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Resumoo. As disciiplinas da área de Matemática,
M
principalm
mente aquellas relacion
nadas ao
Cálculoo Diferenciaal e Integrall, são de funndamental importância
i
a para a connstrução daa base de
conheciimento neceessária para os cursos das
d ciênciass exatas. Senndo assim, o bom deseempenho
dos aluunos nestas disciplinass seria funddamental, porém
p
não é isto que se tem observado.
Algumaas pesquisass corroboram
m com estaa afirmação,, pois apresentam resulltados preoccupantes
em relaação à evaasão de aluunos em cursos
c
que envolvam Matemáticca. Atualmente, os
estudanntes ingressaam nas Univversidades com deficiêências profuundas em coonteúdos báásicos, o
que acaarreta na difficuldade dee acompanhhamento daas disciplinaas e desinteeresse por parte
p
dos
discentees, fatores que
q podem ser consideerados agraavantes no processo
p
dee evasão no
os cursos
citados. Neste conntexto, cabee aos profeessores, enttão, buscarrem estratéggias no sen
ntido de
dirimir esta situaçãão. Acreditaa-se que um
ma alternativa efetiva pode
p
ser a utilização de
d novas
tecnologgias, que ateenham a ateenção do estudante de forma
f
dinâm
mica, fazenddo com quee se sinta
motivaddo a constrruir o conhhecimento matemático
o. Tal estraatégia não envolve apenas
a
o
Cálculoo, mas tambbém uma reevisão dos conteúdos
c
básicos,
b
porr meio de uuma abordag
gem que
ultrapassse o limite da sala de aula. Vislum
mbra-se a utilização
u
daa Educação a Distânciaa através
da inforrmática com
mo uma soluução pertineente para ateender essas necessidaddes, podendo
o ser um
instrum
mento efetivoo para o enssino ou umaa ferramentaa de apoio às
à atividadees tradicionaais. Com
base neestas inform
mações, é appresentado o projeto E2D – Ensiino de Derrivadas a Distância,
D
concebiido com o intuito de auxiliar oss professorees da área de Matemáática, de diiferentes
cursos, na prática do ensino de
d derivadaas. Atualmente o projeto E2D estáá em fase de
d testes,
sendo utilizado
u
poor professoores de difeerentes insttituições, os quais esttão forneceendo um
feedbacck sobre as principais características de funccionamento da ferrameenta, avaliaando seu
impactoo e sua real eficiência em
e um ambiiente de enssino. Esperaa-se que estaa ferramenta auxilie
o profeessor no ennsino de Cálculo
C
e derivadas,
d
promovenddo uma maaior aprend
dizagem,
combateendo a evassão nas disciplinas de Cálculo
C
e no
os cursos quue a contém
m.
Palavraas Chave: Evasão naas Ciências Exatas, Cáálculo Difeerencial e IIntegral, Deerivadas,
Objeto de
d Aprendizzagem.

1 Introduçção
As discipplinas de Cálculo Diferencial
D
e
Integral esstão presenttes em grannde parte dos
d
cursos superiores, nas maais variaddas
instituiçõess, e são responsávei
r
is pela baase
teórica neccessária a futuros
f
proffissionais das
d
áreas das Ciências Exxatas. Poréém, apesar de
sua importtância eviddente, tem-sse observaddo,
ao longo dos
d anos, quue estas discciplinas sãoo a
causa de grande
g
partee das reprovvações nesttes
cursos, acarretando em
e diversoos problemaas,
tais como a evasão.
Na tentativva de reverter esta situaação, diverssas
e
ações têm
m sido tom
madas por professores
p
pesquisadoores
da
área,
tais
com
mo
investigaçõões sobre as dificuuldades dos
d
alunos. Deestaca-se taambém a utilização de
Objetos dee Aprendizaagem1 (OA)) como apooio
ao ensinoo, dando suporte aoo aluno no
n
desenvolviimento de conteúdos
c
e
específicos
de
Cálculo ou aindaa nos pré-requisit
p
tos
necessárioss para o boom aproveittamento dessta
disciplina, uma vez que é saabido que as
maiores diificuldades estão em conteúdos
c
de
Ensino Funndamental e Médio.
Pensando nestas questões, deseenvolveu-se o
ma
E2D – Enssino de Derrivadas a Distância, um
aplicação criada
c
por professores
p
das áreas de
Matemáticca e Inform
mática, aluunos de um
u
programa de Doutorado em Innformática na
n
Educação, com vistass a promovver um maiior
aprendizaddo
de
Cálculo
e,
maais
especificam
mente,
d
de
derivaadas.
Essta
ferramentaa se encontrra em fase de
d testes paara
futura apliicação com alunos. O material teem
como objetivo servvir como um
u
guia de
estudos interativo,
i
baseado no deviddo
feedbackaoo estudantte em caada situação
apresentadda, auxilianddo-o na com
mpreensão do
d
tema. Na atual fase do projeto,, procurou--se
saber a oppinião de professoress da área de
Matemáticca com rellação à feerramenta. A
1

