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Resumo: A disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I (CDI-I) é uma das primeiras 

disciplinas dos cursos de graduação da área de Ciências Exatas e afins, e essa tem um papel 

fundamental como base para muitas outras disciplinas oferecidas nos cursos. Além da sua 

importância que é vista como pré-requisito para outras disciplinas, CDI-I é uma disciplina que 

exige/trabalha no acadêmico muita interpretação e habilidade para tomada de decisões diante 

das situações problemas apresentadas. Por outro lado, é uma disciplina considerada difícil 

pela maioria dos acadêmicos e tem altos índices de reprovação. Na literatura há autores que 

apontam a que a metodologia de ensino adotada nessa disciplina como uma causa das 

possíveis dificuldades, visto que predomina o ensino tradicional no Ensino Superior. 

Acreditando que a metodologia de RP pode ser uma abordagem diferenciada que permite ao 

aluno participar mais ativamente do processo de aprendizagem durante a resolução de 

problemas, desenvolvemos a pesquisa que este trabalho visa apresentar. Ela consistiu de uma 

análise documental dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) de graduação da 

Universidade do Estado de Santa Catarina – Centro de Ciências Tecnológicas 

(UDESC/Joinville), juntamente com a análise bibliográfica de alguns livros didáticos que são 

apontados nas referências bibliográficas da disciplina de CDI-I nessa instituição. O foco 

principal da pesquisa foi verificar como os PPCs apresentam a RP além de apresentar um 

panorama de como a RP é abordada no conteúdo de aplicação de máximos e mínimos nesses 

livros didáticos. Com essa pesquisa constatamos que os PPCs de todos os cursos em algum 

momento apresentam a RP ligando-a diretamente ao profissional em formação e visa que esse 

esteja apto para atuar como agente ativo na busca de soluções para problemas. Logo, 

constitui-se uma preocupação em como ela é trabalhada em sala de aula e apresentada nos 

materiais que norteiam a dinâmica/direção das disciplinas. A análise dos livros escolhidos 

permitiu-nos identificar que abordam a RP sob as perspectivas de ensinar sobre e para 

resolver problemas fazendo com que os acadêmicos sejam apenas receptores de um 

conhecimento já estabelecido e formalizado.  

 

Palavras-chave: Cálculo Diferencial e Integral I; Livro Didático; Resolução de Problemas; 

Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação. 

 

 

Introdução 

 

O primeiro curso de Cálculo Diferencial e Integral I (CDI-I) ou simplesmente Cálculo, 

nas Universidades brasileiras, costuma ocorrer no primeiro ano da graduação. Essa é a 

realidade de todos os cursos de graduação do Centro de Ciências Tecnológicas da 
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Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/Joinville), localizado na cidade de 

Joinville/SC. De acordo com Silva Filho et al (2007), “a taxa de evasão no primeiro ano de 

curso é duas a três vezes maior do que a dos anos seguintes” (p. 643). Diante das constatações 

dessa pesquisa, que foi promovida pelo Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação 

da Ciência e da Tecnologia, podemos inferir que o insucesso de muitos estudantes na 

disciplina de CDI-I pode estar associado com a evasão.   

Com relação aos números de (não) aprovação em Cálculo, a realidade da 

UDESC/Joinville, como apontada por Figueiredo et al (2014), entendemos que é similar a 

outras Instituições brasileiras por dados apresentados nas pesquisas de Wrobel, Zeferino e 

Carneiro (2013), Santos et al (2016), Alvarenga, Dorr e Vieira (2016) e Serafim Filho (2016), 

dentre outros, que apresentam essa problemática, respectivamente: na Universidade Federal 

do  Espírito  Santo, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Estadual de 

Goiás, Pontifícia Universidade Católica de Goiás e Universidade de Brasília; e, Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia.  

