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Resumo

Este trabalho tern como objetivo avaliar as ferramentas Al gebrax, Graphmath,
Gnuplot, Limits, Derivative e Maple V, sob o ponto de vista do ensino, partindo do
pressuposto que eles auxiliam no aprendizado de disciplinas maternaticas de terceiro grau e
possibilitam para professor e aluno a sua aplicacdo aos conceitos matematicos.

0 resultado atingido corn o trabalho foi a construcdo de uma metodologia para
avaliar software no ensino de calculo. Essa metodologia pode ser estendida para outras
disciplinas maternaticas, bastando para isso que os mesmos criterios usados sejam
adaptados ao conteUdo dessas disciplinas. A partir dal, faz-se uma avaliacdo dos sistemas
selecionados e, por conseqiiencia, do use desta tecnologia voltada ao ensino.

PALAVRAS-CHAVES: Internet, Software e Avaliacdo.
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TITLE: "EVALUATION OF SOFTWARE IN THE CALCULUS TEACHING"

Abstract

The goal of this work is to analyze the software Algebrax, Graphmath, Gnuplot,
Limits, Derivative, and Maple V, from the teaching point of view, since these software
could help in the mathematical learnin g process during undergraduate studies. It is well-
known that these tools represent a valuable aid to the application of mathematical concepts
by teachers and students.

The contribution of this work is the definition of an evaluation methodology of
software tools in calculus teachin g. This methodology can be extended to other math
disciplines by adapting the same criteria to contents of these discipline. Selected software
are evaluated as well as the usage of techlogies in the teaching process.

KEYWORDS: Internet, Software and Evaluation.
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1 Introducao

Os tempos e os meios de comunicacdo mudaram, a sociedade atual vive a todo
instante uma modificacdo dos valores tradicionais e a educacao nao poderia ser diferente,
pois nela se reflete uma mudanca nos metodos de ensino. 0 professor era visto como o
repositor de todo o conhecimento, papel que e logicamente impossivel de ser cumprido,
devido a quantidade imensuravel de informacOes que sdo geradas a todo instante, nao
atendendo assim a expectativa gerada pelo uso de todo nosso aparato tecnolOgico.

O advento da computacdo digital trouxe muitas mudancas na forma de execucdo de
tarefas e resolucao de problemas, principalmente na Ultima decada, quando os
computadores pessoais tornaram-se efetivamente uma realidade. A pesquisa de ponta, nas
mais variadas areas, encontrou nestas maquinas importantes aliados, capazes de realizar
numerosas e tediosas tarefas de forma precisa e com custos gradativamente decrescentes.
No entanto, nenhum impacto se fez mais forte do que o causado pela introducao da
capacidade de intercomunicacdo global e em larga escala promovida pela Internet. Em
muito menos que uma decada, a informacdo tornou-se explicitamente a principal moeda
entre dois pontos distantes do mundo. Atualmente vive-se em um mundo onde a
informacdo e o conhecimento sdo duas das principals fontes de transformacOes da
sociedade. Ainda assim, uma das areas que ainda nao sentiu, em escala, os beneficios do
uso de computadores foi a area de formacao, construcdo e transmissdo do conhecimento.

O surgimento de um novo paradigma de ensino, atraves da recuperacao de
informacOes de fontes altamente distribuidas via Internet, propicia condicOes ideals para
uma nova analise da forma como o conhecimento é transmitido e construido. Se ha duas
decadas atras era necessario armazenar todo o conhecimento transmitido por um livro ou
por urn professor em aulas de quadro e giz, a realidade atual, apresenta-se bastante
diferenciada. Uma das principals habilidades que atualmente se espera de urn born
profissional é a capacidade de filtrar informacOes de diversas fontes, discernir os aspectos
relevantes dentre uma grande massa de informacOes e associar informacOes de modo a
gerar solucOes a partir de certas demandas. Em resumo, espera-se de urn profissional que
ele seja capaz de coletar e construir o conhecimento necessario para a solucao de urn
deterininado problema. A difusao acelerada da "era da informacao" proporcionada pela
Internet propOe, no entanto, a questao de ate que ponto os egressos de cursos universitarios
tem a chance de aprender ou. pelo menos, de se deparar corn situagOes semelhantes a
descrita anteriormente.

Sabe-se que a Internet nao é o ambiente mais didatico que existe, principalmente a
primeira vista, gracas a uma de suas principals caracteristicas, que é a presenca macica de
conhecimento difuso. Facilmente uma pessoa pode "perder-se" na rede de informacOes caso
nao tenha claros os objetivos de sua pesquisa. Paradoxalmente, a possibilidade de imergir
em tamanha magnitude de conhecimento é uma das principals vantagens que a Internet
apresenta para o aprendizado. Se levado em conta que cada estudante e um individuo corn
caracteristicas prOprias, que devem ser respeitadas, e deve merecer atencdo ao ritmo de
estudo individual, devendo-se considerar seu comportamento e os mecanismos facilitadores
de sua aprendizagem, pode-se encontrar na rede urn poderoso aliado para o processo de
construcdo do conhecimento de uma forma agradavel e consistente.



12

No entanto, uma das primeiras necessidades para se poder fazer urn born uso das
informacOes disponlveis na Web e a disponibilizacao de urn ambiente propicio para que o
aluno perceba que corn materiais adequados e corn boas orientagOes ele pode, e deve,
construir a prOpria aprendizagem de forma autOnoma e independente. A figura do professor
nao 6, e nem poderia ser, dispensada neste ambiente de ensino. Pelo contrario, o suporte
proporcionado por urn ambiente e por uma estrategia de ensino adequados, nao somente
motiva o aluno a busca do conhecimento como permite ao professor a liberdade de ocupar
sua real posicao de orientador e direcionador do estudo.

A introducao do uso de novas tecnologias no ensino acarretou mudancas
significativas na estrutura educacional. Nos dias de hoje tornou-se necessario uso do
computador nos processos de educacdo e construcla do conhecimento. Ate ha pouco tempo
atras, o modelo de educacdo aceito era o de que os alunos precisavam conter certo
conhecimento, muitas vezes transmitido oralmente, numa realidade de escassez de recursos.
Contudo, este modelo nao basta mais. Um dos objetivos do uso da nova tecnologia 6 tornar
a educacdo ativa. Acreditar que os alunos simplesmente devem lembrar das informacOes
fornecidas e desconsiderar o que o mercado exige de urn profissional qualificado. Um
egresso de universidade precisa ter a habilidade, o desejo e a motivacdo de utiliza-las,
precisa saber relaciona-las, sintetiza-las, analisa-las e avalia-las. Juntos, estes elementos
constituem o que se pode chamar de pensamento crnico-construtivo. Este aparece em cada
sala de aula quando os alunos se esforcam para it alern de respostas simples, quando
desafiam ideias e conclusOes, quando procuram unir eventos nao relacionados dentro de um
entendimento coerente do mundo.

Os recursos viabilizados pelo microcomputador podem levar, ao reforco de uma
robotizacao do aluno e do professor, como a libertacdo da aprendizagem de ambos. A sua
utilizacdo nao pode se limitar ao treinamento de professores e sim, deve levar a descobrir as
possibilidades imensas de uso que ele tern a disposicao da aprendizagem do individuo.
Dessa forma, o que favorece e o repensar do prOprio ato de ensinar. 0 que justifica a
introducdo do computador no sistema educacional sdo as condicOes de acao pedagOgica que
ele podera viabilizar.

Na decada de 80, conforme [CAL 97], o matematico Peter Lax escreveu um
documento atacando os cursos de Calculo da epoca. 0 documento teve enorme repercussdo

e motivou o surgimento de um movimento chamado "Calculo Reformado", o qual
rapidamente comecou a produzir uma grande quantidade de projetos didaticos procurando
atingir os seguintes objetivos:

o uso de tecnologia, isto e, software computacional e calculadoras graficas, tanto
para o aprendizado de conceitos e teoremas como para a resolucdo de
problemas;
o ensino via regra dos tres, ou seja, todos os problemas devem ter abordagem
numerica, geometrica e analitica;
preocupacao em mostrar a aplicabilidade do calculo atraves de exemplos reais
corn dados referenciados;
tendencia a exigir pouca competencia algebrica por parte dos alunos, suprindo
essa falta corn o treinamento no uso de software.

Segundo [STA 91], o computador pode ser encarado como um meio instrucional ou
uma ferramenta de aprendizagem. Assim, este oferece tarefas de aprendizagem que vdo



13

desde as mais simples ate as mais complexas, da concreta a abstrata. Dessa forma atingem-
se objetivos que abrangem o domfnio da habilidade, como a aquisiedo do conhecimento, a
sintese e a soluedo de problemas por parte do aluno.

Os recursos da informatica aplicados ao processo educacional poderdo ser, entdo,
utilizados de forma a favorecer o desenvolvimento cognitivo do usudrio. E, como pode ser
observado, o surgimento das novas tecnologias contribuiram na alteracdo de metodos e
tecnicas educacionais, °brigand° a reformular o sistema de ensino vigente ate o momento.

Ndo se pode, no entanto, simplificar excessivamente esta questdo. 0 processo de
construed° do conhecimento e multifacetado, apresentado um conjunto infinddvel de
varidveis a serem consideradas e que vdo desde o tipo de contetido e o nivel de
profundidade abordados ate o background dos participantes do processo. Tais dificuldades
podem ser minimizadas corn o uso de computadores, mas muito dificilmente poder-se-a
considerar o computador como a pedra filosofal do ensino, que resolvers todas as
dificuldades. Mesmo assim, a escolha criteriosa de um software (ou de urn conjunto de
software) pode favorecer em muito o desenvolvimento da capacidade de pensamento
critic°, bem como a motivacdo do aluno ao estudar e, principalmente, interagir corn o
conhecimento versus informacdo atraves do computador.