Para Wileyy (2000), os Objetos de Aprendizageem
podem ser compreendiddos como quualquer recurso,
digital ou nãão, que possaa ser utilizadoo, reutilizado ou
referenciado durante o apprendizado e como o supoorte
ao ensino, appoiados pela teecnologia.

paartir de um
m questionárrio elaborad
do por seuss
au
utores, aprresentam-see algumas evidênciass
so
obre a visãão dos proofessores no
n que dizz
reespeito à addequação ddo E2D com
mo apoio a
attividades presenciais
p
ou a disttância, suaa
ussabilidade e eficácia, o potenciall intrínsecoo
daa ferrameenta de sservir com
mo objetoo
motivador
m
n processso de aprendizagem,,
no
reeduzindo a evasão, assim como ass
caaracterísticaas de seu coonteúdo.
2R
Referenciaal Teórico
Paara embasaar a pesquuisa aqui apresentada,
a
,
bu
uscaram-se algumas referênccias sobree
ev
vasão, ensinno de Cálcculo e de Matemática
M
a
co
om o uso daa tecnologiaa, as quais figuram
f
nass
seeções a seguuir.
2.1 A Evasão nos
n Cursos dee Ciências Ex
xatas

De
D um modoo geral, a eevasão nas Instituições
I
s
dee Ensino Superior
S
(IE
ES) vêm prreocupandoo
seeus dirigenntes e deemais envo
olvidos noo
prrocesso edducacional.E
Este é um
m problemaa
in
nternacionall e que acarreta desperdícios
d
s
so
ociais, acadêmicos e ecconômicos.
Em um estuudo realizaddo sobre a evasão em
m
diiversas IES
S do Brasill, comparan
ndo com o
ceenário inteernacional, Souza Fillho et. al.
(2
2007) consttataram quee, em todo o mundo, a
taaxa de evassão no prim
meiro ano de curso é
du
uas a três vezes maiior do quee nos anoss
su
ubsequentess.
Refletindo
R
s
sobre
este fato, destaaca-se aquii
qu
ue, no casoo dos cursoss das áreas de ciênciass
ex
xatas, é nesta
n
fase que o alu
uno tem o
prrimeiro coontato com
m as discciplinas dee
Cálculo,
C
nas quais costuumam se deparar com
m
su
uas dificulddades de bbase e mu
uitas vezess
accabam desestimulados..
Po
orém, não se pode descartar também a
prredominânccia de aluunos em instituiçõess
prrivadas, de modo quee questões financeirass
po
odem afetar diretam
mente os índices
í
dee
ev
vasão. Por outro lado,, acredita-see que, se o
alluno sentee-se estim
mulado e vislumbraa
po
ossibilidadees de obter sucesso em
m seu curso,,
a relação cussto-benefícioo fará com que ele nãoo

abandone a Universiidade em um primeiiro
momento.
Um dado muito impoortante obtiido no estuddo
citado acim
ma é que os cursos de Ciênciaas,
Matemáticca e Compuutação, no ano
a de 20005,
apresentaraam um índdice de evaasão anual de
28%, acim
ma da médiaa geral brasiileira, que era
e
de 21%. Destacaram
D
m-se ainda os cursos de
Matemáticca, cujas taxxas de evasãão chegaram
ma
44%. Este fato vem ao encontroo da hipóteese
de que as grandes diificuldades apresentaddas
pelos alunnos em Matemática
M
influem na
n
evasão dos cursos relacionaados a essta
disciplina.
Cabe, então, um esstudo sobree que açõões
podem ser promovidaas para auxiliar os alunnos
de Cálcullo ou discciplinas afiins em suuas
dificuldadees.
2.2 Ensino de
d Cálculo

Ao longo dos anos vêm
v
se obsservando um
ma
grande difficuldade por
p parte doos alunos de
Cálculo Diiferencial e Integral. É sabido quee a
maioria deestas dificuuldades enccontra-se em
e
conteúdos de Matemáática Básica, que são prrérequisitos para o estudo dee limites e
derivadas, por exempplo. Para Cuury (2002),, a
evasão dos
d
alunoss dos cuursos com
mo
engenhariaa, especiallmente noos primeirros
semestres, assim como esta falta de
conhecimeentos básiccos, faz coom que seeja
imprescinddível buscaar formas de
d atender as
necessidaddes dos alunnos, ao mesm
mo tempo em
e
que são contemppladas as exigênciias
curricularees e mantidaas as demanndas da novva
sociedade informatiza
i
ada.
Mas tambbém se acreedita que os
o conteúddos
específicoss de Cálcullo devem seer exploraddos
de maneira a propporcionar no aluno a
construçãoo do conhecimento dee forma maais
significativva, amenizzando as dificuldaddes
específicass destes tópicos. Uma das
d
possibilidaades vistass nesse sentido
s
é a
utilização das Tecnologias de Informação
I
e
Comunicaçção (TICs)). Ainda seegundo Cuury
(2002) as tendências
t
n ensino de Matemátiica
no
têm se moodificado e, entre as metodologiias

