadêmicos para que resolvessem o problema 

sozinhos, mesmo assim tentaram responder, mesmo sem terem compreendido o problema para encontrar a solução, encontraram dificuldades para encontrar 

a estimativa das taxas, acredita-se que mesmo com as orientações da professora, os acadêmicos ainda não disponibilizavam de conhecimento prévio para 

que pudessem compreender a forma de solução do problema. 

Para a próxima aula no dia (08/04/2013) trazer os problemas resolvidos. 
 

Aula: 09 –  Data: 04/04/2013 

Introdução da atividade a ser desenvolvida e apresentação do problema, neste caso um modelo matemático para explorar a ideia de limite. A professora 
inicia a aula fazendo uma ressalva dos problemas abordados anteriormente, informando que nesta aula serão calculados o limite [como surgiram? como se 

calcula o limite dos casos anteriores, a partir do limite da função]. Serão abordados exemplos gerais de funções polinomiais [problema], onde será analisado 

o comportamento desta função. Professora: Como é a disposição de um gráfico de uma função polinomial? Resposta (dois alunos): “uma parábola”. 
Professora: Ao questionar sobre a posição da concavidade eles responderam: “para cima”. Neste momento, percebe-se que os mesmos passaram a interagir 

mais que nas aulas anteriores, as repostas estão coerentes e os próprios acadêmicos já estão mais acostumados com a câmera. Novamente a professora 

questiona: o que acontece com essa equação, quando se aproxima de 2? Como essa curso se comporta? Ela existe no ponto? Sem resposta:  Resposta:  
Comportamento dos alunos: Os alunos observam atentamente a explicação da professora, acompanham a resolução no caderno. Quanto à expressão facial 

demonstraram gestos de que estariam assimilando o assunto ou operação realizada pela professora. 

Um aluno interage respondendo os questionamentos da professora com respostas objetivas e corretas. Os conceitos são demonstrados e verbalizados pela 
professora de modo que os alunos observam e tentam ou respondem as perguntas quando solicitadas. Com relação à pergunta sobre qual seria o limite na 

questão em estudo os acadêmicos responderam que 4 seria o limite próximo. Para retenção do assunto pelos acadêmicos, a professora faz uma conexão 

[lembrete] com os modelos encontrados nas situações problemas anteriores, com isso os acadêmicos expressam ter compreendido sinalizando com a cabeça 

[somente os que estavam mais atentos a aula].  

Com base nos casos gerais: a professora apresentou três gráficos com limites que se aproximam pela direita e pela esquerda. A explicação seria para 
encontrar o limite e verificar o comportamento da função. 

A professora questionou sobre quais seriam os elementos que faziam parte da função f(a), que nesta questão é o mesmo L. 

Exemplo 2: (caso particular) neste exemplo os acadêmicos acompanharam atentamente, porem após uns 3 minutos ainda não haviam demonstrado aspectos 
de compreensão, porém após a identificação do domínio pela professora foi que eles iniciaram a interação na construção do gráfico e da tabela de valores. 

A pergunta estão compreendo? Feita pela professora. Três responderam que sim. Prosseguindo a professora fez outro questionamento: O domínio, qual é o 

domínio do exemplo 3? Os alunos responderam que o 0 não poderia ser [3 alunos], então todos os números com exceção do 0. 
Sete alunos presentes nesta aula acompanham a explicação [explanação verbal e demonstração escrita no quadro] da professora, com exceção de apenas um 

que estava desatento. Exemplo 4: função trigonométrica. 

Fazer uma análise do comportamento da curva no gráfico. Exemplo 5: função (função de Havzait). Na aula expositiva os alunos ficaram atentos e 
respondendo algumas questões pertinentes, como qual é o domínio? Os alunos responderam todos os reais. Análise do comportamento da função próximo 

ao ponto, ou seja, os pontos da vizinhança. 

No entanto quando a professora fez a explicação do tipo de função que não existe limite, em uma mesma função que tem comportamento diferente, houve 
uma mudança nas expressões faciais dos acadêmicos [assustados ou estarrecidos]. Pois, acredita-se que os mesmos ainda não haviam estudado este tipo de 

comportamento de uma função, sendo observado que este seria mais um novo conhecimento sendo apresentado, a estrutura cognitiva daqueles acadêmicos.  

Quantos as análises: Correlação com os problemas das aulas anteriores, o problema da velocidade. Análise conclusiva dos problemas e operações 

realizadas na aula: a professora fez uma ressalva sobre a ideia de limite a partir da formação subordinativa de casos particulares para o geral segundo 

abordagem da teoria da aprendizagem significativa. Segundo as etapas das ações mentais os acadêmicos encontram-se na fase de compreensão, embora 

já tenha realizado várias atividades e visto várias demonstrações, observa-se pelas respostas dos questionamentos da professora que os mesmos ainda 
encontram-se em processo de construção da ideia de limite. 
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Aula: 10 – Como se calcula o limite de uma função 
Assunto: Limite de uma função 

Data: 08/04/2013 
 

Tema: Limite de uma função na variável real 

Introdução: Foram demonstrados três gráficos de funções, a primeira com função cúbica com aproximação de 1 pela direita e pela esquerda. Professora: 
Qual é a conclusão sobre o questionamento da aproximação? Qual é o comportamento?  O alunos observaram que a aproximação estava acontecendo para 

próximo de 5 pela direita e pela esquerda. Então, com isso concluíram que o limite de g(x) quando x tende a 3 é 5. Professora: O que significa dizer que o 

intervalo está aberto? Resposta: “não passa pelo ponto”, percebe-se que esta resposta foi fortalecida pelo conceito já formado de intervalos estudados 
anteriormente pelos alunos que responderam o questionamento. Professora (afirmativa) “nem sempre o limite é o ponto”. 

Outro exemplo:  Acadêmicos: “Seis, porque seis é o último ponto” [por tentativa de ensaio e erro, não se demonstrou segurança da aluna, quando 

respondeu a questão, de modo que a resposta estava errada]. Acadêmico: “não tem limite” (lembrei da aula passada). Após a tentativa da colega, o outro 
respondeu ressaltando que havia esquecido quando o limite apresentava esta característica. Sobre as dúvidas: Dayane (sobre o gráfico) 

Professora: o gráfico pode ser feito da mesma forma que os alunos podem [???] Professora (Indagação): “é o valor de f(x) quando pegamos valores de x 

pela esquerda e pela direita”, a professora alerta como forma de correção da ideia “Não pode dizer que são valores de f(x)”. Acadêmicos: “só existe limite 
se os pontos laterais forem iguais”. Diante desta resposta a professora reforçou a ideia do aluno, afirmando que só existe limite se os pontos laterais forem 

iguais, nesta situação. 

Professora: qual o motivo de preencher as tabelas?  
Daiane: “para analisar o comportamento do gráfico e vê quais os valores”. Também pode-se observar pela resposta desta aluna, que já apresenta um 

discernimento mais elaborado sobre o comportamento das funções quando de atribui valores a partir de uma tabela. 
 

Aula: 11 –  

Assunto:  

Data: 11/04/2013 
 

Aula: 12 – não houve descrição. 

Assunto:  
Data: 15/04/2013 

Não houve descrição das aulas, as observações foram focadas nas filmagens. 
 

Aula: 13 não houve descrição. 

Assunto:  
Data: 18/04/2013 
 

Os exercícios versam sobre o cálculo dos limites a partir das leis dos limites, o cálculo de limite a partir de estimativas e observação do gráfico (tabela de 

valores), comparação entre os valores da tabela e o cálculo usando as leis, a demonstração do limite usando a definição épsilon e delta. 

Descrição da Participação dos Estudantes 

Os estudantes participaram resolvendo as atividades propostas organizados em grupos. - a aula transcorreu durante 100 min, Comentário da 
Pesquisadora sobre a aula (Atividades e participação dos estudantes) Observação: Os alunos (A-05) e (A-08) em um grupo de estudo calcularam o limite 

dos exercícios por meio da tabela de valores e posteriormente inseriram os dados do problema em um software de computação algébrica – GEOGEBRA 
realizando um comparativo. 

Alguns alunos iniciaram as resoluções aplicando as leis de limite estudadas (por substituição dos valores), sempre que os alunos encontravam o limite, a 

professora questionava sobre a interpretação do resultado encontrado, alguns alunos com maior assiduidade, já conseguem fazer corretamente a 
interpretação dos resultados. Os alunos encontraram dificuldade em uma das questões de uma função que não possui o limite no ponto, o limite só existia 

na lateral esquerda do ponto analisado, ou seja, não havia a possibilidade de encontrar o resultado por substituição direta na função, era necessário fazer 

uma análise de valores a esquerda do ponto, a explicação da professora foi dada a partir de atribuição de valores nas vizinhanças do ponto pela esquerda. 
 

Aula: 14 e 15 

Assunto:  
Data: 20/04/2013 
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APÊNDICE D – Resultados do Teste Diagnóstico: Análise Descritiva 

 

 

Dissertação: ESTUDO DA APRENDIZAGEM NA ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMA EM LIMITE 

FUNDAMENTADO NOS ASPECTOS DA TEORIA DE FORMAÇÃO POR ETAPAS DAS AÇÕES MENTAIS DE 

GALPERIN 

Mestranda: Solange Almeida Santos 

Orientador: Héctor José Garcia de Mendoza 

 

RESULTADO DA ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO SISTEMA DE AÇÕES 

Teste Diagnóstico 

Aluno (A-01): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria 
Analises do Problema 1 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

O problema já fornece os dados, a função  ( )         –        e a tabela de dados. O estudante determina parcialmente as 

condições do problema, pois utiliza a sequência dos valores de x compostos na tabela e a função para realizar o prognóstico de 

 ( ), não observando que o problema também solicita o prognóstico de  ( ). De acordo com os procedimentos realizados, define 
o objetivo de forma implícita e parcial, pois somente avalia f(5) da primeira questão. No entanto, se observou que ele compreende 

o período em que a fábrica se manterá funcionando, por ter realizado também os prognósticos  ( )  (7) e  ( ), concluindo que “a 
partir do 8º ano não haverá mais produção”. Apesar de ter realizado os cálculos dos demais prognósticos, não observou que f(4) é 

um dos elementos fundamentais para responder completamente o objetivo do problema. 

3 

Construir o 
modelo 

matemático 

Identifica que  ( ) está relacionado com o prognóstico da produção, e o valor de   com os anos. Inicialmente, não realiza análise 
descritiva das unidades, mas faz a aplicação corretamente no modelo para calcular os prognósticos sequenciais. 3 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Identifica que a função  ( ) é o modelo matemático que está relacionado com a tabela. Mas soluciona o modelo, soluciona 

parcialmente o problema, pois fez somente o prognóstico para  ( ), por não identificar claramente o objetivo. Construiu o gráfico 
de forma equivocada (gráfico crescente), não observando que o gráfico representa uma função decrescente, que pode ser observado 

na diminuição da produção a cada ano. 

3 

Interpretar a 

solução 

Extrai parcialmente os resultados, tenta explicar, inicialmente esboça uma compreensão, mas não calcula um dos prognósticos 
principais do objetivo do problema. Responde parcialmente ao objetivo e concluiu que “como há um decréscimo constante por 

ano, para os próximos dois anos a produção é de 3000 artigos”. No entanto, a resposta correta seria 7    artigos, ou seja, o 

resultado de ( )    ( ). 
 

3 

 

Aluno (A-01): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 2 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

 Na leitura do problema o aluno faz a relação dos seguintes elementos: x para salário,           para aluguel,      para 

manutenção e deduz que o valor que o funcionário poupa, equivale a     . Determina implicitamente as condições do problema 
pela forma que extrai todos os elementos, mas não organiza o pensamento por meio da escrita. Define implicitamente o objetivo 

quando descreve que o empregado dividiu o seu salário ( ) em quatro partes, ou seja,     , que gasta com manutenção      e 

que poupa a diferença de ambos valores     . 

5 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determinar que x está relacionado com salário, 3x/4 com a manutenção e 1x/4 o que poupa. Determina os dados da seguinte 
forma: x = salário em reais, M= 3x/4, P=1x/4 e Aluguel = R$ 120,00. Quanto à questão a) o aluno descreve o modelo 

matemático como P=x/4, fazendo relação apenas com os dados de salário, se esquecendo do valor de P. Na solução da questão b) 

faz a substituição do valor de P = R$ 240,00, utilizando-se do método de relação cruzada, e encontra o resultado de        . 
Faz uma análise simples quando afirma pode-se perceber que o empregado dividiu seu salário (x) em quatro partes, ou seja, 

4x/4. Tendo um gasto com manutenção de 3x/4. Então, subtrai-se com o total, encontrando o que se poupou (no caso x/4 do 
salário). Então, pode-se definir um modelo que define a poupança como P = 1x/4. 

2 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

O aluno busca maneiras para solucionar o modelo aplicando o conceito de limite na forma intuitiva com base nos conhecimentos 

que possui, pois não demonstrou um modelo na estrutura de função real, conforme o modelo encontrado pelo mesmo, P=x/4 não 
é possível solucionar o problema. O aluno faz a solução do seu modelo, mas não soluciona o problema. 

2 

Interpretar a 

solução 

Faz a extração dos elementos, no entanto, não conseguiu relacionar com o objetivo do problema, logo, a resposta dada está 

incorreta. Faz uma análise simples quando afirma “pode-se perceber que o empregado dividiu seu salário (x) em quatro partes, 

ou seja, 4x/4. Tendo um gasto com manutenção de 3x/4. Então, subtrai-se com o total, encontrando o que se poupou (no caso x/4 
do salário). Então, pode-se definir um modelo que define a poupança como P = 1x/4”, mas esquece de utilizar um dos elementos 

(o valor do aluguel), o que impossibilitou o resultado correto do problema. 

3 
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Aluno (A-01): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria 
Analises do Problema 3 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISE ILEGÍVEL. 
1 

Construir o modelo 

matemático 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISE ILEGÍVEL: Possivelmente o aluno tenha construído um modelo, pois faz um 

breve relatório no final, onde encontra-se ilegível. 