E claro que nem todos os software sdo adequados para todas as finalidades.
Justamente por este motivo, e necessaria a definiedo de criterios eficazes para a realizacdo
da escolha de urn software. Esse trabalho tem a finalidade de propor uma forma de avaliar e
classificar software para o ensino de Cdlculo para funedo de uma varidvel, que prioriza a
exploracdo ativa do aluno. Portanto, e necessario que o educador se posicione frente
Maternatica como um processo a ser construido, passo a passo, corn o educando, onde este
perceberd as contradicOes e as aplicacOes da Maternatica na vida do homem e ndo como urn
todo harmonioso que nao pode ser questionado.

No capitulo 2, e feita uma descried° dos tipos de aprendiza2em, enfatizando-se a
importancia e as diferencas de cada peda gogia pertinente ao ensino de cdlculo.

No capitulo 3, sdo relatados os metodos de avaliacdo de software encontrados na
literatura, procurando-se relacionar os aspectos mais relevantes de cada um no que se refere
ao objetivo proposto por este trabalho.

No capitulo 4, e apresentado cada software, assim como suas caracteristicas e
exemplos de uso dos mesmos nos contetidos da disciplina de cdlculo.

No capitulo 5, e descrita a forma de avaliacdo de software, e tambem suas
limitacOes de uso.

No ultimo capitulo sdo apresentadas as consideracOes finais do trabalho,
acrescentando-se, as referencias bibliogrdficas utilizadas.



2 Aprendizagem

0 aprendizado exige muito mais que a simples transmissdo/recebimento de
conteddos: exigindo interacdo e encorajando o compromisso do aluno aprendiz.

As redes, atualmente, estdo levando a urn incrivel crescimento da utilizac -do de
recursos hipermidia resultando, desta forma, nos mais diversos sistemas que oferecem
materiais (tutoriais e de treinamento) em um amplo leque de temas. Entretanto, estes
materiais nem sempre tern como objetivo principal a promocdo do aprendizado: eles
oferecem informacdo sem preocupar-se que a interacdo é uma parcela fundamental do
processo de aprendizagem.

Segundo [CAR 92a], a cithicia cognitiva provou que o modelo de transmissdo de
conhecimento esta ultrapassado: os alunos nao aprendem simplesmente recebendo
informacOes, mas sim construindo uma base de conhecimento, a partir de materiais
didaticos, interagindo e criando compreensao. A abordagem construtivista permite aos
aprendizes engajar-se no auto-aprendizado dirigido; entretanto, sem um guia, os alunos
podem ficar confusos pelo grande inimero de opc, Oes, bem como pela absoluta falta de
objetivos claros. Por outro lado, a abordagem instrucionista, estabelece metas especificas
mas oferece pouca criatividade. Qualquer projeto de urn ambiente de treinamento deve
balancear estas duas abordagens, visando criar urn desafio para os individuos e preparando-
os para as mudancas. 0 aprendizado é um processo de vida inteira, permitindo aos
individuos urn engajamento em atividades pessoalmente interessantes e significativas como
pensadores, trabalhadores ou colaboradores.

Assim, para que um ambiente de treinamento na rede seja realmente produtivo,
deve-se permitir e encorajar o aprendiz a participar em atividades que reflitam situacoes de
seu interesse.

2.1 Utilizacao do computador na educacäo

A introducdo do use do computador em sala de aula acarretou mudancas
significativas em toda a estrutura educacional. Urn dos objetivos da nova tecnologia é
tornar a educac -do ativa. 0 processo de informatizac -do da Educac -do deve ser considerado
como urn meio de reformulacao das tune -6es do professor. Partiu-se, entdo, para o
questionamento na forma em que e realizada a aquisie -do do conhecimento. 0 resultado, foi
a descoberta de novas formas de organizac -do do processo de ensino-aprendizagem que
obriguem o aluno a criar, explorar e integrar conhecimentos. Para isso, é indispensavel que
o aluno aprenda a aprender, desenvolvendo seus pr6prios recursos. 0 computador tern a
capacidade de tornar o usuario cada vez mais autOnomo e criativo, mas tudo dependerd da
forma em que sera utilizado [BEH 93].

Da mesma forma que o quadro de giz e o livro-texto podem ser usados em vdrios
tipos de estruturas escolares, e assim como fatos, conceitos e habilidades podem ser
abordados de diferentes formas, o computador pode ser usado em uma variedade de
montagens e tratado de variadas formas orientadas por diferentes filosofias educacionais.
Como nenhuma aplicac -do do computador deve ser considerada dominio exciusivo de uma

14
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determinada filosofia de ensino, se apresentardo as diferentes abordagens do processo de
ensino-aprendizagem.

O papel do professor sera de propor situagOes que estimulem os alunos a serem
ativos criadores e, ainda, saber segui-los em seus caminhos pessoais e intervir de modo
adequado.

Os recursos da informatica aplicados ao processo educacional poderdo ser, entdo,
utilizados de forma a favorecer o desenvolvimento cognitivo do usuario. E, como pode ser
observado, o surgimento das novas tecnologias contribuiram na alteracdo de metodos e
tecnicas educacionais, obrigando a reformular o sistema de ensino vigente ate o momento.

2.2 Os tipos de correntes pedagOgicas no sistema de
aprendizagem

A seguir se faz urn breve comentario sobre o estudo das correntes pedagOgicas, que
foi apoiado no trabalho de Mizukami [MIZ 861, mas e necessario enfatizar as intimeras
classificacOes e nomenclaturas encontradas nas literaturas.

Ha varias formas de se conceber o fenOmeno educativo. Por sua prOpria natureza,
nao e uma realidade acabada que se da a conhecer de forma tinica e precisa em seus
mtiltiplos aspectos. E urn fenOmeno humano, histOrico e multidimensional. Nele estao
presentes tanto a dimensao humana quanto a tecnica, cognitiva, a emocional, sOcio-politica
e cultural.

As formas de aproximacdo do fenOmeno educativo podem ser consideradas como
mediacOes historicamente possiveis e, por essa raid°, elas devem ser analisadas,
contextuadas e discutidas criticamente.

De acordo corn determinada abordagem do processo ensino-aprendizagem,
privilegia-se urn ou outro aspecto do fenOmeno educacional.

Nesta abordagem, as teorias do conhecimento podem ser diferenciadas no que se
refere a tomada de posicao corn base nas escolas psicolOdcas. As diferentes posicaes,
resultantes de uma relacdo sujeito-ambiente, podem implicar em diferentes aplicacOes
pedagOgicas.

Interessa entao, abordar diferentes linhas pedagOgicas ou tendéncias no ensino
brasileiro, aqui denominadas pedagogias. Estas poderiam estar fornecendo diretrizes a nä°
docente, mesmo considerando que a elaboracao que cada professor faz delas e individual e
intransferivel.

Sera° consideradas as seguintes pedagogias: tradicional, comportamentalista,
humanista e cognitivista. Se fard uma breve analise de cada uma delas, apontando suas
linhas gerais.

2.2.1 Pedagogia tradicional

Esta abordagem nao se fundamenta em teorias empiricamente validadas, mas numa
pratica educativa e na sua transmissdo atraves dos anos. Trata-se de uma concepcdo e uma
pratica educacional que persistiram no tempo, em suas diferentes formas, e que passaram a
fornecer urn quadro referencial para todas as demais abordagens que a ela se seguiram.
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Englobam-se, portanto, consideracOes de varios autores defensores de posic-Oes
diferentes em relacdo ao ensino tradicional, procurando caracteriza-lo tanto em seus
aspectos considerados positivos, quanto negativos.

Para [SNY 74], o ensino tradicional é ensino verdadeiro. Tern a pretensdo de
conduzir o aluno ate o contato corn as grandes realizac -Oes da humanidade. Da-se enfase aos
modelos, em todos os campo do saber. Privilegiarn-se o especialista, os modelos e o
professor, elemento imprescindfvel na transmissalo de contendos.

O ensino é centrado no professor e volta-se para o que é externo ao aluno: o
programa, as disciplinas, o professor. 0 aluno apenas executa prescric -Oes que the sdo
fixadas por autoridades exteriores.

A realidade e algo que sera transmitido ao individuo principalmente pelo processo
de educacao formal.

Os tipos de sociedade e cultura podem ser os mais variados na utilizac -do desse tipo
de ensino. 0 objetivo educacional se encontra, na maioria das vezes, intimamente
relacionado aos valores seguidos pela sociedade na qual se realiza.

Tambem pode-se constatar nesta abordagem, que as tendencias englobadas possuem
uma visa° individualista do processo educacional. Este fato, normalmente, nao possibilita
trabalhos de cooperacalo nos quais o aluno possa experimenter a convergencia de esforcos.

E atribufdo ao sujeito um papel insignificante na elaboracao e aquisic -do do
conhecimento. Sendo assim, a este compete memorizar definicOes, enunciados de leis,
sinteses e resumos que the sdo oferecidos no processo de educacao formal.

Neste tipo de abordagem defende-se o tipo de educacao baseada em decisOes
verticals, isto e, relac -ao professor-aluno. 0 professor funciona como mediador entre o
aluno e os modelos, sendo que as possibilidades de cooperacdo entre os pares sdo
reduzidas.

A enfase do processo de ensino-aprendizagem é dada as situagOes de sala de aula,
onde os alunos s -do "instruidos" e "ensinados" pelo professor. A educacdo e subordinada a
instrucao, sendo que neste caso os contendos e informacOes tern de ser adquiridos e os
modelos imitados.

Este tipo de abordagem nab explora a apresentacdo de dados intuitivos por parte dos
alunos nem a sua imaginacdo, portanto, nao se preocupa com a construcdo de urn
pensamento reflexive. Limita-se, unicamente, a transmitir variedade e quantidade de
nocaes, conceitos e informacOes, tendo como conseqtiencia, a reducao do ensino a um
processo de impress-do.