Dentre diversos motivos que a literatura associa com o insucesso em CDI-I, há autores 

que associam ao estilo de aula, ou seja, a abordagem metodológica adotada pelo professor 

pode contribuir para as dificuldades encontradas na disciplina (RAFAEL E ESCHER, 2015; 

PAGANI E ALLEVATO, 2016). No Ensino Superior brasileiro predominam as aulas 

tradicionais (SERAFIM FILHO, 2016) em que o aluno tem pouca oportunidade de participar 

de forma mais ativa no processo de aprendizagem. Diante do exposto, entendemos que a 

metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação de Resolução de Problemas (RP) pode 

propiciar na sala de aula  um ambiente com maior dinamismo/interação entre professor e 

aluno, além de haver uma mudança no papel dos envolvidos nos processos de ensino e 

aprendizagem. O aluno deve assumir um papel mais ativo na construção do conhecimento 

(aprendizagem) e o professor deve ser mediador dessa aprendizagem, ou seja, deixa de ser o 

“ator principal” (como ocorre em aulas tradicionais). Portanto, considerando a possibilidade 

adotar a RP como uma metodologia de ensino para as aulas de Cálculo
4
 sentimos a 

necessidade de conhecer melhor a estrutura de cada Curso da UDESC/Joinville para verificar 

se essa abordagem metodológica estaria de acordo com os interesses dos Cursos. A saber, o 

campus de Joinville oferece os cursos de graduação: Ciências da Computação (BCC), 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS), Engenharia Civil (CIV), 

Engenharia Mecânica (MEC), Engenharia Elétrica (EE), Engenharia de Produção e Sistemas 

(EPS) e Licenciatura em Física (FIS), Química (QUI) e Matemática (MAT). Para tanto, 
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desenvolvemos essa pesquisa que trata de uma análise documental com o objetivo de verificar 

a interseção da RP nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) da UDESC/Joinville e uma 

análise bibliográfica de como a RP é apresentada no conteúdo de aplicação de máximos e 

mínimos em livros didáticos que compõe o referencial teórico dos planos de ensino da 

disciplina de CDI-I nos cursos da nossa instituição.  

Para analisar os livros didáticos, consideramos a proposta de Barufi (1999) e 

utilizamos os seguintes critérios: as ideias, a problematização, a linguagem, a visualização, a 

argumentação e a formalização/generalização. A maior ênfase dada na análise foi ao critério 

de problematização. Para complementar a análise, utilizamos como subcritérios as concepções 

de ensino acerca da RP, que, conforme Schroeder e Lester (1989), são: ensinar sobre, para ou 

através da resolução de problemas. 

O texto está estruturado apresentando na próxima seção o enquadramento teórico, em 

seguida os resultados em forma tabelar das análises realizadas dos PPCs e dos livros didáticos 

e, por fim, as considerações finais. 

 

Enquadramento teórico 

 

Algumas das disciplinas oferecidas nas primeiras fases do Ensino Superior atuam 

como pilares de sustentação de disciplinas posteriores, pois fornecem as “ferramentas” 

fundamentais para o seu desenvolvimento e auxiliam na interpretação e resolução de 

problemas (FIGUEIREDO et al, 2014). Nos cursos da área das Ciências Exatas, a disciplina 

de CDI-I é uma dessas disciplinas que fornece sustentação para o desenvolvimento de outras 

que atendem as especificidades dos cursos.  Apesar dessa importância, os processos de ensino 

e aprendizagem de CDI-I são um grande desafio para docentes e discentes envolvidos, pois a 

essa disciplina estão associados elevados índices de evasão e reprovação. As dificuldades 

intrínsecas a essa disciplina é um fator que tem motivado diversas pesquisas (BARUFI, 1999; 

CAVASOTTO, 2010; FIGUEIREDO et al, 2014; SANTOS, 2014) com o intuito de entender 

e/ou modificar essa realidade. Por experiência discente e docente dos autores, na visão de 

diversos estudantes universitários, CDI-I é considerada uma das disciplinas mais difíceis da 

grade curricular e, por isso, a disciplina exige esforço e dedicação, visto que diversos 

estudantes “expressam muitas dificuldades em compreender os conceitos explorados.” 