 

2 

Solucionar o modelo 

matemático 

PARTE DO INSTRUMENTO DE ANÁLISE ILEGÍVEL. Partindo do pressuposto do relatório observado no final do 
problema, o aluno soluciona um modelo encontrado, no entanto, não identificou-se resposta correta, além da 

descrição: YA = YB => X =? 
2 

Interpretar a solução 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISE ILEGÍVEL. O aluno descreve "o crescimento da planta A é dado por uma reta 

crescente, para todo x(dias) um aumento em y(altura), A planta B”. 2 

 

Aluno (A-02): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Análises do Problema 1 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

Extrair os elementos não se aplica (os dados já foram fornecidos) a função  ( )         –        e tabela de dados. O 

aluno determina as condições do problema, pois utiliza a sequencia dos valores de  disponível na tabela de dados e a 
função para realizar o prognóstico dos próximos dois anos f(4) e f(5).De acordo com os procedimentos dos cálculos, o 

estudante define claramente o objetivo do problema, pois avalia  ( ) e  ( ), a partir dos resultados.Conclui que se trata 

de uma função decrescente, ou seja, a cada ano a produção da fábrica diminui      unidades do seu produto, ao aplicar os 
valores de x de forma crescente na função, partindo de f(4) até f(8), desenvolvendo os cálculos a estudante encontrou o 

ano que a fábrica encerraria a produção (8º ano) e esboçou o gráfico, traçando a reta nos pontos: 

(      )  (  7   )  (      )  (      )   (      )  (      )  (      )  (7     ) 

5 

Construir o modelo 

matemático 

O estudante identifica que f(x) está relacionado com o prognóstico da produção, e o valor de x com os anos. A construção 
do modelo matemático não se aplica (já dado no problema). Realiza implicitamente através dos cálculos a análise das 

unidades do modelo ao fazer relação direta com o objetivo do problema. 
5 

Solucionar o 

modelo matemático 

Identifica que a função f(x) é o modelo matemático que está relacionado com a tabela, pois faz relação com o conceito 

geral de função linear crescente  ( )           descrita no início da questão. O estudante determinou o prognóstico 
para f(4) e f(5), fazendo uso do modelo informado. Construiu o gráfico corretamente (decrescente) traçando a reta nos 

pontos: (      )  (  7   )  (      )  (      )  (      )   (      )  (      )  (7     )   (   )  apresentado o 
máximo de precisão manuscrita, proporcionando a visualização de cada ponto. No entanto, traçou a reta iniciando no 

ponto (      ) até o (   ). Observa-se que o ponto (      ) não pode ser identificado nesta função. 

4 

Interpretar a solução 

O estudante explica cada etapa realizada e esboça uma compreensão. Dá a resposta de forma parcialmente completa para a 

questão, pois ao esboçar o gráfico acrescenta um ponto a mais, porém, de maneira incorreta. Não realizou um relatório 

descritivo (sendo que este item não foi claramente solicitado para os estudantes), mas de acordo com os procedimentos 
abordados e desenvolvimento da ideia, o estudante apresenta condições que se relacionam diretamente com o objetivo do 

problema, apresentando possíveis habilidades de construir e solucionar novamente o modelo matemático. 

5 

 

Aluno (A-02): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 2 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

Extrai completamente os elementos do problema, nominando cada um          ,                    ,     
     , resto para a poupança. A partir dos elementos dados o aluno precisa elaborar o modelo para encontrar à solução 

da questão posterior. Desse modo, o aluno elabora o modelo.Observa-se que o mesmo define o objetivo do problema 

quando demonstra um exemplo aplicando ao modelo definido. 

5 

Construir o modelo 

matemático 

Determina claramente as variáveis e nomina cada uma delas, quando descreve: x = 
salário, aluguel = R$ 120,00, man = 3x/4 e poupa o resto. A partir dos elementos 

extraídos do problema, o aluno encontra o modelo seguindo os passos:  

 
 Realiza análise das unidades variáveis, pois após a elaboração do modelo, 

demonstra um exemplo: 

Para          
 

5 

Solucionar o modelo 
matemático 

A partir do modelo o aluno demonstra um exemplo para comprovar que através do modelo é possível determinar o valor 

que será poupado pelo empregado. Soluciona a questão a) que é a elaboração do modelo e a questão b) quando 

         , ou seja, determina o salário que o empregado deve ganhar para poupar 

     , fez a solução do modelo e encontrando o resultado do salário: 

 5 
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Interpretar a solução 

Determina e relaciona corretamente os elementos do problema com o objetivo. Desse modo determina as respostas das 

questões a) e b). A descrição do aluno permite observar um breve ensaio de compreensão que possibilita uma relação 
direta com o objetivo e a construção novamente do modelo de acordo com o enunciado “o empregado ganha valor x, 

mas sabemos que gata ¾ do salário com manutenção, e então, sobra ¼, de onde ele paga o aluguel e o que sobra é 

poupado”. 

5 

 

Aluno (A-02): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 3 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

Extrai os elementos, identificando os pontos dados (   ) e (   ) e aplica na fórmula     (        )    para 

encontrar o valor de  . Observa-se pelo desenvolvimento dos cálculos que o aluno determina as condições do problema, 

iniciando com a aplicação dos pontos dados no problema para encontrar a equação da reta que representa o ponto de 
interseção em que as plantas atingem a mesma altura. Sim, determina quando observa que precisa encontrar a equação 

da reta que possibilitará encontrar um ponto em comum. 

5 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determinar as variáveis, como também os pontos dados no problema para encontrar a partir do modelo dado, a equação 

que determinar um ponto em comum, ou seja, o crescimento quando as plantas A e B atingirem a mesma altura. Faz a 

aplicação dos pontos na equação geral da reta. Constrói o modelo a partir dos pontos dado, fazendo uso geral do modelo 

da equação da reta, onde determina que. O aluno especifica graficamente na resolução do problema, determina a análise 
das unidades de forma implícita, no desenvolvimento dos cálculos e no resultado discrimina a unidade. 

5 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

O aluno faz a aplicação dos pontos dados no problema no modelo geral da equação da reta: 

     (   ) 
     
      
          
    
        

Encontrando assim, uma forma para solucionar o problema.A partir dos pontos (2,3) e (0,0), encontra a equação: 

        
      (        )    
             
               
           
          
               

 
Por meio da fórmula de Báskara, encontra os valores das raízes: x'=6 e x" = 0. Que substituindo na equação: y=3/2 x, 

para encontrar o valor de y e consequentemente o valor da altura das plantas. 

5 

Interpretar a 

solução 

Extrai os elementos e faz a relação com o objetivo do problema. 
Sim, dar resposta. Observa-se mediante da descrição do aluno sua capacidade de realizar a operação de análise e a 

relação direta com o objetivo do problema “de acordo com o enunciado as plantas nasceram no mesmo dia e foram 

tratadas com adubos diferentes, apresentaram gráficos diferentes para a relação de crescimento. No entanto, a reta que 
representa estas funções se tocam em um dado instante, apesar de ser uma do 1º grau e a outra do 2º, este ponto 

representa o dia em que as plantas estão com a mesma altura. Para sabermos as coordenadas desse ponto basta igualar 

as funções, encontrando o dia, e depois substituir esse valor em uma das funções para sabermos a altura”. 

5 

 

Aluno (A-03): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria 
Analises do Problema 1 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

Extrair os dados, não se aplica (os dados já foram fornecidos) a função  ( )         –        e tabela de dados. Mas, 

determina os dados e o objetivo do problema, pois utiliza a sequencia dos valores de   da tabela de dados e a função 

para determinar o prognóstico dos próximos dois anos  ( ) e  ( ), substituindo diretamente o valor de  . No entanto, 

não explica claramente na descrição da resposta. O estudante avalia que, a cada ano a produção da fábrica diminui      

unidades. Observou-se que o estudante realizou implicitamente os cálculos para determinar o prognóstico de encerrar a 
produção da fábrica, pois apenas informou o resultado f(8) = 0, chegando à conclusão de que neste ponto a “produção 

inicial se iguala com a perda”. Posteriormente, o estudante esboçou o gráfico desta função, identificando os pontos em 
parte de forma implícita, traçando a reta nos pontos: 

(      )  (  7   )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (7     ) 

5 

Construir o 

modelo 

matemático 

Construir o modelo, não se aplica. Mas, identifica que  ( ) está relacionado com o prognóstico da produção e   com os 

anos. Pois, se utiliza do termo “ano 4” e “ano 5”. Não se aplica (já dado no problema). Realiza as ações implicitamente, 
as descrições e justificativa são sucintas, mas os resultados estão corretos. 

5 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Identifica que a função  ( ) é o modelo matemático que está relacionado com a tabela, pois se utiliza dos termos “ano 
4”, “ano 5” e “produção inicial” quando se refere as variáveis x e y. Solucionou o modelo, mas explicou somente o 

prognóstico para  ( ). Construiu o gráfico de maneira correta trançando a reta nos pontos: 

(      )  (  7   )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (7     )   (   ). No entanto, traçou a 

reta iniciando no ponto (      ) até o (   ). Observa-se que o ponto (      ) não pode ser identificado nesta função 
e finalizou sem explicar o comportamento do gráfico da função. 

4 
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Interpretar a 

solução 

Sim, explica de modo sucinto cada ação realizada e esboça uma compreensão. Sim, apresentando resultados 

parcialmente corretos, porém parte dos procedimentos realiza de forma implícita. Não realizou (sendo que este item não 
foi claramente solicitado para os estudantes), mas de acordo com os procedimentos e desenvolvimento da ideia, o 

estudante apresenta condições e habilidades para construir o modelo matemático e solucionar. Quanto aos demais 

itens, o estudante não descreve de forma mais detalhada para realizar a análise. 

4 

 

Aluno (A-03): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 2 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

O aluno extrai os dados do problema da seguinte forma:          , 120,00 = aluguel, ¾ manutenção e  ( )   
  , para a questão b)           ., e       salário. Observa-se que o estudante determina as variáveis, quando 

faz a relação:                    para determinar o salário do empregado. Mesmo esta equação estando 

disposta de maneira não relativa, diretamente para o item  , o estudante encontra o resultado.O estudante não faz 

descrição, mas observa-se que através organização dos dados define o objetivo implicitamente. 

5 

Construir o modelo 

matemático 

O aluno determinar as variáveis do problema nominando:                                           e 

 ( )     , para a questão b)           ., e              . O estudante determina as variáveis do problema 

nominando                                            e  ( )     , para a questão b)           ., e 

             . Sim, determina que  ( )            . Não faz nenhuma análise descrita. 

5 

Solucionar o modelo 

matemático 

Sim, determina a função que soluciona a questão a) e b). Sim, soluciona o modelo matemático e dar resposta as 

questões. 5 

Interpretar a solução O estudante, extrai os resultados das questões a) e b). Encontra as respostas corretas, porém, não realiza nenhuma 
descrição do procedimento, nem da compreensão do problema. 

2 

 

Aluno (A-03): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 3 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

Faz a leitura identificando primeiramente os pontos dado no problema, faz uma relação dos pontos dados no 

problema     (   )   (   ), posteriormente aplica       . 
Observa-se que o aluno tenta fazer as relações corretamente, mas não determina completamente as condições, a 

maneira que desenvolveu os cálculos foram insuficientes para determinar o objetivo do problema. 

2 

Construir o modelo 
matemático 

Determinar as variáveis por tentativa de ensaio e erro, não determinando a equação da reta que levará a solução 

do problema. Nomina as variáveis identificadas de maneira imprópria, demonstrando relação de elementos não 

esclarecida.  
Tenta elaborar o modelo matemático a partir da igualdade primeiramente identificada YA= YB. 

Afirmando que         e       
Então                ,  

          7   
O aluno não faz nenhuma descrição. 

2 

Solucionar o modelo 

matemático 

As tentativas para elaborar o modelo matemático foram insuficientes, portanto não encontrou um método para 

encontrar a solução. O aluno não elaborou o modelo matemático, mas fez uma tentativa de ensaio e erro: 

 

(        )    
                
               
              
         
     

2 

Interpretar a solução 

Faz a extração incompleta das respostas, portanto, não dar resposta ao objetivo e não realiza nenhum tipo de 

descrição no desenvolvimento dos cálculos. 
1 

 

 

 

Aluno (A-04): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 1 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

Não se aplica (os dados já foram fornecidos) a função  ( )         –        e tabela de dados. Determina as 

variáveis e o objetivo do problema, pois utiliza a sequência dos valores de   da tabela de dados e a função para 

determinar o prognóstico dos próximos dois anos  ( ) e  ( ), substituindo diretamente o valor de  . Conclui com 
o resultado do prognóstico, que “a produção vai caindo a cada ano 1000 unid”. Observa-se que o estudante não 

explica claramente este comportamento. 

5 
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Para determinar o prognóstico de encerramento da produção da fábrica, o estudante optou por igualar o termo 

 ( )     , desse modo isolando a variável   determinou que, seria no 8º ano, menciona a resposta       anos, 
afirmando em sua descrição “em 8 anos a produção vai parar”. O estudante esboçou o gráfico desta função, 

identificando os pontos em parte de forma implícita, traçando a reta nas coordenadas dos pontos: (  7   ) e 

(   ). 

Construir o 

modelo 
matemático 

Não se aplica. Identifica que  ( ) está relacionado com o prognóstico da produção e   com os anos. Pois, em suas 
respostas utiliza os termos “em 4 anos” e “em 5 anos”, o resultados dos prognósticos dos dois anos seguintes. Não 

se aplica (já dado no problema). Realiza as ações de forma mais implícita e objetiva, as descrições e justificativa 
são sucintas, mas os resultados estão corretos. 

5 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Identifica que a função  ( ) é o modelo matemático que está relacionado com a tabela, pois se utiliza dos termos 

“anos” e “produção” quando se refere às variáveis   e   na ilustração do gráfico:  (    ) e  (    ). Explicou 

que os prognósticos para  ( ) e  ( ) “continuam caindo” a cada ano que passa. Construiu o gráfico de maneira 

correta trançando a reta nas coordenadas: (  7   ) e (   ) e ressalta a função  ( )         –       , próximo à 

reta. Porém, não descreveu o comportamento do gráfico da função. 

4 

Interpretar a 
solução 

Explica de modo sucinto cada ação realizada e esboça uma compreensão e habilidade para relacionar os dados 

como o objetivo do problema. Apresenta resultados corretos, porém parte dos procedimentos realiza de forma 

implícita (mental). Não realizou (sendo que este item não foi claramente solicitado para os estudantes), mas de 
acordo com os procedimentos e desenvolvimento da ideia, o estudante apresenta condições e habilidades para 

construir o modelo matemático e solucionar, mas ainda não demonstrou habilidades de interpretação de forma 

descritiva. 