A relacao professor-aluno é vertical, isto 6, o professor detem o poder decis6rio
quanto a metodologia, contend°, avaliacdo, forma de interacdo na aula, etc. Ao professor
compete informar e conduzir seus alunos em direcao a objetivos que lhes sdo externos, por
serem escolhidos por pessoas externas e nao pelos sujeitos do processo.

A metodologia utilizada neste tipo de abordagem, se baseia mais frequentemente na
aula expositiva e nas demonstracOes do pr6prio professor a classe. 0 professor ja traz o
contend° pronto e o aluno se limita a escuta-lo; o ponto fundamental desse processo sera o
produto da aprendizagem. A reproducao dos contetidos feita pelo aluno, de forma
automatica e sem variac -Oes, na maioria das vezes, é considerado como um poderoso e
suficiente indicador de que houve aprendizagem.

A avaliacdo é realizada predominantemente visando a exatid -do da reproducao do
contend° comunicado pelo professor. Mede-se, portanto, pela quantidade e exatid -do de
informacOes que se consegue reproduzir.



17

Finalmente, pode-se concluir que, na abordagem tradicional o aluno nada mais 6 do
que um ser passivo, um receptaculo de conhecimentos escolhidos e elaborados por outras
pessoas externas ao processo.

2.2.2 Pedagogia comportamentalista

Esta abordagem esta centrada, basicamente, nos comportamentos observaveis do
individuo, conforme [SKI 72]. 0 conhecimento, neste caso, e uma descoberta e 6 nova para
o individuo que a faz. 0 que foi descoberto, porem, ja se encontrava presente na realidade
exterior. Considera-se o organismo sujeito as contingencias do meio, sendo o conhecimento
uma cOpia de algo que e dado no mundo externo.

Os comportamentalistas ou behavioristas, consideram a experiencia ou a
experimentacao planejada como a base do conhecimento. Considera-se, assim, de que o
conhecimento e o resultado direto da experiencia.

Para os comportamentalistas, a ciencia consiste numa tentativa de descobrir a ordem
na natureza e nos eventos. Skinner pode ser considerado como urn representante da "analise
funcional" do comportamento, dos mais difundidos no Brasil.

Os modelos sao desenvolvidos a partir da analise dos processos por meio dos quais
o comportamento humano e modelado e reforcado.

O contetido transmitido visa objetivos e habilidades que levem a competencia. 0
aluno e considerado como um recipiente de informacOes e reflexOes. 0 use do computador
libera, ate certo ponto, o professor de fazer uma serie de tarefas. A educacdo, decorrente
disso, se preocupa corn aspectos mensuraveis e observaveis.

Qualquer estrategia instrucional corn base nesta abordagem deve considerar a
preocupacdo cientifica que a caracteriza. Esta pode ser aplicada quer no planejamento, quer
na conducdo, implementacao e avaliacao do processo de aprendizagem. Qualquer estrategia
instrucional deve estar baseada em principios da tecnologia educacional.

Nesta abordagem, podem ser analisados tanto os elementos de ensino como as
respostas do aluno em seus componentes comportamentais. 0 ensino e dirigido atraves do
treinamento, segundo objetivos pre-fixados. Os objetivos de treinamento sdo as categorias
de comportamento ou habilidades a serem desenvolvidas. Habilidades sac) compreendidas
como respostas emitidas, caracterizadas por formas e seqiiencias especificadas.

O sistema educacional deste tipo de abordagem tern como finalidade basica
promover mudancas relativamente permanentes nos individuos. Estas implicam tanto na
aquisicao de novos comportamentos quanto na modificacdo dos ja existentes.

A escola, na abordagem comportamentalista, e considerada e aceita como uma
agencia educacional. Esta devera adotar uma forma peculiar de controle, de acordo corn os
comportamentos que pretende instalar e manter. Portanto, cabe a ela manter, conservar e
em parte modificar os padrOes de comportamento aceitos como titeis e desejaveis para uma
sociedade, considerando-se, assim, urn determinado contexto cultural.

Para [SKI 77], o conhecimento adquirido e estruturado indutivamente, sendo o
resultado direto da experiencia. A tradicao educativa ocidental deteimina uma educacdo
voltada para o "saber", para o "conhecimento", termos dificeis de se definir
operacionalmente. Estes aspectos estao intimamente ligados corn o comportamento verbal,
enfatizando nas escolas, onde se nota preocupacao corn a aquisicao do comportamento em
lugar da manutencdo do mesmo.
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Segundo esta abordagem, considerando-se a pratica educacional, nao ha modelos ou
sistemas ideais de instrucao. A eficiéncia na elaboracao e utilizacdo dos sistemas, modelos
de ensino depende, igualmente, de habilidades do planejador e do professor. Os elementos
minimos a serem considerados para a realizacdo de urn sistema instrucional sdo: o aluno,
urn objetivo de aprendizagem e urn piano para alcancar o objetivo proposto.

Na filosofia comportamentalista e possivel programar o ensino de qualquer
disciplina.

A enfase da proposta de aprendizagem dessa abordagem se encontra na organizacdo
dos elementos para as experiencias. Sera essa organizacdo que ira dirigir os alunos pelos
caminhos adequados que deverdo ser percorridos para que eles cheguem ao comportamento
final desejado. Isto e, eles deverdo atingir o objetivo final e a aprendizagem sera garantida
pela sua programacdo. Assim, cabera a eles alunos o controle do processo de aprendizagem.

Segundo tal abordagem, o professor tern a responsabilidade de planejar e
desenvolver o sistema de ensino-aprendizagem, de forma tal que o desempenho do aluno
seja maximizado, considerando-se igualmente fatores tais como economia de tempo,
esforco e custos.

A funcao basica do professor consiste em arranjar as contingencias de reforco de
modo a possibilitar ou, aumentar a probabilidade de ocorrencia de uma resposta a ser
aprendida.

A metodologia de ensino utilizada na pedagogia comportamentalista e uma
categoria bastante ampla, pois se incluem tanto a aplicacao da tecnologia educacional e
estrategias de ensino, quanto as formas de reforco no relacionamento professor-aluno.

A instrucdo individualizada consiste pois, numa estrategia de ensino, na qual
objetiva a adaptacdo de procedimentos instrucionais para que os mesmos se ajustem as
necessidades individuals de cada aluno. Dessa forma e maximizada a aprendizagem,
desempenho e seu desenvolvimento. Isso pode implicar tanto na instrucdo em grupo como
na aprendizagem completamente individualizada. Pode permitir variacOes em ritmo de
aprendizagem, objetivos a serem alcancados, nivel exigido de rendimento e desempenho e,
finalmente, metodos e materials de estudo.

A avaliacdo esta diretamente ligada aos objetivos estabelecidos, corn a finalidade de
se conhecer se os comportamentos finals desejados foram adquiridos pelos alunos.

Tal como na abordagem tradicional, aqui se da enfase no produto obtido, na
transmissao cultural e na influencia do meio sobre o que sera aprendido e que devera ser
transmitido as novas geracCies. Esta abordagem se baseia, no entanto, nao em uma pratica
cristalizada atraves dos tempos, mas em resultados experimentais do planejamento de
incertezas de reforco.

Concluindo, pode-se dizer, que na abordagem tradicional a enfase dada e na
transmissdo de informacOes e na apresentacao de demonstracOes do professor para o aluno.
No entanto, na abordagem em quest -do, esta enfase e substituida pela direcdo mais eficiente
do ensino dada pela programacdo. Nas formas ate entao apresentadas, nota-se diretivismo e
decisOes tomadas para o aluno.

2.2.3 Pedagogia humanista

Existem dois enfoques que predominam nesta filosofia: o de C. Rogers e o de
A. Neill, segundo [ROS 98]. Neill e classificado como espontaneista, onde a proposta
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consiste em deixar que o aluno se desenvolva sem intervencOes. Sua obra consiste muito
mais no relato de uma experiencia e na exposiedo de ideias sobre o homem, educacdo e
vida, do que numa proposta sistematizada. A enfase é dada ao papel do sujeito como
principal elaborador do conhecimento humano, conforme [BEH 93].

A outra proposta, a rogeriana, é identificada como representativa da psicologia
humanista, como mostra [ROG 71]. 0 ensino centrado no aluno, é derivado da teoria,
tambern rogeriana, sobre personalidade e conduta.

Esta abordagem da enfase as relacOes interpessoais e ao crescimento que delas
resulta. E centrada no desenvolvimento da personalidade do individuo, em seus processos
de construcdo e organizacdo pessoal da realidade, e em sua capacidade de atuar, como uma
pessoa integrada. Da-se, igualmente, enfase a vida psicolOgica e emocional do individuo e a
preocupacdo corn sua orientacdo interim, corn o autoconceito, corn o desenvolvimento de
uma visdo autentica de si mesmo, orientada para a realidade individual e grupal.

O professor em si, nao transmite contend° e sim da assistencia, sendo um facilitador
da aprendizagem. 0 contend° advem das prOprias experiencias dos alunos. A atividade
considerada urn processo natural que se realiza atraves da interacao corn o meio. 0
contend° da educacdo deveria consistir em experiencias que o aluno reconstr6i. 0 professor
nao ensina, apenas cria condicOes para que os alunos aprendam.

A educacdo assume significado amplo. Trata-se da educacdo do homem e nao
apenas da pessoa em situacdo escolar, numa instituiedo de ensino. Trata-se do ensino
„centrado no aluno".