(FRANCHI, 1993; VILARREAL, 1999; apud ALMEIDA; FATORI; SOUZA, 2007, p. 3). 

De acordo com a literatura, a forma como as aulas de CDI-I costumam ser ministradas 

pode contribuir com a dificuldade que estudantes têm em lidar com conceitos da disciplina, 

pois, no geral,  



 

[...] nas aulas de Cálculo os conteúdos são apresentados aos alunos 

como um saber já constituído, sem lugar para a intuição, 

experimentação ou descoberta e perante o qual não é possível a 

argumentação. Os conceitos são apresentados aos alunos, na maioria 

das vezes, já formalizados, não decorrentes das suas ações ou 

reflexões sobre eles, dando-se quase nenhum tempo aos alunos para 

sentirem a formalização como algo natural e necessário à 

comunicação de processos e resultados. (ALMEIRA; FATORI; 

SOUZA, 2007, p. 4). 

Esses autores também entendem que o insucesso dos estudantes  

[...] está fortemente relacionado com a não adequação dos conteúdos 

que compõem os programas das disciplinas de Cálculo à realidade dos 

estudantes e às necessidades do sistema social, cultural e econômico, 

com uma metodologia que, em geral, prioriza operações, técnicas e 

repetições de algoritmos, entre outros fatores. (ALMEIDA; FATORI; 

SOUZA, 2007, p. 03). 

Diante desse cenário, educadores sentem-se desafiados a conhecer e a utilizar novas 

estratégias como metodologias de ensino, a fim de que seus alunos possam superar as 

dificuldades encontradas obtendo êxito em seus estudos (FIGUEIREDO et al, 2014). Diante 

da utilidade da disciplina de CDI-I em interpretação e resolução de problemas a presente 

pesquisa busca na metodologia de Resolução de Problemas (RP) um modo alternativo para 

contribuir com os processos de ensino e de aprendizagem. Pesquisas realizadas no Ensino 

Superior que adotaram a RP como metodologia de ensino têm apontado bons resultados 

quanto ao ensino e à aprendizagem (ABDELMALACK, 2011; HUAMAN, 2006; NOGUTI, 

2014, dentre outros).  

Um dos pioneiros no estudo de RP como estratégia de ensino e aprendizagem foi 

George Polya, ele destacava a importância de fazer o aluno pensar por meio da RP. Polya 

(2006) preocupou-se em como ensinar estratégias para resolver problemas. De acordo com 

ele, todo “bom resolvedor” de problemas no percurso de resolução de um problema passa por 

quatro fases: compreensão do problema, estabelecimento de um plano, execução do plano e 

retrospecto. Com o intuito de ensinar o aluno, com menos experiência em resolver problemas, 

a usar essas quatro etapas, em seu livro, ele apresenta uma tabela com diversos 

questionamentos que podem ser feitos em cada uma dessas etapas (POLYA, 2006). Não 

iremos nos aprofundar nessas heurísticas de Polya por não ser o foco desse texto. 

Em 1980, na publicação An Agenda for Action: Recommendations for School 

Mathematics in the 1980’s realizada pelo National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM), a indicação era  que a RP deveria “ser o foco da matemática escolar” (ONUCHIC, 

1999, p. 204). Autores como Schroeder e Lester (1989) e Onuchic (1999) afirmam que a  falta 

de compreensão em relação ao real significado de se trabalhar a resolução de problemas como 



 

sendo o foco da matemática escolar) ocasionou empecilhos para inserir a RP no ambiente 

escolar.  Para esses autores, as dificuldades na concretização dessa meta ocorreram porque 

havia grupos que acreditavam que era necessário ensinar estratégias e métodos para então 

seus alunos saberem resolver problemas, enquanto para outros, os professores deveriam 

apresentar a matemática formal para depois oferecer problemas aos alunos resolverem com a 

matemática construída, onde acreditavam que ensinavam matemática para se resolver 

problemas. 