5 

 

Aluno (A-04): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 2 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

O aluno ler o problema e extrai os dados organizando da seguinte forma                  ( ).  

Determinando diretamente que                   . Por meio da organização dos dados, observar-se que, 
determina as condições do problema ao organizar o modelo da questão. Do mesmo modo que determina as 
condições implicitamente, o estudante determina o objetivo do problema quando organiza os dados em um 

modelo matemático para encontrar o resultado. 

5 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determina as variáveis e incógnitas, porém nomina apenas a variável dependente relacionada à poupança  ( ). 

Constrói de maneira objetiva o modelo matemático a partir dos dados do problema iniciando com    

   –       –      e finalizando  ( )        –     . O aluno não faz análise descritiva das unidades do modelo 

matemático. 

5 

Solucionar o 

modelo 
matemático 

O estudante observa que, o modelo matemático é uma função de 1º grau, que faz uso para determinar o salário do 

empregado da fábrica. Soluciona o modelo matemático com base no dado               , para encontrar o 
salário do empregado por meio da função determinada no início do problema. 

5 

Interpretar a 

solução 

O estudante encontra o modelo matemático para solucionar o problema e encontrar o resultado a partir do modelo 

e do dado poupança = 240. Modelo  ( )        –     . Resposta ao problema: então o salário mensal deve ser 

de            . Responde aos objetivos do problema ao final da questão o aluno explica “o total do salário é a 
soma de tudo que ele gata e poupa, então a soma de ambos é o total do salário, logo, podemos encontrar 

poupança (P) em função do salário (x) isolando P. para poupar R$ 240, 00 precisa aplicar na função encontrada 
‘modelo’ poupança em função do salário”. Nesta mesma linha de raciocínio o aluno demonstra possibilidade de 

reformular o problema, construir novamente o modelo e solucionar. 

5 

 

Aluno (A-04): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 3 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

O aluno ler o problema e extrai os dados do problema fazendo a seguinte abordagem:   (   )  e    (   )  Planta 

  e     (        )    Planta  . Observa-se que o aluno determina as condições do problema quando 

classifica os dados da Planta   e  , fazendo a relação com a equação geral da reta                . 
Observa-se pela estrutura da organização dos dados o aluno define o objetivo do problema. 

5 

Construir o 

modelo 
matemático 

Determina os parâmetros matemáticos necessários para identificar as variáveis. Faz uma identificação objetiva 

das equações das Plantas   e  . A partir dos pontos    (   )  e    (   ) aplicando a                   

=>       (      )  substituindo os dados        (    ), desse modo determina a equação da 

Planta            .No decorrer do desenvolvimento do problema faz sempre comentários na identificação 

dos dados Planta   e Planta  . 

5 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Determina os parâmetros matemáticos necessários para identificar as variáveis. Faz uma identificação objetiva 

das equações das Plantas   e  . A partir dos pontos    (   )  e    (   ) aplicando a                   

=>       (      )  substituindo os dados        (    ), desse modo determina a equação da 

Planta            .No decorrer do desenvolvimento do problema faz sempre comentários na identificação 

dos dados Planta   e Planta  . 
Solucionar o Modelo Matemático: Determina o modelo matemático a partir do modelo da equação geral da 

reta, encontrando uma equação para a Planta  , e posteriormente iguala com a equação dada da Planta  .A partir 
das duas equações o aluno faz o seguinte procedimento de resolução: 

 

        (        )     

5 
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  (   )    

            
              

Interpretar a 

solução 

Extrai claramente os dados do problema que são significativos para a solução. O aluno determina o momento em 

que as plantas atingiram a mesma altura, fazendo a ressalva,           metros (basta substituir x = 9 nas duas 

equações). Então em 06 dias   e   vão ter a mesma altura depois de nascidas. O aluno descreve: “analisando o 
gráfico vimos que a Planta (A) cresce a cada 2 dias 3 metros de altura, ou seja, a altura está em função do 

tempo. Primeiramente, analisei que em 4 dias ela vai estar com 6 metros de altura, a partir deste ponto pode 
encontrar a função que é a altura em função do tempo. Como o crescimento da Planta B é y=(24x- x^2)/12 de 

acordo com o enunciado, então para termos a altura de A igual a de B, basta igualarmos as duas funções”. 

4 

 

Aluno (A-05): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria 
Analises do Problema 1 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

Extrair os dados não se aplica (os dados já foram fornecidos) a função  ( )         –        e tabela de 

dados.Determina as condições e objetivo, pois utiliza a sequência dos valores de   da tabela de dados e a função para 

realizar o prognóstico dos próximos dois anos  ( ) e  ( ), utiliza-se dos termos         e       . De acordo com os 

procedimentos o estudante define implicitamente o objetivo do problema, pois avalia  ( ) e  ( ), e conclui que “cada 
ano a produção da fábrica diminui 1000 unidades devido o desgaste das máquinas”. Partindo diretamente da ideia 

 ( )     , o estudante encontrou o ano que a fábrica encerraria a produção (8º ano) isolando a variável   e esboçou o 

gráfico, traçando a reta nos pontos: (      )  (  7   )  (      )  (      )  (      )   
(      )  (      )  (7     )   (   ). 
 

5 

Construir o 
modelo 

matemático 

O modelo já foi dado no problema. O estudante identifica que  ( ) está relacionado com o prognóstico da produção e   
com os anos, mencionado nas respostas dos prognósticos. Realiza análise de forma implícita através dos cálculos, das 

descrições e dos resultados. 
5 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Identifica que a função  ( ) é o modelo matemático que está relacionado com a tabela, pois nos cálculos dos prognósticos 

foram utilizados valores das sequencias de  .Determinou o prognóstico para  ( ) e  ( ), fazendo uso do modelo 

informado. Construiu o gráfico corretamente (decrescente) traçando a reta nos 

pontos  (      )  (  7   )  (      )  (      )    (      )  (      )  (      )  (7     )   (   ), apresentando 

o máximo de precisão manuscrita, proporcionando a visualização de cada ponto. No entanto, traçou a reta iniciando no 

ponto (      ) até o (   ). Observa-se que o ponto (      ), não pode ser identificado nesta função e não identificou 
os eixos do gráfico. 

4 

Interpretar a 

solução 

O estudante explica cada ação realizada e esboça uma compreensão. Dá resposta de forma parcialmente completa. Não 

realizou análise (sendo que este item não foi claramente solicitado para os estudantes), mas de acordo com os 

procedimentos abordados e desenvolvimento da ideia, o estudante apresenta condições que se relacionam diretamente com 
o objetivo do problema. 

4 

 

Aluno (A-05): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 2 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

O aluno ler o problema e extrai os dados significativos para a resolução do problema, descrevendo:     variável referente 

ao salário; aluguel =           (valor fixo); manutenção = ¾ do salário, ou seja,     ;                 , é o restante 

do dinheiro;       ), o estudante, no decorrer o desenvolvimento da questão determinar o modelo. Determina as condições e 
o objetivo, quando se observa que ele compreende o modelo encontrado como uma função para encontrar o valor do salário 

do empregado e também a variável dependente P. 

5 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determinar o modelo, nominando cada dado do problema, identifica todos os elementos dados, constrói o modelo 

matemático a partir dos dados do problema determinando que             , utiliza este modelo para encontra o salário 

do empregado quando ele poupa o valor          . Faz análise das unidades ao determinar cada uma por sua descrição.  
5 

Solucionar o 
modelo 

matemático 

Soluciona a partir do modelo identificado substitui o valor poupado pelo empregado, para determinar o salário bruto e 

encontra o resultado da questão b) o salário do empregado quando ele poupa R$ 240,00. 

             

Se        , então 

              
            
        
         
        

5 

Interpretar a 

solução 

Extrai os resultados corretamente fazendo relação implícita como objetivo do problema, observa-se que compreende que o 

valor de   é o salário e a partir do valor que se pretende poupar, encontra o resultado correto.Responde o objetivo do 
problema ao construir o modelo matemático e solucionando a questão b).O estudante faz o seguinte comentário no final da 

5 
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questão: “cheguei a conclusão que P(poupança) é o restante do salário após serem subtraídas as despesas e dívidas, 

identifiquei os dados: aluguel = 120,00 reais, valor fixo e invariável na questão; manutenção = ¾ do salário, valor que 
varia de acordo como valor do salário, como o salário não tem seu valor definido, e é representado por x, conclui que o 

valor da manutenção é de ¾ de x ou seja, 3x/4; salário = x. Como o aluguel é um valor fixo implica que no modelo o valor 

do aluguel representa b. A manutenção refere-se ao modelo matemático. Quero encontrar P(poupança), temos que subtrair 
as despesas do salário, onde: 

                  e                           

 

Aluno (A-06): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria 
Analises do Problema 1 D-

Quanti 

Compreender o 
problema 

Extrair os dados não se aplica (os dados já foram fornecidos) a função  ( )         –        e tabela de dados. Determina as 

condições e o objetivo, mas, de maneira implícita sem demonstrar os cálculos, apenas apresentando os resultados dos 
prognósticos “nos próximos dois anos a produção será de 4000 no primeiro e 5000 no segundo”. Informa que a produção será 

encerrada em “oito anos, pois f(x) = 0”, neste momento não se dispõe de subsídios suficientes para identificar se o estudante 

determina claramente as condições do problema. No entanto, elabora o gráfico da função identificando os pontos corretamente. 
Para determinar o prognóstico de encerramento da produção da fábrica, o estudante fez demonstração em termos matemáticos, 

mas descreveu “em oito anos a produção para, pois f(x) = 0”. O estudante esboçou o gráfico desta função, identificando os 

pontos em parte de forma implícita, traçando a reta nas coordenadas dos pontos: 

(  7   ) (      ) (      ) (      ) (      )   (      )  

5 

Construir o 
modelo 

matemático 

Identifica implicitamente que  ( ) está relacionado com o prognóstico da produção e   com os anos. Pois, em suas respostas 
utiliza os termos “anos” e “produção”, dos resultados dos prognósticos dos dois anos seguintes. Realiza as ações de forma mais 

implícita e subjetiva, as descrições são sucintas, os cálculos são insuficientes para mais análises, mas os resultados estão 
parcialmente corretos, faltando elaborar melhor o modelo do gráfico. 

4 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Identifica que a função  ( ) é o modelo matemático que está relacionado com a tabela, pois se utiliza dos termos “anos” e 

“produção”. Sim, mas de maneira implícita, identificou os prognósticos para  ( ) e  ( ), mas não explicou. Construiu o gráfico 

de maneira parcialmente correta, trançando a reta nas coordenadas: (  7   ) e (      )  Porém, não descreveu o 
comportamento do gráfico da função e não identificou os eixos. 

4 

Interpretar a 

solução 

Descreveu, mas de maneira implícita de modo sucinto cada ação realizada, identifica-se uma possível compreensão para 

relacionar os dados como o objetivo do problema, pois apresentou resultados parcialmente corretos, porém parte dos 

procedimentos realiza de forma implícita (mental). Não realizou o relatório (sendo que este item não foi claramente solicitado 

para os estudantes), mas apresenta aspectos de solução do modelo. 

4 

 

Aluno (A-06): Resultado das Características das Ações no problema resolvido. 

Categoria Analises do Problema 2 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

Compreender o problema: O aluno faz a extração dos dados do seguinte modo: salário = x reais, aluguel = 120,00, manutenção 
= 3x/4 e poupança = 1x/4. Determina parcialmente por tentativa de ensaio e erro, onde busca um resultado em um modelo 

incompleto conforme descreve P = 1x/4. 

O aluno não define com clareza o objetivo do problema no desenvolvimento da questão, pois os dados descritos são 
insuficientes para realizar tal análise, e conforme o resultado encontrado, observou-se que o aluno não considerou todos os 

elementos dados no problema mesmo após tê-los identificado, esquecendo-se de subtrair o valor do aluguel (-120), chegando a 

um resultado incorreto. 

2 

Construir o modelo 

matemático 

Construir o Modelo Matemático: O aluno identifica e descreve as variáveis do problema fazendo a descrição individual. 
Identifica as variáveis do seguinte modo: salário = x  reais, aluguel = 120,00, manutenção = 3x/4 e poupança = 1x/4. O aluno 

constrói o modelo matemático por tentativa de ensaio e erro, não conseguindo fazer relação entre os elementos P(x) = (1/4)x. 

Não faz nenhuma análise descritiva dos dados. 

2 

Solucionar o modelo 

matemático 

Solucionar o Modelo Matemático: O modelo encontrado pelo aluno não foi suficiente para encontrar a solução do problema. 

Não recomendado na ocasião. Soluciona o modelo, no entanto, não foi suficiente para encontrar o resultado do problema. 2 

Interpretar a solução 

Interpretar a Solução: Extrai os elementos significativos, porém não faz relação completa com o objetivo do problema. Não 
responde ao objetivo do problema, devido ao modelo ter sido construído com falta de elementos, e consequentemente o resultado 

encontrado foi inferior. Não realizou nenhum relatório descritivo e também não foi observado no desenvolvimento dos cálculos 

elementos matemáticos de compreensão para determinar o objetivo do problema. 