Para [MIZ 86], a filosofia da educacdo subjacente ao rogerianismo, denominada de
filosofia da educacdo democratica, consiste em deixar a responsabilidade da educacdo para
o prOprio estudante. A educacdo tern como finalidade primeira a criacdo de condicOes que
facilitem a aprendizagem do aluno. Como objetivo basic° tem-se a capacidade de auto-
aprendizagem de forma tal, que seja possivel o desenvolvimento do individuo tanto
intelectual quanto emocional. Seria a criacdo de condicOes nas quais os alunos pudessem
tomar-se pessoas de iniciativa, de responsabilidade e de autodeterminacdo. Tambem que
estes soubessem se aplicar coisas para aprender, que lhes servirdo para a soluedo de seus
problemas. Dessa forma, tais conhecimentos irdo capacita-los para se adaptarem corn
flexibilidade a novas situagOes, a novos problemas, servindo-se, assim, da prOpria
experiencia. Enfim, seria a criacdo de condicOes nas quais o aluno pudesse tornar-se pessoa
que soubesse colaborar corn os outros.

Os conceitos basicos da teoria desta aprendizagem sdo: potencialidade para
aprender, tendencia a realizacdo, aprendizagem significativa, resistencia, abertura
experiencia, auto-avaliacdo, criatividade, autoconfianca e independencia.

O processo de ensino depende do carater individual do professor, como ele se
relaciona corn o carater individual do aluno. Para isso, este deve ser autentico e congruente,
ou seja, integrado. Estes aspectos sdo considerados condicOes facilitadoras da
aprendizagem, as quais, por sua vez, irdo facilitar urn processo de autenticidade. Isso
implica que o professor deva aceitar o aluno como ele é, e compreender os seus
sentimentos.

A caracteristica basica da filosofia humanista, no que se refere ao que ocorre em
sala de aula, e a enfase atribuida a relacdo pedagO.crica, a uma situacdo propicia para o
desenvolvimento das pessoas, dando a possibilidade de liberdade para aprender.

Apesar de criticar a transmissdo de contendos, essa proposta nao defende a
supressdo do fornecimento de informacOes. Estas, no entanto, devem ser sismificativas para
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os alunos e percebidas como mutaveis. A pesquisa dos conteUdos sera feita pelos alunos,
que deverdo, que deverdo, por sua vez, ser capazes de critica-los, aperfeicoa-los ou ate
mesmo de substitui-los.

No estagio atual desta proposta, verifica-se a necessidade de elaboracdo de uma
teoria de instrucdo, que seja validada empiricamente e que, por sua vez, fomeca subsidios
para uma acao didatica.

Assim, tornam-se necessarias experiéncias diversas, baseadas em concepcOes desta
abordagem e cujos resultados possam subsidiar uma acdo pedagOgica mais sisternatica.
Como o facilitador da aprendizagem não e um facilitador inato, ele pode aprender e ser
treinado nas atitudes que sao pertinentes a esta funcdo.

Contrariamente as abordagens precedentes, aqui se enfatiza o subjetivo, a
auto-realizacdo e o vir-a-ser continuo que e caracteristico da vida humana. Os contendos
vindos de fora passam a assumir importancia secundaria, e privilegia-se a interacdo
estabelecida entre as pessoas envolvidas numa situacao de ensino-aprendizagem.

2.2.4 Pedagogia cognitivista

0 termo "cognitivista" refere-se aos psicOlogos que investigam os denominados
"processos centrals" do individuo, segundo [MIZ 86]. Estes processos sao dificilmente
observaveis, podendo citar alguns deles, tais como: a organizacao do conhecimento, o
processo de informacOes, os estilos de pensamento ou estilos cognitivos e os
comportamentos relativos a tomada de decisOes, entre outros, conforme [BEH 93].

Uma abordagem cognitivista implica, dentre outros aspectos, o estudo cientifico da
aprendizagem, como sendo mais do que um produto do ambiente, das pessoas ou de fatores
que sao externos ao aluno.

Aqui, sdo consideradas as formas pelas quais as pessoas lidam corn os estimulos
ambientais, organizam dados, sentem e resolvem problemas, adquirem conceitos e
empregam simbolos verbais. Embora se note preocupacao corn relacOes sociais, a énfase
dada e na capacidade do aluno integrar informacOes e processa-las.

Este tipo de abordagem e predominantemente interacionista. Um dos seus principais
representantes e o cientista Jean Piaget.

Nesta filosofia, o homem e o mundo sdo analisados conjuntamente, ja que o
conhecimento e o produto da interacdo entre eles, entre sujeito e objeto. Nao se enfatiza,
entao, polo al gum da relacao, como ocorreu nas abordagens anteriores.

Em Piaget, encontra-se a nocao de desenvolvimento do ser humano por fases. Estas
se inter-relacionam e se sucedem ate que se atinjam estagios da inteligéncia caracterizados
por maior mobilidade e estabilidade.

individuo e considerado como urn sistema aberto, em reestruturacOes sucessivas,
em busca de urn estagio final nunca alcancado por completo.

nticleo do processo do desenvolvimento esta em considera-lo como urn processo
progressivo de adaptacao entre o homem e o meio.

desenvolvimento do ser humano consiste, de forma generica, ern se alcancar o
maxim() de operacionalidade em suas atividades, sejam motoras, verbais ou mentais. Essa
operacionalidade caminha ern direcdo a estruturas de funcionamento integrado, tais como
grupos e redes matematicas.



21

aluno, no seu desenvolvimento, ira reinventar todo o processo racional da
humanidade e, na medida em que ela reinventa o mundo, desenvolve a sua inteligencia.

Ao nivel individual, a personalidade consiste numa forma de consciencia intelectual
caracterizada por autonomia. N -do se tern urn modelo de sociedade ideal como produto final
da evoluedo humana. 0 que se considera é ern termos de tendencias gerais, ou seja, a
otirnizacdo do comportamento individual e do comportamento coletivo, sendo que este
ultimo se refere, particularmente, a organizacdo social e politica da sociedade.

Considerando-se o construtivismo interacionista, caracteristico dessa abordagem, é
importante mencionar que para Piaget nao ha urn comeco absoluto. Ele defende a teoria de
assirnilacdo que sup -Oe aquilo que é assimilado baseado em um esquema anterior. Desta
forma, na realidade nä° se aprende nada de realmente novo.

Para [PIA 88], o conhecimento cientifico esta em constante evoluca-o. Dessa forma,
nao se poderia dizer que existe de urn lado a histOria do conhecimento e do outro a posicdo
alcancada por esse pensamento no momento atual.

No pensamento operacional, é necessario se distinguir dois modelos: a inducao e a
deducdo (que consiste em elaboracdo, criacdo ou invencao de explicac -Oes destinadas
compreensdo da realidade).

A partir da abordagem piagetiana constata-se que os modelos, os mecanismos de
explicacao da realidade possibilitam a observacao de dados e fatos por angulos diversos. Na
histOria do conhecimento e no seu estagio atual, é necessario que se considere, pois, tanto a
inducao como os processos hipotetico-dedutivos.

Nesta abordagem, o processo educacional tern um papel muito importante, pois
provoca situac -Oes desequilibradoras para o aluno. Assim, faz corn que este construa
progressivamente nocOes e operac -Oes, ao mesmo tempo que vive intensamente (intelectual
e afetivamente) cada etapa do seu desenvolvimento.

objetivo da educacao, portanto, nao ire consistir na transmissdo de verdades,
informac -Oes, demonstracOes, modelos, etc. Este consistira na aprendizagem do aluno por si
prOprio, conquistando verdades, mesmo tendo de realizar todos os caminhos pressupostos
por qualquer atividade real.

A autonomia intelectual sera assegurada pelo desenvolvimento e aquisicao do
raciocinio lOgico. A educacao devera visar que cada aluno chegue a essa autonomia.

Este tipo de educacao procurara provocar constantemente nos alunos, a busca de
novas solucOes, a criacao de novas situagOes que exijam o maxim() de exploracao por parte
deles e a estimulacao de novas estrategias de compreensdo da realidade.

ensino que seja compativel corn a teoria piagetiana tem de ser baseado no ensaio
e no erro, na pesquisa, na investigacdo, na soluedo de problemas por parte do aluno. 0
objetivo nao é a aprendizagem de formulas, definic -Oes, nomenclaturas em urn processo de
ensino-aprendizagem pre-fixado, sem a construe -do do conhecimento. A aprendizagem
verdadeira se da no exercicio operacional da inteligëncia. S6 se realiza realmente quando o
aluno elabora seu conhecimento. 0 ensino deve tambem, levar progressivamente, ao
desenvolvimento de operac -Oes, atraves de diversos metodos de ensino-aprendizagem,
evitando a formacao de habitos que constituem a fixacdo de uma forma de acdo, sem
reversibilidade e associatividade.

papel do professor é propiciar situac -Oes e condicOes onde possam se estabelecer
reciprocidade intelectual e cooperacdo, ao mesmo tempo, moral e racional. Tambem, cabe
ao professor evitar rotina, fixacao de respostas e habitos, propondo problemas aos alunos
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para que estes reflitam e busquem a solucdo dos mesmos atraves do seu prOprio
conhecimento desenvolvendo, desta forma, a inteligencia.

professor provoca desafios, desequilIbrios, concedendo ao aluno ampla margem
de autocontrole e autonomia. Ao mesmo tempo, ele deve assumir o papel de investigador,
pesquisador, orientador, coordenador, levando o aluno a trabaihar o mais independente
possfvel. Tambem deve conviver com os alunos, observando seus comportamentos,
conversando, perguntando e sendo interrogado por eles.

Finalmente, cabera ao professor, dar a orientacdo necessdria para que os objetos
sejam explorados pelos alunos, sem jamais oferecer-lhes a solucdo pronta.

Nao existe urn modelo pedagOgico piagetiano, segundo [BEH 93]. 0 que existe
uma teoria de conhecimento, de desenvolvimento humano que traz implicacOes para o
ensino.

Uma diddtica cientffica deve ter por finalidade deduzir o conhecimento psicolOgico
dos processos de formacdo intelectual e as tecnicas metodolOgicas mais adequadas para
produzir tais processos.

ambiente no qual o aluno esta inserido precisa ser desafiador, promovendo
sempre desequilfbrios. Cabera, entdo, ao pedagogo, ao educador, ao professor, planejar e
programar situacoes de ensino onde os contelidos e os metodos pedagOgicos sejam
coerentes corn o desenvolvimento das estruturas cognitivas.