mais
m
discuutidas, esstão a modelagem
m
m
matemática
m
e o uso de computad
dores. Estaa
teendência poode ser obseervada até mesmo
m
noss
liv
vros didáticcos de Cálcuulo, Álgebra Linear ouu
Equações Diferenciaiis, os quais
q
têm
m
en
nfatizado o uso de moodelos mateemáticos, a
co
ontextualizaação dos exercícios de aplicação e
ass possibilidaades de uso de softwares.
Com
C
a utilizaação de ambbientes info
ormatizadoss
ap
poiados em
m softwarees pode-se dar maiss
siignificado a alguns cconceitos de
d Cálculo..
Po
orém, aindaa se observva que esta não é umaa
prrática muitoo difundidaa. Segundo Guimarãess
(2
2002), o proocesso de innserção doss ambientess
in
nformatizaddos no ennsino de Cálculo é
baastante difícil, visto qque os profeessores nãoo
crriam situações onde eesta discipliina poderiaa
seer conceituaada em tais ambientees. Por estee
motivo
m
é quue a pesquuisa aqui apresentada
a
a
co
omeçou a ser deesenvolvidaa e vem
m
deespertando interesse tanto por parte doss
prróprios autoores como de outros professoress
co
onsultados.
2.3 A Tecnoloogia como In
nstrumento de
d Apoio aoo
En
nsino de Mattemática

Não
N apenas para
p o Cálcuulo, mas paara o ensinoo
e aprendizaggem de Mattemática dee um modoo
nte o uso daa
geeral, deve-sse consideraar fortemen
teecnologia coomo auxílioo neste processo. Paraa
Gómez
G
(1997, p. 92) “[...] mesmo
o que o usoo
daas tecnologgias não seeja a solução para oss
prroblemas de
d ensino e aprendiizagem daa
Matemática,
M
há indíccios de qu
ue ela see
co
onverterá lentamentee em um
m agentee
caatalisador do processso de mu
udanças naa
ed
ducação maatemática.”
O uso da teccnologia em
m Matemátiica permitee
aiinda algo fundamentaal na form
mulação dee
hiipóteses e conjecturas:
c
: a experim
mentação. O
atto de expeerimentar faacilita a viisualização,,
po
or parte doo aluno, da situação em
e questão,,
teestando divversas posssibilidades, o que see
to
orna bem mais
m difícil quando se usa apenass
láápis e papel. Além dissso, conform
me destacam
m
Borba
B
e Pentteado (20077, p. 46):
Tal prática eestá também em harmoniaa
com uma visão de co
onstrução dee

conhecimeento que priviilegia o processso
e não o produto-result
p
ado em sala de
uma
postuura
aula,
e
com
o
epistemolóógica
que
entende
conhecimeento como tenndo sempre um
u
componennte que dependde do sujeito.

Outro aspeecto a ser coonsiderado é a utilização
de objetos de aprendizagem, recuurso que veem
demonstranndo bastantte eficácia para
p apoio aos
a
alunos e professores
p
s. Mais esppecificamennte
sobre a prrodução e utilização
u
d objetos de
de
aprendizaggem para Cáálculo, desttacam-se aqqui
as ações promovidaas no Labboratório de
Aprendizaggem (LAP
PREN) da Pontifíccia
Universidaade Católicaa do Rio Grrande do Suul.
(MORAES
S et. al., 2011;
2
MOR
RAES et. al.,
a
2012). Neste
N
ambbiente, sãoo realizaddos
atendimenttos presencciais a alunnos de turm
mas
de Cálculoo, momentoo em que sãão detectaddas
suas maioores dificuuldades paara posteriior
elaboraçãoo de objeetos de aprendizage
a
em
relacionadoos aos conteeúdos consiiderados maais
críticos. Taais objetos ficam dispooníveis com
mo
material paara estudo, tanto para os
o alunos quue
frequentam
m o LAPRE
EN como paara acesso dos
d
demais collegas, através de login no ambientte.
Os estudoss apresentaados apontaam um maiior
índice de aprovação
a
p parte doos usuários do
por
d
LAPREN, o que podee ser também
m um indíccio
da eficáccia da uttilização dos
d
objetoos,
promovenddo uma aprendizagem
a
m cada vez
v
mais autônnoma.

reealizado, coom base noss temas info
ormática naa
ed
ducação, projetos
p
dde OAs, principaiss
diificuldades encontraddas por alunos dee
Cálculo
C
no ennsino superrior e evasão
o escolar.
A segunda ettapa da pessquisa volto
ou-se para o
prrojeto do OA,
O definiçção da estru
utura a serr
uttilizada, sooftwares de autoria, métodos
m
dee
in
ntegração e ferramennta de prrojeto paraa
co
oordenação do grupo dde desenvolv
vimento.
Po
or fim, na
n terceira etapa reaalizou-se a
im
mplementaçção do OA, testes e suaa validação,,
seendo a avvaliação doo E2D reaalizada porr
prrofessores de
d Ensino S
Superior co
om objetivoo
dee identificaar as potenncialidades e também
m
op
portunidadees de melhooria no objetto.
3.1O Projeto E2D

A construçãoo de um Objjeto de Aprendizagem,,
baaseado na integração de um co
onjunto dee
so
oftwares de autoriia e allinhado a
um
mafundameentação teeórica apontada porr
diiferentes auutores, é um
ma tarefa complexa, a
qu
ual se agravva na medidda em que se aumentaa
o número de
d profissiionais envo
olvidos noo
prrojeto.Pontoos
impoortantes
para
o
deesenvolvim
mento
da
aplicaçãão,
comoo
deefinição de funções, crronograma, padrões dee
prrojeto, enttre outros,, foram rigidamente
r
e
ob
bservados, a fim dee se obter resultadoss
váálidos nestaa tarefa.