Na visão de Schroeder e Lester (1989), para que o docente tenha uma melhor 

compreensão a respeito da RP, é necessário entender as três concepções de ensino acerca 

relacionados com essa temática: (1) ensinar “sobre resolução de problemas”, o professor 

ensina aos estudantes como resolver os problemas de acordo com as orientações de Polya; (2) 

ensinar matemática “para resolver problemas”, a preocupação é que a matemática ensinada 

possa ser aplicada em outros problemas, rotineiros ou não; e (3) ensinar matemática “através 

da resolução de problemas” que é tomada como uma metodologia de ensino-aprendizagem, 

em que insere-se um novo conteúdo a partir de um problema. Esses autores atribuem a 

Hatfield (1978
5
) esses vieses da RP. 

 Onuchic e Alevatto (2011, p. 79) consideram que foi a partir dos Standards 2000 que 

os educadores matemáticos passaram a ver e compreender que poderiam ensinar matemática 

através da RP como uma metodologia de ensino e de aprendizagem. O problema então é visto 

como ponto de partida para a construção dos novos conceitos e novos conteúdos. Nessa 

vertente, os professores se tornam mais passivos e os alunos tomam uma postura ativa na 

construção de seu próprio conhecimento. Em outras palavras, o professor passa a ser um 

mediador do conhecimento, em vez de um “transmissor”. 

Os documentos oficiais brasileiros (BRASIL, 1998, 2000, 2006) que norteiam a toda a 

Educação Básica apontam a RP como um caminho para ensinar matemática. Recentemente, 

foi publicada a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), que orientará a 

elaboração dos currículos escolares, e acrescenta que além dos alunos estarem aptos a 

resolverem problemas os mesmos devêm ser preparados para formular novos problemas 

oriundos dos já resolvidos ou de dados oferecidos por situações experimentais.  

No Ensino Superior o “Projeto Político Curricular” (PPC), é o documento que norteia 

todo o processo de formação do indivíduo dentro de sua instituição, e esse por sua vez é 

formulado tendo como base as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Superior tanto dos 

                                                             
5 HATFIED, L. (1978). Heuristical emphases in the instruction of mathematical problem solving: Rationales and 

research. In L. HATFIELD, & A. BRADBARD (Eds.), Mathematical problem solving: Papers from a research 

workshop (pp. 21–42). Columbus, OH: ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics and Environmental 

Education. 



 

Cursos de Engenharia (Resolução CNE/CES 11
6
)  quanto para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena (Resolução 

CNE/CP Nº 1
7
). Da mesma forma que os documentos que regem a Educação Básica citam a 

RP as diretrizes curriculares nacionais do Ensino Superior também a indicam  como uma das 

capacidades que o acadêmico deve adquirir durante a sua formação. 

Com relação ao livro didático, Barufi (1999, p. 48) afirma que esse recurso didático 

“revela-se um suporte para o curso [...] O livro didático é um ‘porto seguro’ onde o professor 

ancora o curso [...] Constitui-se num referencial sempre presente para ele e para os alunos”.  

Lopes (2009) diz que o livro didático é um elemento de apoio para os professores e que sua 

presença é essencial ou até mesmo indispensável, gerando assim uma dependência do 

docente. Amaral (2006) salienta e conclui que o livro didático diante de tantos avanços na 

educação e em ferramentas disponíveis para a mesma, continua sendo o recurso mais 

importante para grande parte dos professores. O livro didático é visto como um manual 

completo que fornece fonte de textos, ilustrações, atividades desenvolvidas e em muitas 

vezes, a sequência seguida em sala de aula é a mesma oferecida pelos autores dos livros. 

Para Barufi (1999, p. 50), 

[...] existe uma grande diferença entre os textos que pretendem 

negociar os significados, para a construção do conhecimento, através 

de uma apresentação puramente lógica, uma revelação sequencial de 

um edifício pronto chamado Cálculo Diferencial e Integral, e aqueles 

que procuram negociar significados através de problemas 

interessantes e motivadores, buscando, inicialmente, muito mais 

trabalhar as ideias gerais, do que estabelecer relações puramente 

lógicas e formais. 