2 

 

 

 

Aluno (A-07): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria 
Analises do Problema 1 D-

Quanti 

1ª Ação: 

Compreender o 

Extrair os dados não se aplica (os dados já foram fornecidos) a função  ( )         –        e tabela de dados. Determina, mas, 

de maneira implícita sem demonstrar os cálculos, apenas apresentando os resultados descritos dos prognósticos “nos próximos dois 

anos a produção sofre uma diminuição de      unidades, pois, a cada ano que passa a produção diminui 1000 unidades”, dessa 

5 
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problema maneira observa-se que o estudante determina as condições do problema. Identificou o momento em que a produção deverá parar e 

elaborou o gráfico. O estudante define o objetivo do problema, mas de forma implícita. Para determinar o prognóstico de 
encerramento da produção da fábrica, o estudante não fez a demonstração em termos matemáticos, mas descreveu “a produção vai 

parar quando, não houver nenhuma unidade, ou seja, quando y = 0, logo a função se torna nula, quando x = 8, portanto passados 

8 anos”. Posteriormente, esboçou o gráfico desta função, identificando os pontos em parte de forma implícita, traçando a reta nas 

coordenadas dos pontos: (  7   ) (      )   (      )  

2ª Ação: 

Construir o 

modelo 

matemático 

O modelo já foi dado não se aplica. Mas, identifica implicitamente que  ( ) está relacionado com o prognóstico da produção e   
com os anos. Pois, em suas descrições utiliza os termos “anos” e “a produção”, dos resultados dos prognósticos dos dois anos 
seguintes. Realiza as ações de forma implícita e subjetiva, as descrições são sucintas, os cálculos são insuficientes para mais 

análises, mas os resultados estão parcialmente corretos, devido o esboço incompleto do gráfico. 
5 

3ª Ação: 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Observa-se pelos resultados que o estudante identifica de forma implícita que a função  ( ) é o modelo matemático que está 

relacionado com a tabela, pois se utiliza dos termos “anos” e “produção” na descrição das respostas. Identificou os prognósticos 
explicando que para os próximos dois anos a fabricação sofreria uma diminuição de 2000 unidades. Construiu o gráfico de maneira 

parcialmente correta trançando a reta nas coordenadas: (  7   ) e (      ). Porém, não descreveu o comportamento do gráfico 
da função e não identificou os eixos. 

4 

 

 

 

 

4ª Ação: 

Interpretar a 
solução 

Interpreta de maneira implícita de modo sucinto, pela elaboração das respostas identifica-se uma possível compreensão do 

estudante, para relacionar os dados com o objetivo do problema. Apresenta resultados parcialmente completos, porém parte dos 
procedimentos realiza de forma implícita (mental), o esboço do gráfico ficou incompleto. Não realizou relatório ou descrição 

(sendo que este item não foi claramente solicitado para os estudantes), mas apresenta aspectos de solução do modelo. 

4 

 

Aluno (A-08): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 1 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

Não se aplica (os dados já foram fornecidos) a função  ( )         –        e tabela de dados. Determina as condições, 

demonstrando os cálculos, para identificar os prognósticos dos próximos dois anos, obtendo como resultado  ( )         e 

 ( )        . Identifica o ano que a produção será encerrada no 8º ano e esboça o gráfico nos pontos. O estudante define o 

objetivo do problema, realizando os prognósticos de  ( ) até  ( ) para identificar os valores dos próximos dois anos e o 
encerramento no próximo 8º ano. Esboçou o gráfico desta função, identificando os pontos em parte de forma implícita, 

traçando a reta nas coordenadas dos pontos: (  7   ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (7     ) e 

(   ), nomeando os eixos  (    ) e  (    ). 

5 

Construir o 
modelo 

matemático 

Não se aplica. Identifica claramente que  ( ) está relacionado com o prognóstico da produção e   com os anos. Pois, em suas 

descrições utiliza os termos “anos” e “produção” e “conforme a função  ( )          . Realiza as ações de forma objetiva, 
as descrições são sucintas, os cálculos são suficientes para realizar análises, os resultados estão corretos, realizou o esboço 

completo do gráfico. 

5 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Observa-se pelos resultados que o estudante identifica de forma clara que a função  ( )           é o modelo matemático 
que está relacionado com a tabela, pois se utiliza dos termos “anos” e “produção” na descrição das respostas. Determina as 
condições de maneira implícita, identificou os prognósticos para os próximos cinco anos de produção, sendo identificado que 

no 8º ano a produção seria encerrada. Construiu o gráfico de maneira correta trançando a reta nas coordenadas: 

(  7   ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (7     ) e (   ). Porém, não descreveu o comportamento 
do gráfico da função e identificou os eixos y(prod) e x(anos). 

5 

Interpretar a 

solução 

Determina de maneira implícita de modo sucinto, pela elaboração das respostas identifica-se uma possível compreensão do 
estudante, para relacionar os dados com o objetivo do problema. Sim, apresentando resultados completos, porém não justifica 

claramente as ações e os resultados encontrados, elaborou o esboço do gráfico completo. Não realizou (sendo que este item 

não foi claramente solicitado para os estudantes), mas apresenta aspectos de compreensão e solução do modelo. 

4 

Aluno (A-08): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 2 D-Quanti 

Compreender o 
problema 

O aluno não extrai os elementos do problema, mas faz as identificações de forma implícita. Os elementos para essa análise são 

insuficientes, mas observa-se que ele determina o modelo corretamente, no entanto, não faz a relação com o elemento poupança. 
Não determina completamente o objetivo do problema, os dados são insuficientes para identificar o nível de compreensão do 

aluno. 

2 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determina de forma implícita as variáveis do problema. Não faz a descrição das variáveis de forma relativa com os elementos. 

Constrói o modelo matemático  ( )         –     , no entanto não aplica a questão b) para encontrar o salário do empregado 

quando ele poupa          . Não realiza análise descritiva das unidades de medida do modelo matemático determinado. 
4 

Solucionar o 

modelo 
matemático 

Os métodos utilizados foram insuficientes para resolver o problema. Não soluciona a questão b), fazendo uso do modelo 

matemático construído. 

 
1 

Interpretar a 

solução 

O estudante faz somente uma breve descrição afirmando "Como ele gasta 4/3 de seu salário, pagando R$ 120,00 de aluguel, 

logo seu salário é de R$ 480,00". No entanto, não respondeu corretamente o objetivo do problema. 2 

Aluno (A-09): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria 
Analises do Problema 1 D-

Quanti 
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Compreender 

o problema 

Não se aplica (os dados já foram fornecidos) a função  ( )         –        e tabela de dados. Parcialmente, mas de 

forma implícita, não identifica os prognósticos dos próximos dois anos solicitados no problema, para determinar o tempo de 

encerramento da fábrica, descreve que deve igualar a função  ( )     , elabora o gráfico traçando a reta nos pontos: 

(      ) e (  7   ). A estudante define parcialmente o objetivo do problema, demonstra não compreender a primeira 
situação. A estudante esboçou o gráfico desta função, identificando os pontos em parte de forma implícita, traçando a reta 

nas coordenadas dos pontos: (      ) e (  7   )  

2 

Construir o 

modelo 

matemático 

Não se aplica. Não identifica claramente que  ( ) está relacionado com o prognóstico da produção e   com os anos. Pois, 
suas descrições são mínimas para realizar as análises deste item. Não se aplica (já dado no problema). Realiza de maneira 

parcial, pois em suas descrições mencionou apenas uma única vez as unidades do problema, no esboço do gráfico também 
realizado incompleto. 

2 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Observa-se que a estudante esboça uma tentativa no primeiro enunciado (ensaio e erro), no segundo determina o resultado, 

mas não mostra o desenvolvimento cálculo, especula-se que ela realizou o calculo por dedução, pois descreveu “como a 
produção vem caindo 1000 produtos por ano, ela pode acabar em 8 anos”. Parcialmente e de maneira implícita, não 

identificou os prognósticos para os próximos quarto e quinto anos de produção, identificou que no 8º ano a produção seria 

encerrada. Construiu o gráfico de maneira incompleta, trançando a reta nas coordenadas: (0, 8000) e (1, 7000), não 
descreveu o comportamento do gráfico da função. 

2 

Interpretar a 

solução 

Parcialmente e de maneira implícita sem descrição precisa, pela elaboração das respostas identifica-se que o nível de 

compreensão da estudante não foi suficiente para obter ou relacionar com os objetivos. Parcialmente, apresentando 

resultados incompletos, sem justificar as ações. A partir dos resultados encontrados, esboço o gráfico da função incompleto. 
Não realizou (sendo que este item não foi claramente solicitado para os estudantes), mas apresenta aspectos de compreensão 

e solução do modelo. 

2 

Aluno (A-09): Resultado das Características das Ações no problema resolvido - Problema 02 não fez 

Aluno (A-09): Resultado das Características das Ações no problema resolvido -Problema 03 desistente 

Aluno (A-10): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 1 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

Não se aplica (os dados já foram fornecidos) a função f(x) = 8000 – 1000x e tabela de dados. Determina 
parcialmente o objetivo e não descreve nenhum dos procedimentos, calculou somente o prognóstico do quarto 

ano. Portanto, deduz-se que determina de forma implícita, uma vez que encontrou os resultados das questões b e 

conceito, elaborou o gráfico traçando a reta somente nos pontos: (1, 7000), (2, 6000), (3, 5000) e (4, 4000). *A 
estudante define parcialmente o objetivo do problema, a partir dos resultados e do esboço do gráfico demonstra 

compreender, mas não o suficiente para explicar. 

3 

Construir o modelo 

matemático 

Não identificadas no problema. Não se aplica (já dado no problema). Realiza os cálculos para determinar os 

resultados de forma parcial e não realizou nenhuma análise. 3 

Solucionar o 

modelo matemático 

A estudante aplica o método matemático, mas soluciona parcialmente os enunciados do problema. Sim, mas de 

maneira implícita, identificou somente o prognóstico para o quarto ano de produção, identificou também o ano 

em que a fábrica encerraria a produção (8ºano). Construiu o gráfico incompleto trançando a reta decrescentes 
apenas nas coordenadas: (1, 7000), (2, 6000), (3, 5000) e (4, 4000). 

3 

Interpretar a 

solução 

DADO INSUFICIENTE. 
1 

 

Aluno (A-10): Resultado das Características das Ações no problema resolvido -Problema 02 não fez 

Aluno (A-10): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 03 não fez 

Aluno (A-11): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 01faltou na aplicação 

Aluno (A-11): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 02 faltou na aplicação 

Aluno (A-11): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 03 não fez 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E – Resultados da Atividades Formativas e Mediadora: Análise Descritiva 

Aluno (A-01): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 4 D-
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Quanti 

Compreender o 

problema 

 O estudante faz a leitura do problema, observando cada elemento: pontos, coeficiente angular, reta tangente e 
reta secante. Determina as condições do problema ao informar que “para encontrar a equação da tangente, 

precisa encontrar o coeficiente angular, mas isso será possível se conhecer dois pontos, inserindo então uma 

reta secante que se aproxime ao máximo da reta tangente”. Define o objetivo ao descrever que “precisa 
encontrar o coeficiente angular primeiro, para posteriormente encontrar a equação da tangente”. 

5 

Construir o 
modelo 

matemático 

Determina a parábola      , o ponto P(1,1) e o ponto Q(x,   ), como também faz uma ilustração geométrica. 
Nomeia as variáveis e incógnitas demonstradas no gráfico. Não encontrou a equação da reta e não realizou 

análise do modelo geométrico. 

 

 

 

 

 

4 

Solucionar o 

modelo 
matemático 

O estudante encontra o método de forma geométrica. Porém, soluciona, parcialmente, de forma descritiva, o 

modelo matemático. 4 

Interpretar a 

solução 

O estudante extrai os elementos significativos, dá resposta parcial ao problema, pois não fornece o modelo 

matemático algébrico para solucionar o problema. No relatório: "O problema nos dar apenas um ponto, e para 

achar uma equação da reta, devemos achar o coeficiente angular e isso só é possível quando conhecemos dois 
pontos. Então é necessário inserir uma reta secante que se aproxime ao máximo da reta tangente daí 

encontramos o ponto Q(x,   ). Agora que já conhecemos dois pontos da reta podemos encontrar o coeficiente 
angular e daí encontra-se a equação da reta". 

4 

 

Aluno (A-01): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 6 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

O estudante faz a leitura extrai os elementos do problema dado, destacando     pela direita e pela esquerda deste ponto. 

Determina as condições, pois seleciona valores para substituição da variável  , tanto pela esquerda, quanto pela 

direita.Define o objetivo, destacando as variáveis pela esquerda e pela direita para encontrar valores mais próximos de  . 
Inclusive destaca a função de limite tendendo a 2. 

5 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determina as variáveis, escolhendo valores para aplicação na tabela. Nomeia as variáveis da tabela determina x elevado ao 

sinal negativo (esquerda) e x elevado ao sinal positivo (direita). O modelo matemático foi fornecido no problema, mas não 

completamente, o estudante precisaria completar com resolução da equação. De modo parcial, pois não analisou ponto a 
ponto da tabela, sua análise foi realizada de maneira geral. O aluno não faz o detalhamento explicativo que deveria ser feito, 

para o entendimento da ideia de limite. 

2 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

O método matemático foi fornecido no problema. Soluciona o modelo, atribuindo valores para x no intervalo de 1,5 até 
1,9999 pela direita e 2,5 até 2,001 pela direita, demonstrado em duas tabelas consecutivas. 

5 

Interpretar a 

solução 

Extrai os resultados significativos com relação ao objetivo do problema. Responde parcialmente, pois não detalha o 
comportamento ponto a ponto da função que leve ao entendimento do conceito de limite. 

Na sua explicação: "investigamos os valores da função quando   tende a 2. Observa-se que a medida que x se aproxima de 2 
tanto pela esquerda, quanto pela direita, mais próximo de 0 estará f(x)". Esse é um entendimento intuitivamente correto, mas 

poderia ser mais detalhado explicitando as diferenças de um valor para outro de aproximação. 

4 

 

Aluno (A-01): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 7 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

O aluno extrai todos os elementos necessários para resolver o problema. Determina parcialmente a condição do problema, 
pois poderia referir-se à definição de limite para resolver o problema. O aluno define quando explica sua compreensão sobre 

a expressão dada. 

4 

Construir o 

modelo 

matemático 

Sim o aluno determina e nomeia as variáveis, realiza parcialmente as análises. 

4 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Não encontra, pois deveria mencionar a definição de limite para justificar sua resposta soluciona parcialmente. 

2 
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Interpretar a 

solução 

Extrai parcialmente, pois não cita a definição de limite. Dá parcialmente, pois a primeira questão necessitaria ele mencionar 

a definição e, além disso, responde incorretamente a segunda questão. Explica a primeira questão da seguinte maneira: "o 
limite de f(x) é igual a 7 quando x tende a 2, ou seja, nas vizinhanças de 2 tanto pela direita quanto pela esquerda, nos 

aproximamos de 7". Poderia ter mencionado "conforme a definição de limite". Responde incorretamente a segunda questão 

quando diz "sim, pois sendo a função f(x), pegando x=2 e substituindo na função encontraremos 2 como resultado". O que 
no caso está incorreto. 

2 

 

 
Aluno (A-02): Resultado das Características das Ações no problema resolvido - Problema 04 Faltou na aplicação. 
Aluno (A-02): Resultado das Características das Ações no problema resolvido - Problema 05 Faltou na aplicação. 