Propôs-se
como
método
para
o
desenvolviimento destte projeto a integração de
aspectos técnicos alinhados com um
ma
fundamenttação teóricca sobre os
o principaais
assuntos reelacionadoss ao ensino mediado por
p
computadoor e suua utilizaação com
mo
instrumentto motivaccional, visando dessta
forma alcaançar um objeto
o
de aprendizage
a
em
realmente efetivo parra o apoio ao ensino de
derivadas. Seguindo este preceeito, pode--se
dividir a peesquisa em 3 etapas disstintas:

Buscando
B
o êxito no desenvolv
vimento doo
prrojeto E2D, optou-se pela adoçãão de umaa
feerramenta de gerenciiamento dee projetos,,
viisando à reduçãoo de teempo noo
deesenvolvim
mento do O
OA, cumprrimento dee
prrazos, eficáácia no resultado e men
nsuração dee
reesultados alcançadoss. Neste contextoo
allgumas opções de softw
wares para a gestão dee
prrojetos foraam avaliaddas sendo elencado
e
o
OpenProj
O
(http://ww
ww.project-o
open.com/),,
um
ma ferramenta simpless, gratuita, com
c
foco naa
co
onstrução das
d tarefas, duração, vinculação,
v
,
crronograma, definição dde responsaabilidades e
Gráfico
G
de Gantt.
G

Em um primeiro
p
m
momento,
avaliou-se o
problema de pesquissa e a parrtir deste um
u
vasto estuudo e funddamentaçãoo teórica foi
f

As
A Figurass 01 e 02 apressentam ass
in
nformações do projeeto E2D lançadas
l
e
orrganizadas de form
ma sistem
mática noo

3 Metodollogia e Projjeto (E2D)

OpenProj, sendo a Fig.
F
01 a descrição de
todas ativiidades envoolvidas na construção
c
d
do
objeto, enqquanto a Figg. 02 apreseenta a relação
de recursoos humanoss, tarefas e prazos paara
cada elemeento particippante no proojeto.
Ao final do
d projeto E2D pode-see afirmar quue
uma das principais
p
v
vantagens
na adoção e
utilização de uma feerramenta de
d projeto foi
f
administrar de form
ma mais organizada
o
e
o processoss de constrrução do OA
A,
eficiente os
permitindoo uma gestão completa das ações e a
visualizaçãão do projetto como um
m todo, com
ma
garantia dee obtenção das
d metas.
4 O Objeto de Apren
ndizagem E2D
Nesta seçãão serão disscutidos algguns aspecttos
importantees em relaçãão à concepção do objeeto
E2D. O alinhamento
a
o do OA às
à definiçõões
teóricas esstá descrito na seção 4.1;
4 na seção
4.2 são apresentada
a
s as caraccterísticas de
implementtação, tecnoologias utillizadas e suua
integração,, e a seção 4.3 descrevve a avaliação
do objeto, segundo prrofessores universitário
u
os,
e observaações alcannçadas a partir dessta
avaliação.

Fig. 011 – Projeto E2D
D descrito no OpenProj
O

Fig. 02 – Reelação de recurrsos humanos e atividades noo
prrojeto E2D desscritas no Open
nProj

4.1 Aspectos Pedagógicos
P

A meta proposta por estte projeto foi
fo construirr
um
ma ferram
menta de aprendizaagem quee
peermitisse aoo aluno estuudar de form
ma simpless
e dinâmica o tema derivvadas. Nestte contexto,,
viislumbrou-sse a utilizzação do computador
c
r
co
omo instruumento para a concep
pção destaa
ap
plicação. Poorém, o usoo de recurssos digitais,,
po
or si só, não
n garante uma maneeira efetivaa
paara a trannsmissão daa informaçção. Sendoo
asssim,
allguns
fuundamentoss
foram
m
co
onsideradoss para a cooncepção do
o E2D, taiss
co
omo a teoriia da cargaa cognitiva de Swellerr
(2
2003), a qual
q
descrreve como uma dass
melhores
m
f
formas
dee se reallizar umaa
ap
prendizagem
m eficientee o alinhaamento doo
prrocesso dee informaçção com o processoo
co
ognitivo huumano, ou sseja, quando
o o volumee
dee informaçções ofereecidas ao aluno forr
co
ompatível com a sua capaccidade dee
co
ompreensãoo. Seguindoo esta con
ncepção, o
E2D procuraa seguir um
m processo
o linear dee
presentaçãoo dos seus aassuntos, faazendo com
m
ap
qu
ue o alunno crie um
ma base robusta
r
dee
co
onhecimenttos, os quais são necesssários paraa
o desenvolvimento dass atividadess propostass
no
o
ambieente
em
uma
sequênciaa
co
ognitivamennte estipulada.
A partir do raciocínio descrito po
or Ausubell
(1
1968), estruuturou-se o E2D confo
orme a Fig..
03
3,
objetiivando
uuma
aprrendizagem
m
siignificativa,, por meio dda disponib
bilização dee
um
m conjuntoo de novas iinformações no objetoo
dee aprendizaagem de derrivadas, e bu
uscando, dee
allguma form
ma, a relaação destess com um
m
ellemento relevante da estrrutura dee
co
onhecimentto do indivííduo, por meio
m
de umaa
ettapa básica de nivelam
mento, garaantindo quee
to
odos os daddos apresenntados tenh
ham sentidoo
paara o aluno..