No ensino universitário, geralmente, a escolha dos livros didáticos que serão usados 

como referência nas aulas é feita pelo professor, segundo a concordância que os mesmos têm 

com a sua forma de se trabalhar em sala. No entanto, os livros adotados pelos docentes 

precisam estar em consonância com o que PPCs almejam para o processo de formação 

profissional. Logo, se os  PPCs tratam a RP como uma capacidade a ser adquirida durante o 

processo de formação, existe então a necessidade de se analisar como esses livros didáticos 

trabalham/abordam a RP. Na próxima seção apresentaremos os resultados da investigação 

feita nos PPCs a respeito da presença da RP nesses documentos. 

 

A Resolução de Problemas nos Projetos Políticos Pedagógicos 
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A pesquisa nos PPCs dos cursos da UDESC/Joinville foi realizada para verificar a 

parte estrutural de cada curso, com o objetivo de averiguar a presença da RP relacionada com 

o perfil do profissional ali formado. Diante da análise dos PPCs dos nove cursos chegamos 

que a RP aparece em diversos pontos dos PPCs, conforme apresenta a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Resolução de Problemas nos PPCs 
Estrutura dos PPCs MEC ELE CIV EPS FIS QUI MAT TADS BCC 

Objetivo do Curso  X X       

Objetivos Específicos    X   X  X 

Perfil Profissional X X  X X   X X 

Princípios que norteiam a 

formação Profissional 

X  X   X    

Campo de Atuação 

Profissional 

        X 

Diretrizes Curriculares do 
Curso 

X X     X   

Competências e Habilidades 
Exigidas 

 X  X      

O Curso e suas finalidades    X      

Estrutura Curricular Proposta    X      

Fonte: Autores, 2018. 

Pelos dados apresentados na Tabela 1, é notório que todos os cursos em algum 

momento apresentam a RP como uma habilidade que o indivíduo em formação deve construir 

durante o período acadêmico. A estrutura dos PPCs não segue um modelo único, mas todos 

eles seguem um padrão estabelecido a nível nacional em alguns aspectos. Como cada um trata 

de uma formação diferente é necessário que alguns pontos sejam apresentados em áreas 

específicas. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais tratam a RP como uma capacidade a ser 

adquirida. Os PPCs a trazem como uma habilidade a ser construída durante a formação. 

Notamos que ambos documentos parecem apontar para a RP como um processo de resolver 

problemas, cuja capacidade/habilidade espera-se desenvolver no  profissional em formação 

durante o curso universitário.  

Nesse sentido, entendemos que a RP concebida como uma metodologia de ensino-

aprendizagem-avaliação estabelece condições favoráveis ao aluno para que se torne mais 

ativo no processo de resolução, interpretação e formulação de problemas. Portanto, 

acreditamos que a RP concebida como abordagem metodológica inserida nas aulas está em 

consonância com os PPCs, pois possibilita aos estudantes desenvolverem mais autonomia 

para resolver problemas no âmbito acadêmico e que sobrepujam o ambiente escolar (POLYA, 

2006).  



 

 

A Resolução de Problemas nos Livros Didáticos 

 

Para a análise dos livros didáticos utilizamos os critérios de Barufi (1999)  observando 

seis itens na análise do material: as ideias, a problematização, a linguagem, a visualização, a 

argumentação e a formalização/generalização. A maior ênfase dada nessa pesquisa foi ao  

critério de problematização. Para complementar essa análise adotamos como subcritérios os 

modos de conceber a RP no contexto de ensino de acordo com as concepções de Schroeder e 

Lester (1989): ensinar sobre, para ou através da resolução de problemas. 