Aluno (A-02): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

 

Categoria Analises do Problema 6 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

Faz a leitura, extrai os elementos do problema dado, destacando     pela direita e pela esquerda deste ponto. Determina, os 

valores para substituição da variável  , tanto pela esquerda, quanto pela direita. Define o objetivo, pois destaca as variáveis 

pela esquerda e pela direita para encontrar valores mais próximos de  . 

5 

Construir o modelo 

matemático 

Determina as variáveis, escolhendo valores para aplicação na tabela. Nomeia as variáveis da tabela, determina   elevado ao 

sinal negativo (esquerda) e   elevado ao sinal positivo (direita). O modelo matemático foi fornecido parcialmente, ou seja, o 
estudante precisaria completar com a resolução da equação, que constrói parcialmente o modelo, pois não analisou ponto a 

ponto da tabela, sua análise foi realizada de maneira geral, de modo que não fez o detalhamento explicativo da diferença entre 

f(x) e x, para o entendimento da ideia de limite. 

2 

3ª Ação: 

Solucionar o modelo 

matemático 

O método matemático foi fornecido no problema. O estudante soluciona o modelo, atribuindo valores para   no intervalo de 

    até        pela direita e     até       pela direita, demonstrado em duas tabelas consecutivas. 
 

5 

4ª Ação: 

Interpretar a 

solução 

Extrai os resultados com relação ao objetivo do problema. Mas, responde parcialmente, pois não detalha o comportamento 

ponto a ponto da função que leve ao entendimento do conceito de limite. Na sua explicação, faz um breve comentário: 

"quando x tende a 2, f(x) tende a zero". Esse é um entendimento intuitivamente correto, mas insuficiente para atender o 
objetivo da questão. 

2 

 

 

Aluno (A-02): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 7 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

Não extrai todos os elementos do problema e não determina as condições, pois não na tentativa de solução não identifica a 
definição de limite, portanto, não defini os objetivos do problema. 

1 

Construir o modelo 

matemático 

Determina parcialmente o modelo, pois não explica de forma precisa e completa. Nomeia parcialmente as variáveis e não 

constrói o modelo matemático, pois não menciona a definição intuitiva de limite, ou seja, realiza análise de forma 
incompleta. 

 

1 

Solucionar o 

modelo matemático 

Não encontra a solução correta, pois não menciona a definição de limite, na forma intuitiva. Soluciona parcialmente, pois 

responde de forma incompleta a primeira questão e incorretamente a tabela de demonstração pela esquerda. 
2 

Interpretar a 

solução 

Não extrai, pois responde parcialmente a primeira questão e incorretamente a segunda. Portanto, não dá respostas aos 

objetivos do problema, pois não relaciona com a definição intuitiva de limite, na expressão verbal do estudante afirma que: 

"o valor de  ( ) quando tendemos a   é aproximado de 7". E segunda questão (b): "sim. Se tivermos uma função que 
apresente uma descontinuidade". 

1 

 
 

Aluno (03): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 04 Faltou na Aplicação 

Aluno (03): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 05 Faltou na Aplicação 

Aluno (03): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 06 Faltou na Aplicação 

Aluno (03): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 07 Faltou na Aplicação 

 

 

 

Aluno (A-04): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 
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Categoria Analises do Problema 4 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

A RESPOSTA NÃO SE APLICA AO PROBLEMA. 
1 

Construir o 

modelo 

matemático 

A RESPOSTA NÃO SE APLICA AO PROBLEMA. 

1 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

A RESPOSTA NÃO SE APLICA AO PROBLEMA. 

1 

Interpretar a 

solução 

A descrição do aluno é insuficiente para realizar conclusões de análise: "A palavra TANGENTE significa 
tocando. Uma reta tangente deve ter a mesma direção que a curva no ponto de contato, uma tangente à uma 

curva é uma reta que toca a curva. Podemos dizer que a inclinação da reta tangente a uma curva é o limite da 

inclinação das retas secantes". 

1 

 

Aluno (A-04): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 5 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

A RESPOSTA NÃO SE APLICA AO PROBLEMA. 

 1 

Construir o modelo 

matemático 

A RESPOSTA NÃO SE APLICA AO PROBLEMA. 

 1 

Solucionar o modelo 

matemático 

A RESPOSTA NÃO SE APLICA AO PROBLEMA. 

 1 

Interpretar a solução 
Não encontra nenhum resultado na forma algébrica.Apenas a seguinte descrição “Fica entendido a velocidade de um 

dado objeto não podemos afirmar que é uma velocidade exata, ou seja, constante. Analisando os exemplos fica 

entendido que cada vez que diminuirmos o espaço de tempo ficamos mais próximos da velocidade média”. 

1 

Aluno (A-04): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 6 D-

Quanti 

Compreender o 
problema 

Faz a leitura extrai os elementos do problema dado, destacando     pela direita e pela esquerda deste ponto.Determina as 

condições, pois determina valores para substituição da variável  , tanto pela esquerda, quanto pela direita, na ilustração 
gráfica inseri duas setas apontando para o número 2 no eixo das abcissas. Define o objetivo, destacando as variáveis pela 

esquerda e pela direita para encontrar valores mais próximos de  . Inclusive destaca a função de limite tendendo a 2. 

5 

Construir o modelo 
matemático 

Determina as variáveis, escolhendo valores para aplicação na tabela. Nomeia as variáveis da tabela determina  elevado ao 

sinal negativo (esquerda) e   elevado ao sinal positivo (direita). O modelo matemático foi fornecido no problema, mas não 
completamente, o estudante precisaria completar com resolução da equação. Fez análise de modo parcial, pois não analisou 

ponto a ponto da tabela, sua análise foi realizada de maneira geral. O aluno não faz o detalhamento explicativo que deveria 

ser feito, para o entendimento da ideia intuitiva de limite. 

2 

Solucionar o modelo 

matemático 

O método matemático foi fornecido no problema. O estudante soluciona o modelo, atribuindo valores para   no intervalo de 

    até       pela direita e     até        pela direita, demonstrado em duas tabelas consecutivas. 
5 

Interpretar a 

solução 

Extrai os resultados significativos com relação ao objetivo do problema. Responde parcialmente, pois não detalha o 

comportamento ponto a ponto da função que leve ao entendimento do conceito de limite. Na sua explicação: "quando nos 
aproximados do valor x=2 pela direita y = f(x) se aproxima de "0" por valor maior que 0. Quando nos aproximas do valor 

de x=2 pela esquerda, y = f(x) se aproxima de 0, por valor menor que 0". Esse é um entendimento intuitivamente correto, 

mas poderia ser mais detalhado explicitando as diferenças de um valor para outro de aproximação. 

4 

Aluno (A-04): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 7 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

Não conseguiu extrair os elementos do problema como também não determinou as condições e consequentemente não 
conseguiu definir os objetivos do problema. 

1 

Construir o modelo 

matemático 

Não determinou e não nomeou as variáveis. Portanto, não conseguiu construir o modelo matemático, logo não houve 

análises. 1 

Solucionar o 

modelo matemático 

Não realizou a solução. 
1 

Interpretar a 

solução 

Não extraiu nenhuma resposta. 
1 

Aluno (A-05): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 04 Faltou na aplicação. 

Aluno (A-05): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 05 Faltou na aplicação. 
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Aluno (A-05): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 6 D-

Quanti 

Compreender 

o problema 

Faz a leitura, extrai os elementos do problema dado, destacando     pela direita e pela esquerda do ponto. Determina parcialmente as 

condições e o objetivo, pois os valores escolhidos para substituição da variável  , pela direita, são considerados ainda distante do ponto 
dado, ou seja, não soube fazer a aproximação adequada, sendo observado também na ilustração gráfica onde se demonstra um espaço 

largo distante do ponto 2. Portanto, define parcialmente o objetivo. 

2 

Construir o 

modelo 
matemático 

Determina parcialmente correta as variáveis, pois os valores escolhido para atribuição a   pela direita são considerados distantes do 

ponto 2. Nomeia as variáveis da tabela determina   elevado ao sinal negativo (esquerda) e   elevado ao sinal positivo (direita). O 
modelo matemático foi fornecido no problema, mas não completamente, o estudante precisaria completar com resolução da equação. 

Analisa de modo parcial, pois não analisou ponto a ponto da tabela, sua análise foi realizada de maneira geral. O aluno não faz o 
detalhamento explicativo que deveria ser feito, para o entendimento da ideia de limite. 

2 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

O método matemático foi fornecido no problema. Soluciona o modelo mas parcialmente correto, atribuindo valores para x no intervalo 

de     até         pela direita e     até        pela direita, demonstrado em duas tabelas consecutivas. 3 

Interpretar a 

solução 

Extrai os resultados com relação ao objetivo do problema. Responde parcialmente, pois não detalha o comportamento ponto a ponto da 

função que leve ao entendimento do conceito de limite. Na sua explicação: "O limite da função quando x=2 é 0". A resposta dada está 
resposta correta, mas detalha o comportamento, portanto, esta resposta não atende ao objetivo do problema. 

2 

 

Aluno (A-05): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 7 D-Quanti 

Compreende

r o problema 

Não extrai todos os elementos do problema, e também não determina as condições do problema pois não identifica a definição de 
limite, consequentemente não consegue definir o objetivo do problema, pois não menciona a definição de limite. 

1 

Construir o 

modelo 

matemático 

 Determina parcialmente o modelo, pois não explica de forma precisa e completa. Nomeia parcialmente as variáveis, pois não 

menciona a definição de limite, ou seja, realiza o modelo de forma incorreta. 1 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

 Não encontra, pois não menciona a definição de limite. Portanto, responde de forma incompleta e incorreta as duas questões. 

2 

4ª Ação: 

Interpretar a 

solução 

Não extrai resultados, pois responde parcialmente e incorretamente as duas questões, ou seja, não dá respostas aos objetivos do 

problema, pois não relaciona com a definição de limites. A primeira questão responde: "o limite de f(x) para x=7”. E na segunda 

apenas menciona que f(x) =x. Portanto, as respostas estão incorretas, ou seja, não atendem aos objetivos do problema. 
1 

 

 

Aluno (A-06): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 4 D-Quanti 

Compreender 

o problema 

Ler e descreve os elementos essenciais do problema. Determina as condições afirmando que precisa encontrar o coeficiente para 

poder resolver a equação. Define o objetivo ao afirmar que precisa encontrar o coeficiente angular definindo dois pontos, para 
encontrar a inclinação da reta. 

4 

Construir o 

modelo 

matemático 

Não determina o modelo na sua descrição, as variáveis e não nomeia, portanto não realiza análises das unidades. 

 1 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Não encontra método algébrico. Soluciona parcialmente o modelo de forma descritiva. 

 1 

Interpretar a 
solução 

O estudante explica de forma confusa os conceitos relacionados ao problema. A resposta dada não esta de acordo com o 
objetivo. O estudante descreve como relatório de análise: "para encontrar a solução é necessário montar o gráfico da tabela 

dada. Como o ponto P já é conhecido traça-se uma curva tangenciando o ponto P, que na sua extremidade passa o ponto R, 

através destes dois pontos podemos chegar ao coeficiente angular, que é a solução do problema". O relatório é insuficiente para 
realizar análise da compreensão do problema, fazer relações com os conceitos e interpretação da solução. 

2 
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Categoria Analises do Problema 5 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

Faz a leitura e destaca que o problema envolve duas variáveis (distância e tempo). Determina as condições do problema 
quando afirma que existem duas velocidades no problema (média e instantânea). Define os objetivos descrevendo as 

velocidades que precisam ser encontradas. 

5 

Construir o modelo 

matemático 

Apesar de descrever, o aluno não determina as variáveis algebricamente. Do mesmo modo, não nomeia nenhuma variável e 

incógnita. Não constrói o modelo matemático de forma algébrica ou geométrica, apenas descreve o que compreendeu. 
Portanto, não consegue fazer análise das unidades do problema. 

1 

Solucionar o modelo 

matemático 

Não descreve modelo matemático na forma algébrica ou geométrica. Soluciona apenas de forma descritiva a maneira de 

resolver, não apresenta definições matemática para a solução. 2 

Interpretar a 

solução 

Extrai os resultados ao observar que o problema trata de dois tipos de velocidade (média e instantânea). Responde 
parcialmente de forma descritiva o problema, mas não demonstra modelo matemático para a solução. “O problema envolve 

duas variáveis: distância e tempo. Através do gráfico, podemos visualizar duas velocidades, a velocidade média e a 

velocidade instantânea. A reta tangente, fornece a velocidade instantânea e a reta secante a velocidade média. Podemos 
calcular a importância dos limites para determinar a solução de problemas que envolve velocidade e distância”. 

3 

 

Aluno (A-06): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 6 D-

Quanti 

Compreender o 
problema 

Faz a leitura extrai os elementos do problema dado, destacando     pela direita e pela esquerda deste ponto. Determina 

parcialmente as condições, pois os valores escolhidos para substituição da variável  , pela direita, o aluno não soube fazer a 
aproximação adequada, sendo observado também na ilustração gráfica. Define o objetivo, pois destaca as variáveis pela 

esquerda e pela direita para encontrar valores mais próximos de  . Inclusive destaca a função de limite tendendo a 2. 

2 

Construir o modelo 

matemático 

Determina parcialmente correta as variáveis, pois os valores escolhido para atribuição a   pela direita, o estudante poderia ter 

atribuído valores mais próximos possível de 2. Nomeia as variáveis da tabela, determina   elevado ao sinal negativo 

(esquerda) e   elevado ao sinal positivo (direita). O modelo matemático foi fornecido no problema, mas parcialmente 
completo, o estudante precisaria completar com resolução da equação. Fez análise das unidades de modo parcial, pois não 

analisou ponto a ponto da tabela, sua análise foi realizada de maneira geral. O estudante não faz o detalhamento explicativo 

que deveria ser feito, para o entendimento da ideia intuitiva de limite. 