Fig. 03 – Estru
utura propostaa para o E2D

Outro aspeecto pertinente a ser coonsiderado no
n
projeto E2D está no fato de
d ter siddo
implementtado com o cuidado de
d não gerrar
uma sobbrecarga cognitiva
c
no usuáriio.
Partindo deste
d
preceeito foram consideraddos
alguns prrincípios propostos
p
por Mayyer
(2001), coomo: o prinncípio de representaç
r
ão
múltipla, com a inttegração daas diferenttes
tecnologiass e míddias; o principio
p
de
proximidadde espaciall, com os enunciados e
rótulos prróximos das imagenns, vídeos e
animações; o prinncípio dass diferençças
individuaiss, permitinndo que os alunos de
níveis difeerentes posssam avanççar ou recuuar
dentro doo objeto, de
d acordo com o seu
potencial de
d aprendizagem e connhecimento;; o
princípio da
d coerênciia, com a simplificação
dos conteúúdos disponnibilizados, a fim de quue
o aluno possa see focar nos
n
assunttos
ú
o princípio da
pertinentess; e por último
redundânciia, com a inntegração dee áudio, vídeo
e animaçções no mesmo contexto
c
e
em
momentos diferentees de um
ma atividade
específica no objeto.
A organiização doo objeto segue um
ma
orientação que visa alcançar difeerentes níveeis
de percepçção, sendo suas fases descritas da
seguinte forma: na
n
Apreseentação são
destacadass informaçõões relativass ao E2D, suua
composiçãão, uma breeve explanação sobre a
importânciia das derivvadas e suaa utilidade; os
Pré-requisiitos e Revisão
R
d
destacam
os
conhecimeentos préviios necessáários para o
acompanhaamento sattisfatório daas atividaddes

no
o ambientte; a Coonceituação
o é umaa
im
mportante etapa noo conhecim
mento dee
deerivadas, visto
v
que o estudan
nte terá a
po
ossibilidadee de reconnhecer os princípioss
prrimordiais deste tem
ma; as Regras
R
dee
Derivação
D
uttilizam um conjunto dee exemploss
grráficos e iluustrativos, ppreviamente avaliadoss
e testados, com o intuitto de apresentar comoo
po
odem serr usadas tais reg
gras paraa
reepresentaçãoo de diferenntes fenômeenos; e porr
úlltimo tem-sse a Prática, com um conjunto
c
dee
ex
xercícios viisando alcaançar um allto nível dee
in
nteração am
mbiente-alunno.
A organizaçãão dos objettos e sua dissposição noo
co
ontexto do
d
E2D, conforme descrito,,
reespeitam o Ciclo de Aprrendizagem
m
ap
presentado por Kolb (1986), que descreve o
prrocesso dee concepçãão da aprrendizagem
m
hu
umana em
m quatro etapas co
onsecutivas,,
diiscriminadaas na Fig.044, onde: As vivênciass
co
ompletas esstão relacionnadas com as
a etapas dee
Apresentação
A
o, Pré-reqquisitos e Revisão;;
Observações
O
e Refflexões sãão partess
in
ntegrantes da etapa dde Conceittuação; Oss
co
onceitos abstratos
a
e generalizzações sãoo
id
dentificadoss na etapa Regras de Derivação,,
peermitindo um contatoo com as diferentess
reealidades de
d aplicaçãão do Cáálculo. Porr
úlltimo têm-sse os testees, represen
ntados pelaa
ettapa Atividaades Práticaas, na qual é fornecidaa
um
ma experiimentação ativa ao estudante,,
peermitindo o contato com novas situações e
reesultados, que
q
o rem
metem nov
vamente aoo
in
nício do cicclo, a fim dde ter acesso a novass
viivências
complettas
e
assim
m
co
onsecutivam
mente.