Uma didatica baseada em tal abordagem atribuird ao aluno o papel primordial a
pesquisa e a reflexdo para encontrar o pr6prio caminho. Durante este tipo de atividade
intelectual serdo formadas as novas nocoes, operacoes e a construcdo de urn conhecimento,
de urn pensamento critic° e lOgico.

Em relacdo ao ensino programado pode ocorrer que, em vez da construcäo de
programas adequados que tenham por base o princfpio de compreensdo progressiva, haja
transformacao do contendo de manuais em termos de prograrnacdo mecdnica. Do ponto de
vista pedagOgico, o ensino programado leva o aluno a aprender, mas niio a criar.

Urn metodo elaborado segundo os princfpios inerentes a abordagem em questdo
implica em programas, tecnicas, horarios suficientemente flexfveis e adaptaveis as
condicaes dos alunos. Respeita-se, assim, o ritmo individual de trabalho, de assimilacdo do
conhecimento, ao mesmo tempo que se respeita a atividade grupal, corn tarefas e tecnicas
suficientemente diversificadas. 0 metodo deve ser adequado a forma de aquisicdo e
desenvolvimento de conhecimentos, a partir de uma perspective de construtivismo
interacionista.

No que se refere a avaliacao tradicional, realizada atraves de testes, provas, exames,
etc, e que desenvolve a memorizacao do aluno, a filosofia cognitivista, assim como a
humanista, encontra pouco respaldo nesse tipo de abordagem.

controle do aproveitamento do posicionamento piagetiano deve ser apoiado em
mUltiplos crit6rios. Considera-se, principalmente, a assimilacdo e aplicacäo em situagOes
variadas.

Durante o desenvolvimento cognitivo do ser humano. nao existe pressdo no sentido
de desempenho academico e desempenhos padronizados.

Esta abordagem difere de forma acentuada da abordagem comportamentalista, tendo
implicacOes diversas para o ensino.

Para [PIA 88], o conhecimento pro gride mediante a formacao de estruturas. Isso
nega o mecanismo de justaposiciio dos conhecimentos em que se baseiam os behavioristas
e os que advogam o que se denomina de "ensino tradicional".
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Tudo o que se aprende e assimilado por uma estrutura ja existente e provoca uma
reestruturacdo. No comportamentalismo, o que o organismo geralmente persegue é o
esforco e ndo a aprendizagem em si. Esta interessa apenas ao professor.

A aprendizagem considerada como fixacdo de respostas padronizadas, geralmente
ocorre na abordagem comportamentalista.

Em relacdo a proposta rogeriana, o não-diretivismo é aqui considerado,
principalmente, no que se refere ao respeito dado ao aluno quanto a sua pr6pria atividade e
quanto as oportunidades de investigacdo individual. A forma de solucdo de cada problema é
pertinente apenas a cada aluno e a ele cabera encontra-la. Ocorre enfase no aspecto
cognitivo, ao passo que em Rogers, esse elemento apesar de ser considerado, ndo é
exaustivamente trabalhado em forma de teoria.

Por ultimo, deve-se mencionar a necessidade de uma sistematizacdo mais completa.
Esta refere-se ao sentido de uma teoria de instrucdo que possa fornecer diretrizes a ac-ao
pedagOgica do professor, tanto em diferentes nlveis de ensino, quanto em diferentes areas
do conhecimento.

2.3 Conclusiies

Como pode ser observado, existem diversas abordagens pedagOgicas que sac) as que
se apresentam como as mais consistentes dentro do estagio atual do desenvolvimento de
teorias sobre ensino-aprendizagem. E necessario mencionar, que estas ndo sdo as tinicas
fontes de respostas possiveis, completas e incorrigiveis, para as situacoes do processo
educacional. Elas foram elaboradas para explicar, de forma sistematica, determinados
fenOmenos. Os dados obtidos a partir de suas aplicacOes, é que irdo fornecer o criterio para
a sua aceitacdo ou nao. Instala-se, assim, um processo de discuss -do permanente entre a
teoria e a pratica.

A introducdo dos computadores nas escolas e universidades, independente do tipo
de filosofia de ensino utilizada, esta cada vez mais obrigando a reexaminar os curriculos.
Exige-se, para isso, curriculos mais flexiveis que permitam a aquisicao de conhecimento
individual e independente, desafiando ndo so o sistema de ensino tradicional, mas tambem
a filosofia educacional predominante.

0 objetivo deste capitulo foi apresentar algumas das correntes pedagOgicas que se
destacam e, a partir de entao, poder relaciona-las coin os ambientes de ensino-
aprendizagem computadorizados que estao sendo utilizados no processo de ensino vigente
no contexto deste trabalho.

Quanto as pedagogias citadas, todas elas dd. ° sua parcela de contribuicao ao aspecto
de aprendizagem. Na pegadogia tradicional o ensino é centrado na figura do professor, que
elabora as tarefas que o aluno ira executar. No ensino com enfoque comportamentalista o
aluno pode descobrir sozinho novas formas de aprendizagem, fazendo experiéncias
relativas a determinado tOpico da disciplina. Na abordagem humanista, o professor presta
assisténcia e incentiva o aluno a partir para novas descobertas sobre um contetido novo. A
pedagogia cognitivista possibilita a observacdo de dados e fatos de diversas maneiras
diferentes, objetivando a aprendizagem do aluno por si prOprio.
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3 Uma proposta de avaliacdo

Atraves de estudo bibliografico realizado em [FER 97], foi detectada a falta de
embasamento teOrico, para a realizacdo de uma escolha adequada de software voltado ao
ensino, a fim de contribuir no ensino-aprendizagem. Esta questdo se refere aos criterios de
avaliacdo para poder ter mais confianca e credibilidade no software que sera selecionado.

A partir deste problema, percebeu-se que para atingir o objetivo de avaliar os
software matematico viu-se a necessidade de se construir uma metodologia para avaliar,
dando assim uma contribuiedo no aspecto computacional, e consequentemente no ensino de
matematica. Tem que se levar em conta que, os aspectos levantados para se fazer a analise,
que ndo s -do gerais para qualquer tipo de sistema, onde se inclui tambern os educativos.

0 processo de avaliacdo consta, em primeiro lugar, da caracterizacdo do sistema e
da filosofia pedagOgica utilizada. Assim, tem que se ter bem claro o que se deseja avaliar e
quais sdo as metas que se desejam alcancar, corn a utilizacdo do software selecionado.

Os objetivos a serem atingidos, tambern, visam motivar o aluno para o aprendizado
de t6picos tradicionais da matematica corn o uso do computador, trabalhando corn um
ntimero maior de exemplos para investigar casos de estudo, facilitando para o aluno a tarefa
de passar do concreto para o abstrato, possibilitando a generalizacdo e portanto a formacdo
de conceitos. Para isso, serao analisadas tres propostas de avaliacdo do software:

[LEI 97] propOe os seguintes itens para o ato de se avaliar, que sdo a aplicacdo
do software, funcionalidade, interface, interacdo e usabilidade;
[SIL 98] apresenta urn resultado geral da avaliacdo sob aspectos propostos por
[BEH 93] para se fazer avaliacdo;
[ROC 91] prop -Oe urn metodo para a avaliac -do da qualidade de software, que
sera chamado de Metodo Rocha.

3.1 Distinciies e conceitos basicos dos itens avaliados

Nesta seedo serdo apresentados alguns conceitos fundamentais para o entendimento
da tarefa de avaliar e utilizar sistemas computacionais, isto 6, software, conforme [LEI 98].

Urn dos objetivos de se avaliar software 6 o de contribuir para urn melhor
aprendizado do aluno corn o uso do computador, atraves de um maior nivel de
compreensao e interacdo, assim como colocar uma quantidade maior de aplicativos ao
alcance dos usuarios. Pretende-se tambem retracar caracteristicas mlnimas desejaveis em
urn born ambiente de ensino, corn o auxilio de recursos computacionais para permitir uma
classificacdo objetiva e adequada dos software utilizados no ensino. Dessa forma sera
possivel, em etapas posteriores, balizar a construe -do de software que englobem a maior
quantidade possivel de necessidades e exigencias das disciplinas matematicas.

Autores como Gilda Bernardino Campos, Ana Regina Rocha. Marisa Lucena, Vera
Maria Guilherme e outros classificam os conceitos abaixo como criterios que devem ser
seguidos por quern os produz, enquanto o software estiver em fase de desenvolvimento.
Normalmente, se faz muita confusao corn a terminologia usada. Palavras como interface e
aplicacdo precisam ser compreendidas de maneira correta. Algumas pessoas confundem
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interface corn interacdo, ou corn aplicacdo, e ate mesmo nao sabem diferenciar se a
interface é apenas o software ou se envolve outros componentes adicionais de hardware e
perifericos.

3.1.1 Aplicacao do software

termo aplicacdo de software se refere ao software como produto. Utiliza-se o
termo aplicacdo de software para se referir ao programa rodando, isto é, ao programa em
execuedo no computador. Este termo e conceitualmente diferente de programa fonte que se
refere a descried° estatica em uma linguagem de programacdo. Urn programa fonte
descreve as estruturas de uma aplicacdo de software ou componentes de um software. Para
se referir ao programa fonte utiliza-se o termo arquitetura do software ou estrutura do
software.

A aplicacdo de software pode ser vista como uma virtualidade, ou seja, uma
maquina virtual destinada a resolver problemas especificos de seus usuarios. Sdo maquinas
que operam sobre o dominio conceitual de informacOes e conhecimento. Uma aplicacdo de
software interativo se refere aquelas aplicacOes que sdo utilizadas diretamente por pessoas,
seus usuarios.