2 

Solucionar o modelo 

matemático 

O método matemático foi fornecido no problema. O estudante soluciona o modelo, mas parcialmente correto, atribuindo 

valores para   no intervalo de     até         pela direita e     até      pela direita, demonstrado em duas tabelas 

consecultivas. 
3 

Interpretar a 

solução 

Extrai os resultados com relação ao objetivo do problema. Responde parcialmente, pois não detalha o comportamento ponto a 
ponto da função que leve ao entendimento do conceito de limite. Na sua explicação: "O limite da função quando x tende 2 é 

igual 0". O estudante dá uma resposta correta, mas não detalha o comportamento, portanto, esta resposta não atende ao 

objetivo do problema. 

2 

 

Aluno (A-06): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

 

Categoria Analises do Problema 7 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

Não extrai todos os elementos do problema. Não determina as condições do problema pois não identifica a definição de limite. 
Portanto, não defini os objetivos do problema, pois não menciona a definição de limite. 

1 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determina parcialmente, pois não explica precisamente o comportamento dos valores no intervalo dado. Nomeia parcialmente, 

portanto, não constrói corretamente o modelo, por não mencionar a definição de limite, logo sua análise está incorreta. 1 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Não encontra a solução correta, pois não menciona a definição de limite. Responde de forma incompleta e incorreta a primeira 

questão e não responde a segunda. 2 

Interpretar a 

solução 

Não extrai os resultados, pois responde parcialmente a primeira questão e não responde a segunda. Portanto, não dá respostas 
aos objetivos do problema, pois não relaciona com a definição de limites, na primeira questão responde: "o limite de f(x) para 

x=7”. E na segunda apenas menciona que f(x) =x. Logo, as respostas estão incorretas, ou seja, não atendem aos objetivos do 

problema. 

1 
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Aluno (A-07): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 05 Faltou na aplicação 
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Categoria Analises do Problema 6 D-Quanti 
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Compreender o 
problema 

Faz a leitura, extrai os elementos do problema dado, destacando     pela direita e pela esquerda deste ponto. Determina 

parcialmente as condições, pois os valores escolhidos para substituição da variável  , pela direita não foram apropriados para fazer 
a aproximação adequada, sendo observado também na ilustração gráfica. Define parcialmente o objetivo, pois destaca as variáveis 

pela esquerda e pela direita para encontrar valores mais próximos de  . Inclusive destaca a função de limite tendendo a 2. 

2 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determina parcialmente as variáveis, pois os valores escolhido para atribuição a   pela direita, poderia ter escolhido valores mais 

próximos possível de 2.Nomeia as variáveis da tabela determina   elevado ao sinal negativo (esquerda) e   elevado ao sinal 

positivo (direita). O modelo matemático foi fornecido no problema, mas o estudante precisaria completar com resolução da 
equação. Fez análise de modo parcial, pois não analisou ponto a ponto da tabela, sua análise foi realizada de maneira geral. O aluno 

não faz o detalhamento explicativo que deveria ser feito, para o entendimento da ideia intuitiva de limite. 

2 

Solucionar o 

modelo 
matemático 

O método matemático foi fornecido no problema. O estudante soluciona o modelo, mas parcialmente correto, atribuindo valores 

para   no intervalo de     até      pela direita e     até     pela direita, demonstrado em duas tabelas consecultivas. Não 
representou os pontos da tabela no gráfico dado. 

2 

Interpretar a 

solução 

Extrai os resultados significativos com relação ao objetivo do problema. Responde parcialmente, pois não detalha o 
comportamento ponto a ponto da função que leva ao entendimento do conceito de limite. Na sua explicação: "O limite da função 

quando x tende 2 é igual 0". A resposta dada está correta, mas não detalha o comportamento, portanto, esta resposta não atende ao 

objetivo do problema. 

2 

 

Aluno (A-07): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 7 D-

Quanti 

Compreender 

o problema 

Não extrai todos os elementos do problema. Faltando mencionar a definição de limite. Não determina as condições do problema, 

pois não identifica a definição de limite. Não defini os objetivos do problema, pois não menciona a definição de limite. 
1 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determina parcialmente, pois não explica de forma precisa e completa. Nomeia parcialmente as variáveis, faltando identificar a 

definição limite. Não constrói o modelo, pois não menciona a definição de limite. Realiza análise de forma parcial. 2 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Não encontra, pois não menciona a definição de limite. Responde de forma incompleta, pois a primeira questão falta a definição 

limite e a segunda está correta. 
3 

Interpretar a 

solução 

Extrai parcialmente os resultados significativos, pois responde as duas questões, mas a primeira está incompleta. A resposta dada 

não está totalmente correta, pois a primeira questão faltou mais detalhamento sobre o conceito de limite, mas a segunda está 

correta. A primeira questão responde: na primeira "O limite de  ( ) quando   tende a 2, será igual a 7" e na segunda "Não, pois 

nas vizinhanças de 2 f(x) é igual a 7, portanto, para x=2, f(x) se aproxima de 7”. 

4 

Aluno (A-08): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria 
Analises do Problema 4 D-

Quanti 

Compreender 

o problema 

Ler o problema e extrai os elementos. Determina as condições quando afirma que primeiro precisa encontrar o coeficiente angular, para 
poder encontrar a equação da reta tangente, mas o problema só dá apenas um ponto e são necessários dois pontos. Define a descrever 

completamente as condições do problema. 
5 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determina todas as variáveis e incógnitas quando determinas as fórmulas algébricas e a representação geométrica. Nomina da seguinte 

forma:  (   )  (    )    . Constrói o modelo algébrico e geométrico do problema. Realiza as análises das unidades de forma 
descritiva. 

5 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Encontra o método algébrico e geométrico de solução. Resolve de forma descritiva fazendo demonstrações das condições do 

problemas, as formas de solução e a relação entre os elementos. 

 
 

 

 

 

5 

Interpretar a 

solução 

Extrai todos os elementos relativos ao problema, fazendo descrições de aplicação ao modelo. Responde ao problema de forma 

descritiva fazendo demonstração algébrica e geométrica do problema, demonstra explicitado da escrita. De acordo com o problema 

apresentado, para encontrar uma reta t tangente à parábola      , usaremos os mesmos princípios da explicação dada, onde 

encontrando o coeficiente angular, podemos achar a equação da reta, mas temos um problema:          (      ), ou seja, só 
temos um ponto, e precisamos de dois pontos para encontrar o coeficiente angular m no ponto (1,1). Esboça um gráfico com 
identificação do pontos e das retas secante e tangente à esquerda da parábola com concavidade para cima. E continua a descrição: "daí 

colocamos um ponto na parábola próximo para calcular assim o valor do coeficiente da reta secante, no caso a reta           (   

  ) (   ). Assim dada a fórmula para achar um ponto qualquer, ou seja, quanto mais próximo o ponto Q estiver de P, mais próximo 
x estará de 1. De acordo com esta descrição o aluno demonstrou uma forma correta de descreve o problema no modo de solucionar o 

problema, usando inclusive o modelo algébrico. 

5 

Aluno (A-08): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 
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Categoria Analises do Problema 5 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

Faz a leitura e extrai os elementos principais do problema identificando a velocidade como um elemento a ser descoberto. 
Determina parcialmente as condições do problemas, pois identifica apenas que deve encontrar a velocidade média, 

faltando mencionar a velocidade instantânea. Define o objetivo parcialmente, pois afirma ter que encontrar somente a 

velocidade média para solucionar o problema. 

2 

Construir o modelo 

matemático 

Determina parcialmente as variáveis e incógnitas do problema, da seguinte forma:    ,      . Nomina apenas a 

variável de tempo:     e      . Não constrói modelo matemático na forma algébrica ou geométrica. Realiza 
parcialmente análise das unidades que destaca. 

 

2 

Solucionar o modelo 
matemático 

Não faz descrição quanto ao método de resolução nem mesmo de forma descritiva. Não se aplica. Apenas tenta descrever 

a solução, mas insuficiente para análise. 

 

2 

Interpretar a solução 

Não extrai nenhum resultado do problema. Responde parcialmente ao problema. A descrição do estudante quanto a análise 
do problema: "Nesse problema, o autor quer saber a velocidade de uma bola após 5 segundos, sendo ela solta a partir de 

um ponto de observação no alto da Torre CN em Toronto, cerca de 450 metros acima do solo. Como na explicação e na 
resolução dos problemas anteriores de velocidade, o primeiro passo é calcular a velocidade média no intervalo de tempo, 

temos um único instante de tempo neste caso, (t=5), porém podemos aproximar a uma velocidade média, acima do 

instante de tempo que é dado, t=5 até o instante t=5,1, como foi feito no problema". 

3 

 

Aluno (A-08): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 6 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

Faz a leitura, extrai os elementos do problema, destacando     pela direita e pela esquerda deste ponto. Determina 
parcialmente o objetivo, pois os valores escolhidos para substituição da variável x, pela direita atribui valores distantes do 

ponto, sendo observado também na ilustração gráfica. Destaca as variáveis pela esquerda e pela direita para encontrar 

valores mais próximos de  . Inclusive destaca a função de limite tendendo a 2. 

2 

Construir o modelo 
matemático 

Determina parcialmente correta as variáveis, pois os valores escolhido para atribuição a   pela direita poderia ter atribuído 

valores mais próximos possível de 2. Nomeia as variáveis da tabela determinar   elevado ao sinal negativo (esquerda) e   
elevado ao sinal positivo (direita). O modelo matemático foi fornecido no problema, mas não completamente, precisaria 

completar com resolução da equação. De modo parcial, pois não analisou ponto a ponto da tabela, sua análise f realizada de 

maneira geral. O aluno não faz o detalhamento explicativo que deveria ser feito, para o entendimento da ideia de limite. 

2 

Solucionar o modelo 

matemático 

O método matemático foi fornecido no problema, o aluno soluciona o modelo parcialmente correto, atribuindo valores para 
x no intervalo de 1,5 até 1,99 pela direita e 2,4 até 2,0001 pela direita, demonstrado em duas tabelas consecutivas. 

Demonstrou os pontos encontrados na tabela dada. 
 

3 

Interpretar a 

solução 

Extrai os resultados significativos com relação ao objetivo do problema. Responde parcialmente, pois não detalha o 
comportamento ponto a ponto da função que leva ao entendimento do conceito de limite. Na sua explicação: "O limite da 

função quando x tende 2 é igual 0". Ela dá uma resposta correta, mas detalha o comportamento, portanto, esta resposta não 
atende ao objetivo do problema. 

2 

 

Aluno (A-08): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

 
Categoria Analises do Problema 7 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

Extrai parcialmente os elementos do problema. Determina parcialmente as condições do problema, pois não identifica 

a definição de limite. Define parcialmente os objetivos do problema, pois não menciona a definição de limite. 
1 

Construir o modelo 

matemático 

Determina parcialmente, pois não explica de forma precisa e completa. Nomeia parcialmente as variáveis. Não 

constrói, pois não menciona a definição de limite. Realiza de forma incorreta. 1 

Solucionar o modelo 

matemático 

Não encontra, pois não menciona a definição de limite. Responde de forma incompleta e incorreta a primeira questão 
e não responde à segunda. 

 

2 

Interpretar a solução 

Não extrai, pois responde parcialmente a primeira questão e não responde a segunda. Não dá respostas aos objetivos 
do problema, pois não relaciona com a definição de limites. O aluno descreve somente a primeira questão responde: 

"O limite de f(x) quando x tende a 2 será igual a 7". 
1 

Aluno (09): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Desistente. 
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Categoria Analises do Problema 4 D-Quanti 

1ª Ação: 

Compreender o 

problema 

Ler o problema e destaca os elementos. 
Determina de forma bastante objetiva que precisa encontrar o coeficiente angular através dos pontos dados no 

problema. Define algebricamente. 

 

5 

2ª Ação: 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determina ao destacar os pontos. Destaca as variáveis da seguinte forma: P(1,1),  (    ), x¹1 e Q¹P. Constrói o 
modelo algébrico para a solução destacando a importância de encontrar o coeficiente angular: Faz análise parcial das 
unidades quando afirma que x ¹ 1 e Q ¹ P. 5 

3ª Ação: 

Solucionar o 

modelo 
matemático 

Determina o método algébrico para a solução do problema. Não soluciona o modelo matemático. 

 

 

 

 

2 

4ª Ação: 

Interpretar a 
solução 

Destaca os modelos significativos para solução relacionados ao problema. Responde parcialmente ao destacar os 

termos algébricos fundamentais para a resolução do problema. Conforme sua descrição destaca o seguinte: "Encontrar 

o coeficiente angular, através dos pontos P(1,1)  (    ),  sabendo-se que x é diferente de 1 e Q é diferente de P. 

Sendo o coeficiente      (    ) (   ). Através de x se encontra o coeficiente angular". 

2 

 

Aluno (A-10): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 05 Dados insuficientes para análise. 

Aluno (A-10): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 06 Faltou na aplicação. 

Aluno (A-10): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 07 Faltou na aplicação. 

 

Aluno (A-11): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 4 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

De acordo com a descrição, o aluno compreende o problema e identifica os elementos. Determina quando observa que 

existe apenas um ponto para encontrar a equação da reta, e afirma que para resolver necessita de dois pontos. Ela 
expressa inicialmente uma descrição da forma de resolver, mas não define precisamente como resolver para achar a 

equação da reta tangente. 

4 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determina as variáveis e incógnitas demonstrada no gráfico:  (    )  (   )        e a indicação da reta tangente 

( ) no plano. Determina os pontos da curva cortada pela reta secante (P e Q). Faz uma ilustração gráfica da ideia do 
limite do ponto Q ao ponto P da reta tangente. Identifica que precisará de dois pontos (P e Q) localizado na curva. 

5 

Solucionar o 

modelo 
matemático 

O aluno descreve o método geométrico de solução, no entanto, não representa algebricamente, não se adequa ao 

problema. Soluciona parcialmente, pois suas descrições para resolver estão limitadas. 4 

Interpretar a 

solução 

Na descrição do que é proposto o aluno extrai os resultados, nominando os pontos no gráfico. Não responde 

satisfatoriamente o objetivo do problema de forma descritiva. Pois o aluno afirma sem muita precisão como resolver, 

mas não resolve e nem descreve o procedimento para que se possa compreender melhor a sua explicação. O aluno fez a 
descrição de sua compreensão sobre o problema da tangente e suas relações com a equação da reta: "conforme o 

conceito e a explicação do problema, sabemos que para encontrar a equação da reta, precisaríamos do coeficiente 

angular e dois pontos, mas conforme o problema, temos apenas um ponto. Para acharmos outro ponto, usaremos uma 
reta secante ao ponto P e aproximar ao máximo do ponto Q. Então com esses dois pontos acharemos o coeficiente 

angular e então a equação".  
 