Fig.
F 04 – Orgaanização do E2D segundo o Ciclo
C
de Kolb

4.2 Implemeentação

Alinhado às
à novas conncepções e tendências de
ensino, baseadas no uso
u da tecnnologia com
mo
instrumentto de apoiio, o projeto E2D foi
f
concebido e plaanejado, vislumbrand
v
do
disponibiliizar, por meio
m
de um
ma ferramennta
WEB de simples utilização,
u
materiais de
aprendizaggem fundam
mentalmentee estruturaddos
e organizaddos sobre conceitos rellacionados ao
assunto deerivadas. Paara a compposição desste
objeto foraam adotadoos diferentees formatoss e
tecnologiass na produçção do mateerial didáticco,
como anim
mações, vídeeos, áudios e hipertextto.
Em todos os momeentos, foi utilizado
u
u
um
vocabulário padrão, com
c
o intuitto de se criiar
a
questõões
uma sinttonia finaa com as
matemáticaas abordadaas.
Partindo do
d princípiio que o E2D é um
ma
aplicação que deve alcançar o aluno, doois
pontos rellevantes fooram considderados paara
sua constrrução: o primeiro
p
diiz respeito à
compatibillidade, a fim
m de se poossa utilizarr o
OA sobree as difereentes plataaformas web
disponíveiss. O segundo
s
ponto esstá
relacionadoo com o conjunto
c
dee objetos quue
constituirão a ferram
menta para o ensino de
derivadas, os quais deverão
d
rodaar na internnet
de forma satisfatóriia, tendo em vista as
diferentes condições de conexãoo, largura de
banda e deesempenho dos
d acessos ao ambientte.
A relação de softwarees de autoria utilizadoss e
a finalidadde de cada um no contexto do E2D
está descritta a seguir:
Optou-se pela adoçãão de um ambiente de
desenvolviimento siimples, baseado
b
n
na
linguagem de marrcação dee hipertexxto
(HTML), na versão 4, para a definição do
d
template usado, e na versãoo 5 para a
d
ao seu
apresentação de áudioos e vídeos devido
suporte parra as mais recentes
r
muultimídias. Foi
F
usado tambbém o eXellearning, um
ma ferramennta
de autoria e código aberto, utillizada para o
o
de aprendizage
a
em
desenvolviimento de objetos
do tipo raapid e-learrning (criaçção ágil) em
e
HTML, adequada
a
para a produção
p
de
conteúdos para e-learnning.

A ferramentaa Hot Potattoes foi esssencial paraa
co
ompor exeercícios doo tipo intterativo dee
esscolha múltipla, respposta curtaa, palavrass
crruzadas e coorrespondênncia, todas estas sob a
fo
orma de obj
bjetos digitaais para pub
blicação naa
WEB.
W
O resultado
r
ddesta apliccação estáá
in
nserido no E2D na etapa de Atividadess
Prráticas.
Com
C
o intuitto de criar aanimações,aadotaram-see
reecursos doo Macromeedia Flash
h, softwaree
prroprietário que utilizaa gráficos, imagens e
víídeos para a criação dde objetos interativos,,
qu
ue rodam em navegaadores, com
mputadoress
lo
ocais e dispositivos
d
s móveis.
Outraa
feerramenta adotada para a criação e
de animaçções e imaagens foi o
manipulação
m
GIMP
G
(GNU
U Image Maanipulation Program),,
um
ma aplicação de códiigo aberto focado naa
diisponibilizaação de reccursos eficiientes paraa
ussuário finaal. Tambéém para edição dee
im
magens e trabalhos maais pontuais na área dee
reesolução e dimensionnamento dee figuras e
ob
bjetos utillizou-se o Corel Draw,
D
um
m
prrograma dee desenho vvetorial bid
dimensionall
paara designn gráfico, o qual permitiu
p
a
ellaboração de repreesentações em altaa
qu
ualidade.
O software GeoGebra é uma das aplicaçõess
mais
m importaantes no coonjunto da obra,
o
sendoo
o software baase para estte projeto, pois
p permitee
m
a publicaçãão das tarrefas interrativas em
am
mbiente WE
EB.
Um
U exemploo de criaçãoo com o Geo
oGebra estáá
ap
presentado na Fig. 05, onde é peermitido aoo
alluno, atravéés da interaação com a aplicação,,
movimentar
m
o ponto D e obserrvar o quee
accontece quuando a reeta secante assume a
po
osição limitte e torna-sse tangente, ao mesmoo
teempo em quue pode veer na tela o cálculo doo
co
oeficiente angular de cada reta daa
trransformaçãão. Esta açãão possibilitta ao alunoo
peerceber quee, quanto m
mais a reta secante see
ap
proxima da
d
reta ttangente, mais estee
co
oeficiente see aproxima da derivadaa da funçãoo
no
o ponto connsiderado (aabordagem geométricaa
do
o conceito de
d derivada)).