Uma aplicacdo de software, como entidade virtual, existe apenas em um sistema
computacional. 0 hardware funciona como urn meio que possibilita a existéncia desta
maquina simbOlica. Muitas vezes os termos aplicacdo e sistema computacional sdo usados
como sinOnimos, uma vez que urn sistema computacional apenas tern utilidade quando o
software dá-lhe uma funcionalidade.

3.1.2 Funcionalidade

termo funcionalidade designa a parte conceitual do sistema computacional que
contem as tune -6es necessdrias para a resoluedo de problemas em um dominio especifico. A
funcionalidade se refere aquilo que urn programa faz e, no caso de software interativo, o
que ele deve oferecer para seus usuarios. Funcionalidade é diferente de funcionamento que
se refere a como urn software realiza as suas funcOes. A estrutura do software (seus tipos de
dados e algoritmos) do programa fonte determina este funcionamento.

Na engenharia de software tradicional, a funcionalidade do software é determinada
da fase de andlise e especificacdo de requisitos. Esta fase passou a ser chamada tambern de
engenharia de requisitos. Recentemente alguns autores como Jair Cavalcante Leite, tem
considerado que esta atividade pode ser realizada como uma atividade de design, isto é, a
aplicacdo é algo a ser concebido como produto.

3.1.3 Interface

termo interface é aplicado normalmente aquilo que esta situado entre dois agentes
comunicativos e cujo objetivo é permitir a troca de mensagens entre eles. No processo de
interacdo usuario-sistema, a interface é o conjunto de software e hardware necessarios para
viabilizar e facilitar os processos de comunicacdo entre o usuario e a aplicacdo.

A interface, como produto a ser desenvolvido, ndo é uma maquina, mas urn
conjunto de mecanismos fisicos e lOgicos para controle e comunicacdo de uma aplicacdo de
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software. Os mecanismos fisicos sdo os dispositivos de entrada e saida tais como teclado,
botOes e monitor de video, etc. Os dispositivos lOgicos (tambem ditos conceituais ou
virtuais) sac) os signos (termo empregado para referir a algo que representa uma outra coisa
para alguem, abrangendo simbolos, icones, palavras, sinais, indices, dentre outros que
podem ser utilizados em qualquer forma de comunicacdo ou aquisicao de conhecimento) e
linguagens que permitem o processo de comunicacdo entre o usuario e o sistema, como por
exemplo, atraves da formulacao de comandos, entrada de dados e obtencao de informacOes
tais como menus, janelas, icones, linguagens de comandos, formularios, perguntas e
respostas em linguagem natural, dentre outras determinam o modelo de interacao.

A interface e tanto urn meio para a interacao usuario-sistema, quanto uma
ferramenta que oferece os instrumentos para este processo comunicativo. Desta forma a
interface 6 urn sistema de comunicacdo. Quando se considera ainda como urn ambiente
virtual para acOes, atraves do qual o usuario navega para operar uma virtualidade.

A estrutura de software da interface 6 a parte do software que implementa os
processos computacionais necessarios para que estes elementos conceituais ou virtuais
possam ser gerados pelo sistema e que os comandos do usuario possam ser interpretados.

3.1.4 Interacao

Interacdo e o processo de comunicacdo que ocorre entre urn usuario e uma aplicacdo
de software. Nao sera usado aqui o termo dialog°, nem tampouco conversacao, por
acharmos que essas palavras se empregam mais adequadamente quando a interacao e uma
comunicacdo entre dois agentes de natureza cognitiva semelhante, isto 6, que possuem
conhecimento, tradicdo cultural e linguagem comuns.

0 modelo de interacao se refere ao mecanismo conceitual ou lOgico que permite ao
usuario interagir corn a aplicacdo. Este mecanismo muitas vezes e uma linguagem, e por
isso e tambem chamado de linguagem de interacao. 0 modelo ou linguagem de interacao
determina as atividades mentais e fisicas que o usuario deve desempenhar, bem como
processos computacionais que o software da interface deve ter para interpretar as entradas
(comandos e dados) e gerar as saidas. Urn dos objetivos que se almeja e apresentar urn
modelo desse processo de interacao.

Quando se refere ao design da interface, esta-se considerando a concepcdo do
modelo de interacao que sera oferecido ao usuario para ele utilizar a aplicacao. Este modelo
devera ser implementado por um programa - o software da interface.

3.1.5 Usabilidade

0 conceito de usabilidade pode ser visto como a qualidade a ser medida e analisada
empirica e objetivamente da utilizacdo de sistemas computacionais. A usabilidade de urn
sistema depende, ndo apenas da natureza do usuario, mas tambem das caracteristicas da
tarefa e do sistema. Isto significa que as variaveis das tarefas, do sistema e do usuario todas
se combinam para determinar a usabilidade do sistema. A usabilidade deve ser vista como a
qualidade que ao mesmo tempo satisfaz necessidades de usuario, se acopla as habilidades e
conhecimentos de usuarios, considera o impacto da tecnologia no contexto de trabalho e
integra o usuario no seu contexto de trabalho.
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A usabilidade ndo pode ser vista apenas como uma metrica a ser medida na interface
de usuario. 0 modelo de interacdo e de funcionalidade, juntos podem ser vistos como o
modelo de usabilidade.

Viu-se que a funcionalidade da aplicacdo determina o que pode ser feito, isto é,
quail as tarefas o usuario pode realizar. 0 modelo de interacao determina como estas
tarefas podem ser desempenhadas pelo usuario atraves da interface. Desta forma, é modelo
de usabilidade que determina o que se pode fazer e como se pode interagir corn uma
aplicacao.

3.2 Metodo do resultado geral da avaliacäo

Para se fazer uma analise quantitativa dos software escolhidos, segundo as ideias
apresentadas em [BEH 93], [SIL 98] escolhe os aspectos mais significativos para o
propOsito de implementar o MATHEMATICA no ensino de segundo e terceiro graus.

Cada aspecto avaliado recebe uma nota do conjunto {0; 0,5; 1}, onde sdo atribuldos
pesos a cada item e e feita a media ponderada das notas, obtendo-se urn valor que é
chamado por resultado geral da avaliacao.

Os aspectos e os dados sao apresentados no quadro abaixo:

TABELA 1 - Formulario do resultado geral da avaliacao proposto por [SILL 98]

PESO Aspectos
Notas atribuidas

sim
1

as vezes
0,5

nao
0

2 o software é portavel
1 o software permite reversibilidade de acOes
1 o software é rapid() no processamento
1 o software tem consistencia nos dados de entrada
1 o software possui mensagens de erro
2 as mensagens do software sdo em Portugues
2 o software utiliza vocabulario simples nas mensagens
2 o vocabulario é compativel corn a linguagem matematica
2 o software possui linguagem de programacdo
1 a linguagem de programacdo é de facil compreensdo
2 os mOdulos utilizados pelo software sdo reutilizaveis
1 os comandos do software sdo de facil memorizacdo
1 o usuario deve possuir conhecimentos computacionais
2 a interface é amigavel
2 a interface é auto-explicativa
1 a exibicao das informacOes na tela é adequado
1 a densidade de informacdo na tela é adequada
1 o software possui help on-line
2 o software possui manual do usuario completo e claro
1 o custo do software é aceitavel
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Segundo [SIL 98], o software sera considerado inaceitavel quando a media for
inferior ou igual a 0,5 (media 5 0,5) . Se for aceitavel, mas necessita de alteracOes quando
a media estiver entre 0,51 e 0,75 (0,515_ media 5_ 0,75). Finalmente, se for totalmente
satisfatOrio quando a media estiver entre 0,76 e 1 (0,765_ media 1).

3.3 Metodo Rocha

0 desenvolvimento de sistemas de software e uma tarefa demorada, complexa e
dispendiosa. A garantia de que os sistemas desenvolvidos estej am, o mais possivel, corretos

muito importante.
Muitas vezes, entretanto, nao se esta interessado em desenvolver urn produto de

software e sim adquirir urn produto ja disponivel no mercado ou na Internet para download
a quem interessar. Neste caso, deve-se realizar um processo de avaliacdo sobre o produto
desejado. Esta avaliacdo e que nos fard decidir sobre sua compra e ou disseminacdo, mas
nao existem criterios estabelecidos para se fazer tal avaliacao.

Nos Estados Unidos, pioneiros na producdo e comercializacao de software
educacionais, existem varias empresas (ex.: Apple, IBM, Learning Company. dentre muitas
outras) que dominam este mercado. Lai-Nam por ano, cerca de 2.000 programas
especialmente desenhados e programados para fins educacionais. Entretanto, somente cerca
de 2% desses programas sdo aprovados e adotados nas escolas e universidades conforme
[CAS 88]. Os demais sao considerados de ma qualidade, ou seja, apresentam os assuntos de
forma ambigua, a documentacao de forma inadequada, uma interface nao amigavel,
desatualizacao do software frente ao avanco da tecnologia e geralmente nao se baseiam em
uma teoria pedagOgica.

A Universidade de Columbia e a Microsoft possui uma equipe de avaliadores de
programas corn fins educativos. Estes avaliadores, em sua maioria, sdo professores com
experiencia no use de computadores em instituicOes de ensino. Cada software e avaliado
por dois professores simultaneamente, atividade que requer, de cada urn, 8 a 10 horas de
trabalho minucioso. Este procedimento e adotado em paises, como Canada e Franca, que
desenvolvem atividades corn computadores, sendo deste modo compreensivel a
proliferacao de empresas que investem na producao de software com fins educacionais.
Segundo [BAT 87], o mercado de consumo e garantido e os professores, nestes paises,
contam corn urn ntImero significativo de software, alguns corn objetivos especificos e
interessantes, e outros ate corn mOdulos de autoria simples que pennitem que os pr6prios
alunos e professores enfrentem o desafio de criar seu prOprio material.