A escolha dos livros para análise se deu a partir dos livros indicados nos planos de 

ensino da disciplina de CDI-I da UDESC/Joinville. Os livros analisados foram: Cálculo 

(ANTON, BIVENS e DAVIS, 2014); Cálculo A: funções, limite, derivação, integral 

(FLEMMING, GONÇALVES, 2006); Um Curso de Cálculo (GUIDORIZZI, 2015) e Cálculo 

(STEWART, 2013), os livros serão tratados como “A”, “F”, “G” e “S” conforme as iniciais 

de seus respectivos (primeiro) autor(es). 

O capítulo analisado foi sobre a aplicação da teoria de derivadas para o estudo das 

funções e problemas de otimização, conteúdo esse que exige do estudante habilidade  no 

processo de resolução de problemas. Na Tabela 2, apresentamos a classificação do referido 

capítulo dos livros didáticos escolhidos, conforme os critérios de Barufi (1999) supracitados 

nessa seção. E, na Tabela 3, apresentamos os subcritérios do critério “A Problematização” de 

Barufi (1999).   

Tabela 2: Classificação do Conteúdo segundo os critérios de Barufi (1999)  
Categoria Descrição Livro 

didático 

Ideias 

Fundamentais 

1 - As ideias fundamentais, que historicamente propiciaram o 

desenvolvimento do cálculo ou que são importantes por sua 
atualidade, estão explícitas no texto. 

2 - As ideias fundamentais não estão explícitas no texto, mas há 
aplicações, após o desenvolvimento dos conceitos. 

3 - A teoria é apresentada sistematicamente e, nesse sentido, é 

revelado. A ênfase está situada nos conceitos já formalizados, não 

nas ideias. 

- 

 

S 

 

 

A; F; G; S 

A Problematização 1 - O texto parte de importantes problemas motivadores para 
chegar à construção do conceito. 

2 - O texto parte de alguns exemplos simples para depois 

introduzir o conceito. 

3 - O texto inicia diretamente com o conceito para depois colocar 

exemplos, exercícios ou problemas. 

- 

- 

 

 

A; F; G; S 

A Linguagem 1 - Além do texto usual em linguagem matemática, observamos a 
presença de texto em linguagem corrente, com o qual o autor 

busca o convencimento do leitor, discute dificuldades, mostra 

A 

 



 

possíveis caminhos. 

2 - Além do texto usual em linguagem matemática, há texto 

informativo em linguagem corrente, sem busca de convencimento. 

3 - O uso da linguagem corrente é mínimo; utiliza 

primordialmente a linguagem matemática. 

 

S 

 

 

G; F 

A Visualização 1 - O texto é rico em figuras, gráficos, utilizando, às vezes, 

argumentos geométricos ou gráficos para fazer cálculos 

algébricos. 

2 - O texto apresenta figuras e gráficos, mas os argumentos são 

algébricos para serem visualizados na figura. 

3 - O texto não tem figuras ou não tem figura alguma. 

S 

 

 

S; F; G 

- 

A Argumentação 1 - O autor usa a intuição para a construção do conhecimento. 

2 - O autor usa a intuição, mas estabelece um caráter definitivo 
para o conhecimento construído. 

3 - O autor usa argumentos provenientes apenas da lógica interna e 
o caráter do conhecimento construído é definitivo. 

- 

A; S 

 

F; G 

A Formalização/ 

Generalização 

 

1 - A organização do texto mostra o cálculo em construção. 

2 - A organização do texto apresenta, inicialmente, o cálculo em 

construção, e, após um esquema revelador do cálculo, logicamente 

estruturado. 

3 - A organização do texto mostra uma revelação do cálculo; tudo 

é demostrado e sempre inserido num contexto logicamente 
estruturado. 

- 

- 

 

 

A; F; G; S 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Tabela 3: Subcritérios do critério “A Problematização” considerando a classificação de 

Schroeder e Lester (1989) 
Categoria Descrição Livro 

didático 

Sobre Resolução 
de Problemas 

O professor busca ensinar aos estudantes como os problemas são 
resolvidos (apoiado no modelo de Polya ou similar). Algumas das 

estratégias ensinadas aos estudantes para resolverem os problemas 

incluem: olhar para padrões, resolver um problema mais simples e 
rever o trabalho. 