Fig. 05 – Exerrcício com GeooGebra dispon
nibilizado no E2D

O fato dee oGeoGebbra ser um
ma ferramennta
descompliccada e atrrativa o ellencou com
mo
parte efetivva de todas as etapas doo E2D.
4.3 Avaliaçãão

A fim de avaliar o objeto
o
de aprendizage
a
em
E2D, propôôs-se a dispponibilizaçãão e aplicação
de um questionário
q
o eletrônico, para um
u
conjunto de profeessores daa área de
Matemáticca, de diferentes IES, tais com
mo:
Universidaade Federall do Rio Grande do Sul
S
(UFRGS), Universidaade do Valee do Rio dos
d
NISINOS), Pontifícia Universidade
Sinos (UN
Católica do
d Rio Graande do Suul (PUCRS
S),
Instituto Federal Sul-rio-grand
S
dense, enttre
outras.
Visto que o objetivo do
d questionáário é auxiliiar
na tomadaa de decisãão sobre quuais ações de
melhoria devem ser aplicaddas para o
aprimoram
mento do E2D, denoota-se que a
análise daa avaliaçãoo dos proofessores foi
f
cuidadosam
mente elaboorada, pois influenciarria
diretamentte o desempenho da solução
proposta. A “decissão perfeitta” pode ser
s
muitas vezzes ambíguaa, pois é inffluenciada por
p
dificuldadees encontradas no momento
m
da
identificação de neccessidades, fato comuum
f
e poontos de vissta diferentees.
devido a fatores
Para Ham
mmond, Keeeney e Raiffa (19988),
muitas decisões
d
s
são
compplexas, poois
envolvem múltiploss objetivos a sereem
alcançadoss, diferentees alternativvas, conflittos
de valores entre gruppos de pesssoas, além de
uma enorrme quanttidade de informaçõões
qualitativas e quantiitativas quee devem ser
s

leevadas em conta
c
no proocesso deciisório. Com
m
baase nestess conceitoos, uma abordagem
m
qu
uantitativa é mais cienntífica e recomendadaa
paara ser utiliizada comoo um proced
dimento dee
co
onfirmação de hipóteses, de form
ma a ganharr
fo
orça de argumento e qualiidade nass
co
onclusões elaboradas
e
((FREITAS e MUNIZ,,
20
002). Deste modo, a abordageem adotadaa
neeste instrum
mento de pesquisa propôs
p
um
m
prrocesso sim
mples para a quantifficação doss
obtidos
reesultados
nos
qu
uestionárioss
ap
plicados, a fim de se obter naa íntegra a
peercepção e cognição dos docenttes sobre a
uttilização doo E2D.
Paara o referiddo questionnário, foi elaaborado um
m
co
onjunto dee 22 quesstões fechaadas e 01
qu
uestão abeerta, dispoonibilizadass via um
m
fo
ormulário WEB
W
de aceesso livre, a fim de see
ob
bter as im
mpressões dos profeessores dee
Cálculo
C
sobbre a ferraamenta de ensino dee
deerivadas a distância.
d
Fo
oram conviidados 42 pprofessores, dentre oss
qu
uais 10 utiilizaram o sistema e todas suass
fu
uncionalidaddes, responndendo o questionário
q
o
naa íntegra. As perguntas co
ontidas noo
fo
ormulário foram
f
elabooradas com
m intuito dee
allcançar da forma
f
mais abrangente possível ass
op
piniões de cada
c
indivídduo sobre os diferentess
asspectos de utilização do E2D, abordandoo
naavegabilidaade, layouut, facilid
dades dee
in
nteração, fam
miliaridade com outross objetos dee
ap
prendizagem
m, entre outras con
ndições dee
ussabilidade da
d ferramennta.
Com
C
o intuiito de prodduzir um conjunto
c
dee
in
nformações
pertinenntes
e
facilmentee
in
nterpretáveis, as quuestões fecchadas doo
fo
ormulário foram dessenvolvidas com um
m
paadrão únicoo de respostta, identificaado a partirr
daa prioridade observadda sobre cad
da item doo
qu
uestionário.. Para cada questionam
mento eram
m
diisponibilizaadas 05 opçções de resp
posta: Sim,,
Paarcialmentee, Raramentte, Muito po
ouco e Não.
O processo de quantifficação dass respostass
baaseou-se naa análise daas informaçõ
ões a partirr
daa identificaçção do grauu de relevân
ncia de cadaa
um
ma, utilizanndo-se paraa isto a Esccala Likert,,
téécnica flexíível que peermite a infferência dee

dados e não
n
interfeere na inteerpretação de
médias baaseadas em
m intervallos variáveeis
(GÜNTER
R, 2003). Foi
F feita um
ma escala de
cinco ponttos para cadda opção a ser
s escolhidda,
na qual 055 é o valor com maiorr relevânciaa e
01 o de menor relevâância. Com isso tem-see a
cada respoosta Sim o peso
p
05 e a cada Nãoo o
peso 01, coonforme a Fig.06.
F
Com base em uma veerificação preliminar,
p
as
questões abaixo
a
descritas foram
m analisadass a
partir da im
mportância de suas resspostas paraa o
desenvolviimento
de
meelhorias
e
aprimoram
mento do E2D. As
A
resposttas
mostradas na Tabelaa 01 seguem
m o seguinnte
critério: considerand
c
do a tabella de pessos
apresentadda na seção anterior, a cada questão
analisada foi
f atribuídaa uma pontuuação a parrtir
da soma das notas dadas por cada
participantte. Esta ponntuação foi dividida peelo
número dee respostas obtidas,
o
o que
q resulta em
e
um valor entre 1 e 5, pontuaçção geral da
A
umaa questão avaliada
a
coom
questão. Assim,
4,7, por exemplo,
e
i
indica
a teendência dos
d
participanttes a respoonderem Siim; com 4,2
4
(valor mais próximoo de 4), a tendência a
respondereem
Parciialmente;
e
assiim
sucessivam
mente.