Para [EDE 91], no desenvolvimento dos software podem ser introduzidos erros pelo
prOprio usuario que solicita o desenvolvimento do sistema, ao nao especificar corretamente
as suas aspiracOes, pelo projetista do sistema, ao construir uma especificacdo do sistema
que nao atenda corretamente aos requisitos solicitados pelo usuario e pelo codificador, ao
implementar esta especificacdo. Detectar estes erros ja e uma tarefa bastante dificil, onde o
item custo e diretamente afetado, tendo uma elevacao consideravel. Para isso, na producdo
do software, a avaliacdo deve acompanhar o desenvolvimento.
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Segundo [GUI 92], que cita os modelos de producao e de avaliacdo de software
proposto por Duquette, Cohen, Thomas e Lanthrop & Goodson que dividiram em duas
partes. Em urn primeiro momento, quanto as qualidades tecnicas, o software tern que ser
aperfeicoado para que cheque a uma performance melhor, corn telas bem formatadas e
corn efeitos visuais de boa qualidade. Dentro da educacdo, o software educacional é visto
como meio, que deve ser sempre otimizado, mesmo que nao se tenha claro o porqué desse
meio e nao outro, a proposta educacional implicita no software desenvolvido ou o que se
pretende fazer corn esse software que deve ser tecnicamente perfeito. 0 segundo enfoque
de analise recaf sobre as atividades paralelas ao uso do software, como o material de apoio,
testes e sobre o hardware. Os materiais devem estar disponfveis, o hardware em
funcionamento e ao aluno cabe o papel de coadjuvante. 0 software e as condicOes para seu
born funcionamento e que importam. A proposta de [GUI 92], o software deve ser avaliado
por quem o produziu e por quern o utiliza, nesse caso, o professor e o aluno que terao a
possibilidade de interagir corn ele. Tambem nao aborda uma metodologia de avaliacdo
especifica para urn software.

Uma caracterfstica importante do software é a sua qualidade em termos de uso, mas
antes de defini-las temos que considerar especificidade relacionada as caracterfsticas das
diferentes areas de aplicacao. Deste modo se pode falar de qualidade de software cientlfico,
qualidade de software educacional, etc.

Entretanto, qualquer que seja o produto e sua respectiva area de aplicacdo urn
objetivo esta sempre presente: que é o atendimento as necessidades de seus usuarios. Assim
sendo, pode-se definir qualidade de software como urn conjunto de atributos que devem ser
atingidos, em urn determinado grau, de modo que o produto atenda as necessidades de seus
usuarios.

[ROC 91] propOe urn metodo para avaIiacdo da qualidade de software, que sera
chamado de Metodo Rocha e sera descrito a seguir.

3.3.1 Descricao do metodo Rocha

Qualidade de software é urn conjunto de atributos. Para que se possa medir a
qualidade de software e organizar as medidas obtidas é necessario que tenhamos urn
metodo. Nesta secao descreve-se urn metodo para avaliacdo da qualidade de software que
foi definido corn este objetivo. Este metodo avalia a qualidade de um software, desde a sua
concepcao ate sua implementacdo e utilizacao, que abrange os seguintes conceitos:

Objetivos de qualidade: sao as propriedades gerais que qualquer produto de
software deve possuir;
Fatores de qualidade: sao atributos que consideram a qualidade do produto sob o
ponto de vista de seus usuarios;
Criterios: sao atributos primitivos, possfveis de serem avaliados;
Processos de avaliacdo: estabelecem os procedimentos para se avaliar o grau de
presenca, no produto, de urn determinado criterio;
Medidas: sao o resultado da avaliacdo de urn produto sob urn determinado criterio;
Medidas agregadas: sao o resultado da agregacao das medidas resultantes da
avaliacdo dos diversos criterios relacionados a urn determinado fator.
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A figura a seguir mostra a estrutura do metodo.

FIGURA 1 - Metodo para avaliacdo da qualidade de software, conforme [ROC 91]

As relaciies dos conceitos deste metodo sdo as que estabelecem os fatores
necessarios para a avaliacdo da qualidade de urn software que atenda as expectativas e
necessidades do usuario.

Entretanto, urn simples usuario, no caso, um especialista em Educacao que se
disponha a avaliar urn software comercializado e "fechado", ou seja, sem oportunidade ou
interesse de ter acesso a sua estrutura interim, encontra dificuldades ao tentar utilizar todos
os objetivos, fatores, subfatores e criterios estabelecidos pelo Metodo Rocha. [STA 88] fez
urn estudo aprofundado sobre o Metodo Rocha, apresentando, de uma forma mais
simplificada e direcionada, os objetivos, fatores e criterios que considerou mais pertinentes
para a avaliacdo da qualidade de software e voltados para aspectos politicos e pedagcigicos.
0 mesmo foi feito por [CAM 90], onde foram adotados resultados de interpretacao um
pouco mais simplificados, visando uma compreensdo, explicacdo e adaptacdo da
terminologia do Modelo Rocha para a avaliacao diretamente voltada para a qualidade e use
do software no ensino.



31

ApOs o estudo do modelo e propostas acima citadas, a analise do trabalho de
[CAM 90] e tentativas de se utilizar estes estudos na pratica, chegou-se a conclusdo de que
havia necessidade de uma maior simplicidade, mais pratica e menos teoria, para auxiliar os
professores na tarefa de avaliar qual o melhor e mais adequado software a ser adotado de
acordo corn o seu planejamento curricular. Sendo assim, opta-se por uma avaliacdo a ser
feita sob o ponto de vista educacional, onde os criterios adotados serao os contealos a
serem ministrado na disciplina.

Os produtos de software sao desenvolvidos para serem utilizados. Assim sendo o
primeiro objetivo de qualidade de urn produto é sua utilidade. Entretanto, para ser
utilizavel, urn produto precisa ser confiavel.

3.4 Conclusaes

Nesse capitulo foram apresentados conceitos pertinentes no processo de avaliar
software, quando este ainda esta em fase de desenvolvimento ou ja concluldo, pois o
usuario deve ter uma visao bem clara de cada um.

A proposta de [LEI 97] para avaliar software nada mais é do que os criterios
propostos por [ROC 91], onde se estabelece objetivos, tal como ensinar matematica corn o
computador, para isso adota-se criterios pertinentes a esta area especifica de estudo. 0
metodo proposto por [SIL 98], denominado de resultado geral da avaliacao se apoia no
Metodo Rocha, pois os aspectos relacionados tambem sao criterios adotados para se fazer
uma avaliacao.

O objetivo foi de conceituar cada urn dos itens, citando as diferencas existentes
entre eles, pois quando se fala em avaIiacdo, se usa diretamente ou indiretamente a
aplicacdo do software, sua funcionalidade, a interface, a interacdo e a sua usabilidade para
as disciplinas matematicas.

A metodologia de avaliacao deste trabalho tambem sera de adotar criterios para
avaliacdo sob o ponto de vista educacional. Assim eles sao selecionados para serem
avaliados para o programa previsto da disciplina de calculo. Os criterios avaliados sao
possuir ou ter:

funcionalidade para os contetidos da disciplina;
uma interface que permite a comunicacdo e interacao do usuario corn o
software;
usabilidade nos conceitos a serem vistos;
rapidez no processamento das respostas;
contem mensagens de erro;
compatibilidade corn a linguagem matematica;
linguagem de programacdo;
comandos de facil memorizacdo no uso;
exibicao das informacOes na tela é adequado;
o custo do software e aceitavel.

Estes criterios fundamentam a busca de uma avaliacao mais eficaz voltada ao
software para o ensino. Trata-se de uma contribuicao para o desenvolvimento de formas de
aprendizagem mais adequadas as novas tecnologias.
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4 Introducao aos software estudados

Ao se elaborar o presente trabalho teve-se em mente demonstrar nao so a
possibilidade, mas a eficiéncia do emprego da tecnologia no ensino. Para tal, foi escolhido
os software ALGEBRAX, GRAPHMATH, GNUPLOT, LIMITS, DERIVATIVE e MAPLE V,
para serem avaliados e utilizados em alguns dos tOpicos de Calculo na funcao de uma
variavel.

Em [STA 90] constata-se que a literatura sobre o uso de computadores em Educacdo
apresenta diferentes conceitos e classificacOes de software educacional a par de uma
grande variedade de terminologia e, ainda, a falta de consenso sobre o significado de
muitos termos empregados.

Entre as intimeras classificacOes de software educacional, concorda-se com a que
foi expressa por [TAY 80] que faz uma distincao entre aprendizagem sobre, corn, ou pelo
computador e opta-se pelo trabalho com, que apresenta tres categorias de uso: tutor,
ferramenta e tutelado.

0 computador e considerado tutor quando dirige a aprendizagem e, como tutelado,
no caso inverso.

Quando o computador e usado por alunos ou professores como instrumento capaz
de realizar tarefas, ele e considerado como ferramenta.

Entre os diversos software utilizados para o ensino de Calculo, como ferramentas
computacionais, optou-se pelo ALGEBRAX, GRAPHMATH, GNUPLOT, LIMITS,
DERIVATIVE e MAPLE V devido nao so a sua boa conceituacao, como a existéncia dos
mesmos na rede de computadores da Faculdade de Matematica da Pontificia Universidade
CatOlica do Rio Grande do Sul e assim como na Internet.

A seguir, sera feita uma analise dos software citados acima, sob o ponto de vista da
sua operacionalidade, quanto a sua capacidade de uso no processo de ensino-aprendizagem
dos conceitos.

No decorrer serdo introduzidos exemplos, definicOes, problemas e teoremas da
Matematica corn a preocupacdo de apresentar a potencialidade dos software sem,
entretanto, levarmos em consideracdo o aspecto pedagOgico da proposicao, o que implica
sua leitura por pessoas que tenham dominios dos conteddos matematicos referidos.

Neste trabalho, o software MATHEMATICA nao foi incluido, pois alern de nao
poder contar corn uma versdo mais atualizada, onde o custo do investimento e mais
elevado, ja esta sendo utilizado o MAPLE V no ensino de disciplinas matematicas, pois este
apresenta mais recursos e o custo para adquiri-lo e inferior.