 

 
 

 

 
 

4 

 

Aluno (A-11): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 05 Não fez. 

 

 

 

 

 

 

Aluno (A-11): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 
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Categoria Analises do Problema 6 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

Faz a leitura extrai os elementos do problema dado, destacando x=2 pela direita e pela esquerda deste ponto. Determina 
parcialmente as condições, pois os valores escolhidos para substituição da variável x, pela esquerda o aluno não soube 

fazer a aproximação adequada. Define parcialmente o objetivo, pois destaca as variáveis pela direita com valores não 

muito próximos. 

2 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determina parcialmente correta as variáveis, pois os valores escolhidos para atribuição a x pela direita poderia ter 

atribuído valores mais próximos possível de 2. Nomeia as variáveis da tabela determinar x elevado ao sinal negativo 

(esquerda) e x elevado ao sinal positivo (direita). O modelo matemático foi fornecido no problema, mas precisaria 
completar com resolução da equação. Mas, a estudante realizou de modo parcial, pois não analisou ponto a ponto da 

tabela, sua análise foi realizada de maneira geral. Não faz o detalhamento explicativo da relação funcional entre f(x) e os 

valores de x, para o entendimento da ideia de limite. 

2 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

O método matemático foi fornecido no problema, o aluno soluciona o modelo mas parcialmente correto, atribuindo 
valores para x no intervalo de 1,5 até 1,99 pela direita e 2,4 até 2,001 pela direita, demonstrado em duas tabelas 

consecutivas. Demonstrou os pontos encontrados na tabela dada. O gráfico elaborado demonstra todos os pontos da tabela. 
3 

Interpretar a 

solução 

Extrai os resultados significativos com relação ao objetivo do problema. Responde parcialmente, pois não detalha o 
comportamento ponto a ponto da função que leva ao entendimento do conceito de lim f(x) = 0,                                                                                                    

.                                                                             x --> 2+ e 2-    
Na sua explicação: "Quando nos aproximamos x --> 2, a função se aproxima do zero, tanto pela direita quanto pela 

esquerda, portanto o limite de f(x) quando ". O estudante dá resposta correta, mas nas detalha o comportamento, portanto, 

esta resposta não atende ao objetivo do problema. 

2 

 

 

Aluno (A-11): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

 

Categoria Analises do Problema 7 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

Não extrai todos os elementos do problema e não determina as condições do problema, pois não identifica a definição 

de limite. E consequentemente defini parcialmente os objetivos. 

 

2 

Construir o modelo 

matemático 

Determina parcialmente, pois não explica de forma precisa e completa o comportamento no gráfico de cada variável 

escolhida. Nomeia parcialmente. Não constrói, pois não menciona a definição de limite. Realiza parcialmente análise 

das unidades. 
 

2 

Solucionar o 

modelo matemático 

Soluciona parcialmente o modelo, pois não menciona o conceito de limite. Responde de forma incompleta as duas 

questões solicitadas. 2 

Interpretar a 

solução 

Extrai parcialmente as respostas que tenham relação com o problema. Dá resposta parcial aos objetivos, pois não faz 

relação com o conceito de limite. Com relação a descrição do aluno: "Que o limite da f(x) é igual 7, quanto x  2, ou 
seja, quando pegamos pontos da vizinhança de 2, chegamos ao seu limite que é 7", A segunda: "sim, pois f(x), x=2 e 

substituindo na função encontramos 2 como resultado". Sendo que a segunda questão está analisada incorretamente 

pelo aluno. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F – Resultados do Teste Final: Análise Descritiva 

Aluno (01): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 
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Categoria Analises do Problema 8 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

Compreender o problema: Faz a leitura de todas as questões, do item a) até d), identificando as funções e 
atribuindo valores para x em f(x). Observa-se, que determina quando elabora tabela de demonstração das 

coordenadas (x, y) encontradas em f(x).Define ao esboçar o modelo para resolver cada função e ao explicar o 

procedimento. 

5 

Construir o modelo 

matemático 

Construir o Modelo Matemático: Determina as incógnitas das coordenadas e da variável x em f(x). Nomina de 
forma algébrica e representa geometricamente cada uma das funções do problema. Elabora e faz uso dos modelos 

para encontrar as coordenadas e para realizar o esboço do gráfico. O aluno realiza parcialmente a aplicação das 

variáveis e incógnitas para determinar se a função é contínua ou descontínua e encontrar as coordenadas dos 
gráficos. 

4 

Solucionar o 

modelo matemático 

Solucionar o Modelo Matemático: Utiliza o método de atribuição de valores para x em f(x) para encontrar as 

coordenadas do gráfico, observando o critério do valor dado na função. Soluciona o modelo de todas as questões 
compondo uma tabela organizada pelo método de atribuição de valores para x em f(x) próximos ao valor limite 

da função: a) encontrou os pontos (-3, 1,6), (-2, 1,38), (-1, 1,09), (0, 0,04), (1, 0) e (3, 0); b) encontrou os pontos 

(-2, -1/3), (-1, -1/2), (0,-1) e (2,1); c) encontrou os pontos (1, 2, 7183^-1) e (-2, 2,7183^-2); d) encontrou os 
pontos (-2,2), (não existe), (0,0), (2, 2/3). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5 

Interpretar a 

solução 

O aluno estrai de todas as funções dadas no problema os resultados relacionados ao objetivo de cada uma, com 
respectiva descrição do resultado encontrada, neste caso, se a função é contínua ou descontínua. Encontra a 

resposta para todas as funções dadas no problema, cria uma tabela para cada função, atribuindo-lhes valores para 

x em f(x) para encontrar os pontos das coordenadas do gráfico, posteriormente o aluno esboça o gráfico 
geométrico da função com todos os elementos da função mencionados, com análise e afirmação do resultado.  

a) é descontínua em 2, pois não existe imagem; b) é descontínua em 1, pois não existe imagem para este 

número;  c) não respondeu; e d) é descontínua porque em f(x)= (x^2-x)/(x^2-1), o f(a) não existe. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5 
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Aluno (A-01): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

 

Categoria Analises do Problema 9 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

O aluno extrai os elementos necessários para aplicação dos valores nas vizinhanças do número indicador do limite. 
 

Não determina corretamente, pois faz abordagem da função limite acrescentando o símbolo de mais infinito. 

 
 

Define por tentativa de ensaio e erro, pois a forma algébrica desenvolvida atribui para x valores muito próximos de 100 

para visualizar o comportamento da função. Neste caso a função não tende ao infinito. 
 

2 

Construir o 

modelo 

matemático 

Construir o Modelo Matemático: Identifica as variáveis e incógnitas do 

problema, nominando em representação algébrica. Nomeia as variáveis do 
problema. Constrói parcialmente, pois se observou que o aluno não 

compreendeu o problema:  Não realizou a análise das medidas, pois não usou o 

intervalo dado, de modo que não atribuiu valores adequados para a variável x. 
 

2 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Solucionar o Modelo Matemático: Faz uso parcial do método de substituição de valores para x muito próximos do valor 

de 100, até a segunda casa decimal. Não recomendado para o problema. Não soluciona o modelo dado no problema, pois 

não compreendeu o problema e não utilizou as variáveis adequadas, atribuem os seguintes valores: (99,95 e 99,99) para x, 
encontrando os valores de S(x) (1599,2 e 7999,2). 

 

2 

Interpretar a 

solução 

Interpretar a Solução: Extrai parcialmente os elementos relativos ao problema para encontrar a solução. Sua resposta 
não responde ao objetivo do problema. O relatório realizado pelo aluno é insuficiente e incorreto para demonstrar 

compreensão: "Quando pegamos valores de x mais próximos de 100 pela esquerda, percebe-se que f(x) cresce 

infinitamente". 

1 

 

Aluno (02): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria 
Analises do Problema 8 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

 Faz a leitura das funções do problema e extrai os elementos essenciais para saber se a função é contínua ou descontínua 

no ponto dado. 

Determina realizando os cálculos na forma algébrica e geométrica. Destaca cada uma das tabelas dos pontos próximos 
do valor dado, compõe o gráfico de cada uma.  

Ao destacar cada uma das funções se observa que o aluno define o objetivo, pois descreve o que precisa encontrar para 
dar o resultado do problema. 

 

5 

Construir o 

modelo 

matemático 

Identifica as variáveis e incógnitas dispostas na tabela para encontrar os pontos próximos do ponto dado tanto pela sua 

direita, quanto pela esquerda. Nomina as variáveis, classifica X elevado ao sinal de menos pela esquerda e x elevado ao 
sinal positivo pela direita. Constrói e determina as condições para resolver, ao destacar cada uma das funções para 

identificar o tipo. O aluno realizou também para todas as funções a demonstração geométrica e também fez um breve 

relatório descritivo. 
Analisa que variáveis necessitam de atenção ao substituir os valores, que precisam tomar um posicionamento nas 

proximidades do ponto dado. 

5 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Utiliza o método de resolução intuitiva de limite, compondo tabela e gráfico do comportamento da função para poder 
identificar o tipo. 

não recomendado para este problema. O aluno explica porque cada função é descontínua no pondo dado: a) atribui 

valores próximos de   pela esquerda até a quarta cada decima, encontrando as coordenadas pela esquerda (1,5,-0,6931) 

até (0,999, -9,2103) e pela direita atribuindo valores próximos de dois até a quarta casa decima (2,5,-0,6931) até 

(2,0001, -9,2103) e demonstra no gráfico; b)já nesta função o aluno compõe apenas uma tabela, determinando os pontos 
(2,1), (0,-1), (3, 1/2) e (-1, -1/2) aplica no gráfico; c) nesta função o aluno elabora duas tabelas (esquerda e direita) e 

encontra as coordenadas pela esquerda (-1, 0,3678), (-2, 0,1353), (-0,5, 0,6065), (-0,1, 0,9048) e pela direita (0,0), (1,1), 

(2,4), (0,5, 0,25) e (0,1,0,01); d) (0,0), (0,5 , 0,33) e (2, 2/3). 
 

5 

Interpretar a 

solução 

Através das funções dadas destaca e descreve o comportamento identificando o tipo, atendendo ao objetivo do 

problema. 
 

5 
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 Aluno (02): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

 
Categoria Analises do Problema 9 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

Extrai os elementos e destaca o modelo da função. Ao organizar os dados para resolver, esboça que determina as 
condições do problema. Ao iniciar a resolução do problema destaca-se a função com um ponto de interrogação S(x) = 

?, observa-se que o aluno determina uma incógnita neste momento. 

 

5 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determina as variáveis e incógnitas, definindo que S(x), x, y, demonstrando algebricamente. 

Nomeia as variáveis e incógnitas: identifica a função. Não se aplica o modelo já foi dado no problema, mas organiza 

dos dados problemas na forma algébrica. 
Faz relação das variáveis do modelo matemático com a solução do problema. 

 

 
5 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Encontra o método de solução, através da compondo uma tabela e atribuindo valores para x no intervalo de 10 até 

99.Não se aplica. Observando o desenvolvido dos cálculos o aluno solucionou o modelo matemático e apresenta o 
resultado. 

 
 

5 

Interpretar a 

solução 

Extrai o modelo do problema e faz relação com o limite que precisa encontrar. Responde ao problema destacando os 

procedimentos algebricamente. No final da questão o aluno descreve o seguinte texto: "Destacando o intervalo que 
determina a função da porcentagem do custo. Quanto mais distante de 100 pela esquerda, menor o custo”. No 

entanto, o valor máximo é de 80%. 

5 

Aluno (03): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 04 Faltou na Aplicação 

Aluno (03): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 05 Faltou na Aplicação 

Aluno (04): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 8 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

Faz a leitura e extrai os elementos das funções de cada questão. Determina as condições e o objetivo quando, 

esboça um gráfico a partir dos dados do problema e por isso consegue explicar. Define o objetivo a destacar o 

modelo gráfico e a explicação dada sobre cada função resolvida. 

5 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determina as variáveis e incógnitas necessárias para resolver o problema. Nomina as variáveis  e  . Constrói 

para todas a funções o modelo matemático na forma geométrica e algébrica: 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Aplica o método para resolução da função limite. 
Soluciona todos os modelos matemáticos, fazendo a seguinte descrição para cada uma. 

 
5 

Interpretar a 

solução 

Extrai os resultados destacando cada uma das funções. Dá resposta parcialmente ao problema, pois para uma 
das funções o estudante não descreveu a resposta. Descreve o motivo de três funções serem descontínuas 

faltando apenas a última: a) ele afirma ser descontínua, pois a função logarítmica não está definida no ponto 

4 
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2; b) afirma ser descontínua porque no ponto 1 o limite não existe; c) afirma pelas condições dada da função 

os limites laterais não são iguais, ou seja, não existe, logo é descontínua; e d) não explicou. 

 Aluno (04): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 9 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

 Faz a leitura, destaca as funções e as variáveis. Determina parcialmente as condições, pois não compreende 
totalmente o problema e não se atentou para o intervalo dado, por isso interpretou erroneamente a forma de 

encontrar o resultado. Define parcialmente o objetivo, pois fez somente a aplicação inicial do modelo, ou seja, 

não atribuiu valores suficiente para a variável para solucionar corretamente o problema. 
 

2 

Construir o modelo 

matemático 

Determina parcialmente o modelo, destacou somente as incógnitas e não atribuiu valores para as variáveis, para 

obter dados substanciáveis. Não determina, pois não atribuiu valores para variáveis. Constrói parcialmente, pois o 
modelo encontrado pelo aluno é insuficiente para encontrar o resultado. A análise do aluno está incorreta. 

 

2 

Solucionar o 

modelo matemático 

O método encontrado pelo estudante está incorreto. Soluciona parcialmente o modelo, pois o resultado está 
incorreto. 

 

2 

Interpretar a 

solução 

Extrai parcialmente o resultado, faltando considerar o intervalo. Não responde corretamente o objetivo. De 

acordo com a interpretação do aluno: "O limite é 80 e está tendendo por valores negativos", o que não está 
correto. "E o limite do denominador está tendendo a zero por valores negativos". Continuando ainda “o custo 

percentual de remoção do lixo tóxico, próximo dos 100%, está indo pra mais infinito e não está definido”. A 

resposta está incorreta porque o limite neste caso é 80%. 