A; G; S 

Para Resolução de 

Problemas 

 

Através da 

Resolução de 

Problemas 

O professor se concentra sobre os modos em que a matemática que 

está sendo ensinada pode ser aplicada na resolução tanto de 
problemas rotineiros como de não rotineiros. 

O professor propõe problemas que servem para introduzir ou 

desenvolver novos conteúdos matemáticos. 

A; F; G 

 

 

 

 

- 

Fonte: Autores, 2018. 

Pela Tabela 2 percebemos que no critério “A Problematização”, os quatro livros 

analisados possuem a mesma dinâmica de estrutura em relação à apresentação do conteúdo 

nos capítulos analisados. O capítulo se inicia com os conceitos, logo após temos as 

demonstrações, colocação de fórmulas para depois apresentar exemplos e exercícios aos 

leitores.  A Tabela 3 nos revela que a estrutura desses livros didáticos favorece o trabalhar 



 

com ensinando “sobre RP” e ensinando “para RP”. Em outras palavras, esse material didático 

induz a necessidade  de um conhecimento pré-estabelecido e que para resolver problemas  

padrões já estabelecidos fazendo com que os leitores/estudantes reproduzam os mesmos 

passos que o autor ilustrou.  

 

Considerações Finais 

 

A análise dos PPCs permitiu identificarmos que estes almejam formação de 

profissionais aptos a desempenhar papéis fundamentais, tanto dentro de empresas, bem como 

agentes de mudanças nos meio social em que vivem, indivíduos ativos na busca de resolução 

de problemas relacionados com sua (futura) área de atuação. Entendemos que uma forma de 

propiciar essa formação desejada é oportunizando os acadêmicos se envolverem de forma 

mais ativo na construção de seu conhecimento. Nesse contexto, compreendemos que a 

metodologia de RP, além de estar em conformidade com as propostas dos cursos, ao inseri-la 

nas aulas pode contribuir para o desenvolvimento das capacidades e habilidades esperadas dos 

egressos relacionadas com a necessidade de estarem aptos a detectar, resolver e formular 

problemas. 

Dos dados obtidos, constatamos que os livros didáticos costumam mostrar diretamente 

o caminho a se seguir nas resoluções. E, em seguida, propõem  exercícios correlatos aos 

exemplos desenvolvidos, o que faz com que o acadêmico retorne com frequência  ao exemplo 

resolvido para seguir a mesma linha de pensamento apresentando. Os livros analisados 

apresentam toda a formalização dos conceitos. Entretanto, nos preocupamos com o melhor 

momento em que esse conceito deveria ser apresentado. 

O conteúdo de aplicação de derivadas exige, dos estudantes de CDI-I, criatividade e 

domínio do conteúdo. Nessas atividades matemáticas eles precisam, realizar interpretação 

textual para compreender o contexto e que de fato se pede e usar a “ferramentas matemáticas” 

que já fazem parte de seu conhecimento ou, ao menos, que já foram abordadas em sala de 

aula. 

No entanto, percebemos que os livros analisados priorizam a apresentação direta dos 

conceitos, das demonstrações, das definições, dos corolários para após apresentar exemplos e 

listas de exercícios com todo o conhecimento já estabelecido. Isso pode fazer com que o 

acadêmico apenas reproduza o que lhe foi apresentado e, desta forma, alguns podem se 

desmotivar na busca de identificar por descoberta própria os dados e classifica-los diante de 

uma situação problema. 



 

Por fim, acreditamos que sejam necessárias mudanças nos processos de ensino e 

aprendizagem principalmente em se tratando de CDI-I. Uma alternativa é experimentar outras 

metodologias de ensino no lugar da tradicional, sendo uma opção a metodologia de resolução 

de problemas que vem ao encontro dos pontos destacados nos PPCs. 
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