ensinno de Cálcuulo, alguns professoress
aindaa não as expperimentaraam. Porém,,
comoo a maioria declarou teer utilizadoo
ferram
mentas interativas, acredita-see
que a avaliaçãoo do E2D foi
f feita dee
formaa criteriosaa e, podee-se dizer,,
compparativa.
Os
entrevistaados
apo
ostam
naa
possibbilidade de uso do E2D
juntam
mente a outtros materiaais de apoioo
e consideram
c
positiva a suaa
interaatividade.
O connteúdo do E2D foi apro
ovado e nãoo
houvee
maiorees
probleemas
dee
naveggação.
Com relação à aadequação ao
a público-alvo, apesar daa boa pon
ntuação naa
questtão, observvou-se que,, na seçãoo
dispoonibilizada para comeentários, ouu
aindaa informallmente viia e-mail,,
algum
mas pessoaas afirmaraam que o
materrial é bastannte completo, o que é
um ponto ppositivo, mas quee
depenndendo do nível do aluno, istoo
pode confundi-loo.
O material foi considerad
do de bom
m
efeitoo visual e capaz de motivar o
alunoo.

or fim, é im
mportante reessaltar quee a seguintee
Po
qu
uestão tambbém foi annalisada, maas excluídaa
daa tabela acima por estar fora do
o padrão dee
reespostas connsiderado:


Fig. 06 – Tab
bela para quan
ntificação das respostas
r
obtid
das
com o Formulário
F

Observvando a taabela, além de percebber
que a maiooria das queestões obtevve uma méddia
próxima ao
a 5, revvelando a tendência à
resposta Siim, pode-see concluir quue:


Apesar de acrreditarem na
n pertinênccia
do uso de ferrramentas interativas
i
n
no

Após a interaçãoo com o amb
biente E2D,,
você acha quee a utilizaação destaa
ferram
menta é adeequada paraa o apoio a
uma disciplina presenciall ou paraa
atividdades EAD??

As
A respostaas possíveis a esta pergunta,,
diiferentemennte das deemais, eram
m “EAD”,,
“A
Apoio a attividades ppresenciais”, “Ambos””
ou
u “Nenhum
m”. Com relação aos resultadoss
ob
btidos, podee-se dizer qque os participantes daa
peesquisa connsideraram o E2D adequado paraa
am
mbas as moodalidades.

Tabela 01 – Identificaçãão de tendência
as proposta pella pesquisa

5 Conclusão
Como
s
se
podeoobservar
na
revisão
bibliográfica apresenntada anteriormente, a
discussão sobre
s
a aprrendizagem de Cálculoo e
o uso da teecnologia teem sido objeto deestuddos
e pesquisaas, uma veez que é coomprovada a
grande dificuldade
d
dos allunos nessta
disciplina. Espera-se que a ferrramenta E2D
sirva paraa colaboraarcom a inserção de
ambientes informatizzados no ensino desste
tema, pois isto ainda tem accontecido de
maneira poouco expresssiva.
No momennto, concluii-se que a inntegração das
d
diferentes tecnologiaas de softw
wares atuaais,
organizadaas de acorrdo com preceitos de
importantees pesquisaddores da árrea do ensinno
mediado por
p computtador, perm
mite construuir
um ambieente efetivvo para o ensino de
derivadas, de forma prresencial e a distância.
Com o intuuito de avalliar a utilizaação do E2D e
identificar até que poonto ele poode auxiliarr o
aluno em suas dificuldades com
m o estudo de
derivadas foi realizzada uma pesquisa de
opinião enntre professsores da área.
á
De um
u
modo geraal, o objeto foi muito bem
b
avaliaddo,
o que mostrou
m
q
que
os prrofessores o
consideraraam pertinennte para uttilização coom
seus alunoos. Além disto,
d
todas as resposttas

oram acom
mpanhadas de comen
ntários quee
fo
seervirão de apoio paraa aprimoraamentos naa
feerramenta. Algumas observaçõ
ões sobree
qu
uestões dee navegabbilidade e sobre a
seequência utilizada
u
nna apresen
ntação doss
co
onteúdos já estão sendoo analisadass.
Em um seguundo mom
mento, esta ferramentaa
seerá disponibbilizada e ttestada com
m alunos, e
esspera-se quue, com estta ação, sej
eja possívell
co
ontribuir com
c
a reddução dos níveis dee
ab
bandono nas
n
discipllinas de Cálculo
C
e,,
co
onsequentem
mente, nos cursos dos quais elaa
faaz parte.
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