2 

 
Aluno (05): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 04 Faltou na aplicação. 

Aluno (05): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 05 Faltou na aplicação. 

Aluno (A-06): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria    Analises do Problema 8 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

O aluno faz a leitura das funções do problema, descreve os elementos. Determina as condições ao descrever o 
modelo algébrico e geométrico para a resolução do problema. Define o objetivo de cada função destaca a maneira 

de solução. 

 

5 

Construir o 

modelo 

matemático 

Determina as variáveis das funções  e  ( ). Nomeia as variáveis e atribui corretamente os valores na tabela. 
Constrói o modelo algébrico (tabelas) e geométrico (gráfico). Faz análises das unidades e relaciona com a forma 
de resolução do problema. 

 

 

5 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Utiliza o método de resolução da função limite. Soluciona o modelo atribuindo valores a variável   para 

encontrar as coordenadas:  

a) (       ) (       ) (      ) (   ) (   );  

b) (       ) (       ) (    ) (   ) (     );  

c) (      ) (   (   )  ) (  (   )  );  
d)(    ) (      ) (   ) (      ) (     ).  
Posteriormente constrói os gráficos de cada uma das funções. 

 

5 

 

Interpretar a 

solução 

Interpretar a Solução: Extrai os elementos significativos relacionados com o problema. 

Responde através do modelo algébrico e demonstração geométrica todas as funções limite. Ao final o aluno faz 

uma breve descrição sobre a interpretação dos resultados: a) a função é descontínua e não está definida no ponto 
a=2, pois não existe ln de 0; b) a função é descontínua e não está definida no 1º caso, no segundo caso ela está 

definida no ponto, apesar de se tratar de F(x) =2; c) Na primeira função será descontínua no ponto a = 0, pois 

está definido qualquer número elevado a zero é igual a 1. No segundo caso está definido e não há 
descontinuidade. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

5 
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Aluno (A-06): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

 

Categoria Analises do Problema 9 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

Extrai parcialmente, pois não considera o intervalo dado. Como também determina 

parcialmente as condições e o objetivo, pois não fez todas as relações. 

 

2 

Construir o modelo 

matemático 

Determina parcialmente as variáveis, pois desconsidera os valores do intervalo dado 

no problema. Constrói o modelo de maneira insuficiente para resolver o problema, 

tornando-se inviável realizar análise, no entanto, fez mas está incorreta. 

 

2 

Solucionar o modelo 

matemático 

 Encontra parcialmente o método, pois não avalia o intervalo a ser usado. Logo, 

soluciona o modelo incorretamente. 

 

2 

Interpretar a solução 

Não extrai todos os resultados significativos e relativos ao problema. A reposta dada 

está incorreta. O estudante descreve que "o limite da função quando x tende a 100 

pela esquerda, os limites laterais serão diferente", ou seja, a resposta descrita está 

incorreta. 

1 

 

 
Aluno (A-07): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 04 Faltou na aplicação 

Aluno (A-07): Resultado das Características das Ações no problema resolvido-Problema 05 Faltou na aplicação 

 

 Aluno (08): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

Categoria Analises do Problema 8 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

Extrai os elementos das funções. Determina parcialmente. Define parcialmente os objetivos das questões, 

calculando corretamente o limite e duas funções, sendo que outras duas os resultados estão incompletos. 

 

3 

Construir o modelo 

matemático 

Determina as variáveis de todas as funções dadas. Nomeia e constrói os modelos parcialmente corretos, pois 

faltou mais atenção na exploração dos valores próximo dos pontos das descontinuidades. 

 

3 

Solucionar o modelo 

matemático 

 Encontra o método correto para calculara duas funções, porém para resolver as outras duas os modelos estavam 

incorretos. Portanto, solucionou parcialmente os modelos de forma algébrica (tabelas) e geométrica (gráficos). 

 

3 

Interpretar a solução 

Extraiu parcialmente os resultados do problema, porque responde corretamente duas funções de quatro. Sendo 

que as demais ele resolve incorretamente e não consegue explicar, devido não ter compreendido completamente o 

problema. As descrições do aluno sobre cada uma das funções: a) há uma descontinuidade por não haver uma 
imagem para x-2; c) a solução é descontínua no ponto a=1, porque não está definida neste ponto, ou seja, não 

existe imagem esse número; questões b) e d) o aluno não respondeu. 

3 

 

Aluno (A-08): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

 

Categoria Analises do Problema 9 D-

Quanti 

Compreender o problema 

 Faz a leitura, mas extrai parcialmente os elementos. Determina também parcialmente as condições, não faz 

relação com os valores do intervalo. Define parcialmente o objetivo, pois não considera todos os elementos para 

resolver o problema. 
 

2 

Construir o modelo 

matemático 

Determina parcialmente as variáveis, pois desconsidera o intervalo dado. Nomeia as variáveis, mas não relaciona 

com o intervalo estipulado no problema. O aluno constrói parcialmente o modelo, apesar de organizar os dados 

em forma de tabela, o aluno não atribui corretamente as variáveis, o que é fundamental observar para resolver o 
problema no intervalo dado.  

2 

Solucionar o modelo 

matemático 

 Encontra o método de aplicação algébrica composta em tabela e faz uma tentativa de esboçar o gráfico. 

Soluciona incompletamente o modelo, pois, atribui variáveis incorretas para encontrar o resultado. 
 

2 

Interpretar a solução Os elementos extraídos são insuficientes para atender o objetivo do problema. A resposta dada pelo estudante é 

incompleta. Não elaborou a justificativa de interpretação. 
1 

 

 
Aluno (A-09): Resultado das Características das Ações no problema resolvido - Desistente. 

Aluno (10): Resultado das Características das Ações no problema resolvido -Problema 04 Faltou na aplicação. 
Aluno (10): Resultado das Características das Ações no problema resolvido - Problema 05 Faltou na aplicação. 
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Aluno (11): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 
Categoria Analises do Problema 8 D-Quanti 

Compreender o 

problema 

 Faz a leitura e extrai os elementos das quatro funções dada no problema. Determina as condições a esboçar o modelo 
para solucionar. Define parcialmente os objetivos para solução. 

 

3 

Construir o modelo 

matemático 

Determina as variáveis das quatro funções. Nomeia corretamente as variáveis. Constrói parcialmente correto os 
modelos matemáticos para a solução do problema. Realiza parcialmente as análises, pois deixa duas funções sem 

fazer a análise. 

 

3 

Solucionar o 

modelo matemático 

Encontra o método para resolver, mas resolve parcialmente correto. Soluciona parcialmente o modelo, não consegue 
construir os gráficos corretamente, devida as aplicações incorretas das variáveis. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3 

Interpretar a 

solução 

Extrai parcialmente os elementos significativos do problema. A resposta dada está incorreta. Faz somente a descrição 

de duas funções. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2 

 

Aluno (11): Resultado das Características das Ações no problema resolvido 

 

Categoria Analises do Problema 9 D-

Quanti 

Compreender o 

problema 

A aluna lê e extrai parcialmente os elementos, o que não é suficiente para resolver corretamente. Determina 

parcialmente define parcialmente 3 

Construir o modelo 

matemático 

Determina parcialmente, nomeia parcialmente Constrói parcialmente o modelo. Não faz a análises das unidades, 
por não considerar o intervalo dado no problema para identificar o limite percentual. 3 

Solucionar o modelo 

matemático 

Encontra o método, mas por não considerar o intervalo, faz os cálculos incorretos. Soluciona incorretamente o 

modelo matemático, atribuindo variáveis na tabela insuficiente para encontrar o resultado do problema. 
 

 

 
 

 

 
 

3 

Interpretar a solução 
Não extrai os resultados significativos do problema. Não responde o problema. Quanto a descrição do aluno: 

"quando pegamos pontos mais próximos de 100 pela esquerda, percebe-se que f(x) cresce infinitamente". Esta 

afirmação está incompleta, pois não atende totalmente ao objetivo da solução do problema, o que seria determinar 

2 
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ANEXOS 

ANEXO A – Atividades Formativas e Mediadora (Problemas) 

 

PROBLEMA 4: Encontre uma equação da reta tangente à parábola        no ponto P(1,1). 

Solução: Se soubermos encontrar a inclinação   seremos capazes de achar uma equação para a 

reta tangente  . a dificuldade está em termos somente um ponto,  , sobre  , ao passo que para 

calcular a inclinação são necessários dois pontos. Observe, porém, que podemos calcular uma 

aproximação de m escolhendo um ponto próximo  (     ) sobre a parábola (como na figura) e 

calculando a inclinação     da reta secante PQ. 

Escolhendo x ≠ 1 de forma que Q ≠ P, temos 

     
    

   
 

Por exemplo, para o ponto Q(1,5, 2,25), temos 

 

     
      

     
  

    

   
     

As tabelas mostram os valores de    , para vários valores de x próximos de 1. Quanto mais 

próximo Q estiver de P, mais próximo x estará de 1, e a tabela parece indicar que    , estar ais 

próximo de 2. Isso sugere que a inclinação da reta tangente t deve ser     . Dizemos que a 

inclinação da reta tangente é o limite das inclinações da retas secantes e expressamos isso 

simbolicamente escrevendo que  

           ou         
    

   
   

Supondo que a inclinação da reta tangente seja realmente 2, podemos usar a forma 

ponto-inclinação da equação da reta para escrever a equação da tangente no ponto (1,1) 

       (   )  ou          

 

PROBLEMA 05: Suponha que uma bola é solta a partir do ponto de observação no alto da torre 

CN em Toronto, 450 m acima do solo. Encontre a velocidade da bola, após 5 segundos. 

Solução: Galileu descobriu, por meio de experimentos feito séculos atrás, que a distância 

percorrida por qualquer objeto em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo em que ele 

esteve caindo (esse modelo para a queda livre despreza a resistência do ar). Se a distância 

percorrida após t segundo for chamada s(t) e medida em metros, então a Lei de Galileu pode ser 

expressa pela equação 

 ( )        

 

A dificuldade em encontrar a velocidade após 5 segundos está em tratarmos de um único 

instante de tempo (t=5), ou seja, não temos um intervalo de tempo. Porém, podemos aproximar a 
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4 

2 

0 

-2 

-4 

-6 

0 
0,5        1        1,5          2          2,5             3 

       x 

quantidade desejada calculando a velocidade média sobre o breve intervalo de tempo de um 

décimo de segundo, de t=5 até t=5,1 

                  
                  

               
    

 (   )  ( )

   
    

   (   )     ( ) 

   
           

 

PROBLEMA 06: Dada a função  ( )         , representada pelo gráfico abaixo. Responda: 

 

c) Preencha as tabelas e analise o comportamento da função nos pontos da vizinhança de x=2 

x=2 (esquerda)  x=2 (direita) 

x f(x)  x f(x) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

d) Represente os pontos das tabelas no gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução: preencher as tabelas atribuindo valores para x próximos de 2 tanto pela esquerda quanto pela direita, 

posteriormente calcule o valor de f(x) para esses valores. Compor a representação gráfica e explicar o 

comportamento da função f definida por  ( )         , quando x tende a 2, demonstrando a relação que 

quando x estiver próximo de 2 (de qualquer lado), f(x) tenderá a 0. De fato, parece que podemos tornar os 

valores de f(x) tão próximos de 0 quanto quisermos tornando x suficientemente próximo de 2. Expressar isso 

dizendo que “o limite da função  ( )          quando x tende a 2 é igual a 0”. A notação para isso é 

   
   

(      )    

 

PROBLEMA 07: Explique o que você compreende pela expressão        ( )  7. 

(b) É possível, que nessa expressão,  ( )     ? Justifique sua resposta. 

Solução: temos que        ( )   , ou seja, “o limite de f(x), quando x tende a  , é igual a L”. Então 

escrevemos        ( )  7, sendo o limite de f(x), quando x tende a 2, é igual a 7, se pudermos tornar os 

valores de f(x) arbitrariamente próximos de 7 (tão próximos de 7 quanto quisermos), tornando x suficientemente 

próximo de 2 (por ambos os lados de 2), mas não igual a 2. 
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ANEXO B –Teste Final 

PROBLEMA 08- Explique que a função é descontínua no número dado. Esboce o gráfico da função: 

a)  ( )     |   |  x = 2 

b)  ( )   {
 

   
        

        
 x = 1 

c)  ( )  {
          
          

  x = 0 

d)  ( )   {
    

    
        

        
 x =1 

 Objetivo do problema: o aluno deverá saber calcular o limite de cada função e explicar o conceito de 

descontinuidade.  

a) Definição da questão a)  ( )     |   |  a = 2 

Se f está definida próxima de 2 (em outras palavras, f está definida em intervalo aberto contendo 2, exceto 

possivelmente em 2), dizemos que f é descontínua em 2, ou que f tem uma descontinuidade em 2, se f é contínua 

em 2. 

No entanto parece haver uma descontinuidade quando a = 2, pois f(2) não está definida, então temos uma 

descontinuidade neste ponto. Logo f é descontínua em 2. Portanto, essa descontinuidade é denominada infinita. 

x=2 (esquerda)  x=2 (direita) 

x  ( )     |   |  x  ( )     |   | 
1,9 - 2,3025  2,1 - 2,3025 

1,99 -4,6051  2,01 -4,6051 

1,999 -6,9077  2,001 -6,9077 

1,9999 -9,2103  2,0001 -9,2103 

1,99999 -11,5129  2,00001 -11,5129 

 

 

 

 

PROBLEMA 09- O custo para remover x% de resíduos tóxicos num aterro é dado  ( )   
    

     
  com     

   . 

c) Calcule           ( ) 

d) Interprete o resultado obtido 

Solução: uma análise preliminar do problema (conjecturando um valor para  ). Seja um número positivo dado. 

Devemos achar que  

Se    |     |     então  |
    

     
  | <   

Objetivo do Problema: o aluno deve aplicar o conceito de limite resolvendo a situação problema fazendo no 

final a interpretação do resultado. 

Observação: O aluno deverá concluir que quanto mais próximo o valor de 100 pela esquerda o limite tende a 

mais infinito. Há uma descontinuidade no valor 100, sempre o número do denominador será sempre positivo. O 

que ocorre no numerador: essa função cresce infinitamente quando os valores estão muito próximos de 100, 

como: 99, 98, 97, a imagem representa que este valor se aproxima de 80. 

  