4.1 Algebrax

0 software ALGEBRAX (http://archives.math.utk.edu/software)  e urn aplicativo que
oferece ao usuario um treinamento algebrico dentro de seus sete mOdulos, na qual sdo
subdivididos alguns conceitos de Matematica do ensino de 	 e	 Graus vistos na escola.
Cada modulo, por sua vez, e dividido em cinco niveis, onde o nivel de dificuldade aumenta,
a medida que, se faz uso. Existem ainda, outras cinco versOes do ALGEBRAX, que abordam
outros tOpicos da Matematica basica.
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0 ALGEBRAX aloca 123KB de memOria via modo MS-DOS, possui urn help
acessfvel que permite ao usuario se hahituar corn as entradas das expressOes, auxiliando
quando este digita alttum dado incorretamente, mostrando passo a passo. o que deveria ter
sido feito.

Esta versito aborda os seguintes conceitos:

RevisiTio sobre os simbolos utilizados nas inequacaes;
Combinacdo dos sinais na operacdo de multiplicacao;
Trahaiha corn o use de parénteses;
-Combinacdo dos sinais na operacao de divislo:
Ordem das operaccies bzisicas;
lntroduz trës regras para os expoentes;
Revisa a distributividade sobre as operacOes.

FIGURA 2 - Teia principal do ALGEBRAX

4.1.1 Exemplos

A seguir foi escolhido Bois exemplos do Aigebrax, no primeiro, o programa
apresenta uma bateria de exercicios sobre a operacão de distributividade, onde o usuario
tem a oportunidade testar seas conhecimentos respondendo as questaes apresentadas. Caso
esta estiver correta, sera apresentada uma prOxirna questdo, caso contrario, o software
justifica o erro do usuario, apresentando a resposta correta. No exemplo seguinte, foi usado
o modulo das operacOes corn sinais, onde o software, =hem justifica caso a resposta do
usuario esteja incorreta.
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4.1.1.1 Operacao de distributividade

FIGURA 3 - Operaciio de Distributividade

4.1.1.2 OperacOes corn sinais

FIGURA 4 - OperacOes corn Sinais

4.2 GraphMath

0 software GRAPHMATH (hup://archives.math.lak.eclutroftware) 6 urn aplicativo
interativo que oferece ao usuario recursos para a visualizacdo Ltrafica das mais diversas
equacOes algébricas que podem ser usadas para auxiliar a plotar as curvas matematicas.

0 GRAPHMATH ocupa 1.08MB de memOria via modo MS-DOS, possui urn help
corn oito tipos diferentes de arquivos que permite ao usuario se habituar corn as entradas
das equacOes.

Suas principais caracteristicas sdo:

34



Graph? L
Filr fir glrow Vir.0 Lahris	 Options	 Point	 Calculus	 Orin

ess Alt for the menu o nation and press enter to graph it

35

Possui seis tipos de graficos: o cartesiano, o polar, parametrizacdo, campos de forea,
equaeOes diferenciais e inequacCies cartesianas;

Determina automaticarnente o tipo de 2rafico usado pelo usuario, baseado nas
variaveis;

Possui uma biblioteca completa de tune -6es mate	 cas;
Carrega de urn arquivo as vinte e cinco altimas equacaes, usadas cm uma Ultima
sesslio;

Possui uma Barra de controle dc facil acesso, possibilitando informayaes sobre a
selecdo de alguma equaeao, assim como o help ou mensagens de error, desenha o
grafico de qualquer equaello armazenada na memOria, deleta ou edita uma nova
equac5o;

Possui caracteristicas para o calcdlo simbOlico e nurn6rico, achando as derivadas,
integrals e pontos criticos para qualquer funcao cartesiana.

FIGURA 5 - Tela principal do G PHI ATH

4.2.1 Exemplos

A seguir foi selecionado dois e 	 -mplos de gráficos, no primeiro, sao plotadas as
principais funcaes trigonometricas 	 no. co-seno, tan p,ente, co-tan ilente, secante e
co-secante), aqui ainda pole-se obter a informacao sobre o don-Ifni°, imaizem, mudanca de
escala, etc. No outro exemplo, se entra corn a tuned() algebrica " y = 2x-}-(11x-)" e foi
solicitado aldm do grafico, a informaedo sobre os possiveis pontos crfticos, que foi
apresentado em uma pequena caixa sobre o prOprio gratico, indicando somente o valor
"x = 1", como resposta que foi verificado efe 	 rnente.
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4.2.1.1 Grafico das funciies trigonometricas

FIGURA 6 - Graticos das funcOes trigonom6tricas

4.2.1.2 Grafico da funcao algebrica, "y = 2x-i-(1/x2)" e seus pontos criticos

FIGURA 7 - Grafico da funcao alg6brica, "y = 2x-1-(1/0"



4.3 Gnuplot

0 GNUPLOT é urn programa interativo corn comandos dirigidos para plotar
tune -6es, curvas e superficies matemdticas ern duas e tres dimensOes.

Esse software ocupa 1,29 MB de memOria via modo WINDOWS, possui urn help
dividido em t6picos que permite ao usuario se habituar corn as entradas dos dados, atraves
de exemplos.

A sua caracteristica é, essencialmente, auxiliar o usuario a desenhar qualquer tipo de
func -do, curva ou superficie maternatica ern duas ou tres dimensOes.

41Agnupkg

Fie plot Exifrir;ipme Ft{ awa Sa ai axes Ctey,t 5.tYlee PIN*
Replot I Open I Save I ChDtr I Print	 POSc

	
Prey
	 Next

GNUPLOT
MS-Windows version 3.5
patchlevel 3_50_1.17, 27 Rug 93
last modified Fri Aug 27 05.21.33 GMT 1993

Copyright<C> 1986 - 1993	 Colin Halley, Thomas Williams

Send comments and requests for help to info-gnuplotPdartmouth.ed
Send bugs, suggestions and mods to bug-gnuplot@dartmouth_edu

Terminal type set to 'windows'
gnuplot>

FIGURA 8 - Tela principal do GNUPLOT
4.3.1 Exemplo

A seguir encontra-se urn exemplo, onde é mostrado o grdfico da funcao valor
absoluto atraves do comando "plot abs ( x )", aqui o usuario pode revisar, visualizando os
conceitos de domInio e imagem atraves do desenho da tune-do.

;1 gnuplot,
10

giaph • PIPE El

9 a b s(x) ---

s

6 //
/

5
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 - 10-10

FIGURA 9 - G I-611c° da tune -do valor absoluto, "y = I x "
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4.4 Limits

0 LIMITS (http://archives.math.utk.edu/software)  é urn aplicativo corn comandos
dirigidos para verificar o limite de uma fungdo em urn ponto ou no infinito.

Esse software ocupa 215 KB de memOria via modo MS-DOS. possui instrucaes
iniciais na tela de abertura e nao possui help na area de trabalho. Quando necessita-se de
alguma informacao, clica-se a tecla "Fl" sobre algum item das ferramentas de trabalho,
onde esses sao dispostos na forma de janela.

A sua caracteristica principal e o calculo do limite de alguma funcao matematica,
oferecendo ainda a opcao de desenho da mesma.

Limits Version 1.08	 Thursday 7 .January 1999 17:34
Drive:C Directory:\SOFTWW1\LIMITS 	 = 0

FIGURA 10 - Tela principal do LIMITS

4.4.1 Exemplos

A seguir foi selecionado dois exemplos de graficos, no primeiro, é calculado o
limite da funcao "y = 1/(x+1)", quando x tende a zero. pelo lado direito e esquerdo, o
software parte de " -1 ", no caso do limite a esquerda e " 1 ", no caso do limite a direita. No
outro foi solicitado o grafico da mesma funcao.



limits	 Version LOS
Driue:H	 Oirectory:XUSURRIOS1AHORE\SOFT

Tuestlay	 12 January 1999	 15:34
x = D

Limits	 Function Operations	 Disk Operations Other Operations

Select
111=16121.1.9.111Mft.

Left f(L) f( R) Right
Point t -.0000019073 1.0000019074 .9999980927 .0000019073Unit F
Limit F -.0000009537 1.0000009537 .9999990463 .0000009537
Two Sid -.0000004768 1.0000004768 .9999995232 .0000004768
limit a -.0000002384 1.0000002384 .1999997616 .0000002384
limit a -.0000001192 1.0000001192 .9999998808 .0000001192
Method -.0000000596 1.0000000596 .9999999404 .0000000596
Range a -.0000000298 1.0000000298 .9999999702 .0000000298
Plot Fu -.0000000149 1.0000000149 .9999999851 .0000000149
Quit -.000000007S 1.0000000075 .9999999925 .0000000075

- .0000000037 1.0000000037 .9999999963 .0000000037
-.0000000019 1.0000000019 .9999999981 .0000000019
VIMP1111111141111111,111111111411111111PLUTUITIIIIIIINIPPIIVIIIIIVe

ress the RETUDWEMTER key for more, or the ESC key to quit.
f(x)=1/(x+1)
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4.4.1.1 Cculo do limite da funeilo "y = 1 / (x+1)"

te,, LIMITS

Auto d '1*1 	 :!?P A

FIGURA 11 - Calculo do limite da funcilo, "y = 1 / (x+1)"

4.4.1.2 Gnifico da funciio "y = 1/ (x+1)"

/(x+1)
1
0	 8

611
ii

0	 4
t 1
lay :.06	 2
inc/dec a

b inc/dec b
c inc/dec c
PAD inc/dec -2d solid/dot
R left/rght
s step size	 -4

zoon
wipe clean .6

- delay ti
inc/dec x

TRL/ALT X x' -8
ETURN drau-1

q.                             -8	 -6	 -4	 -2  2	 4	 6	 8             

FIGURA 12 - Grdfico da funcZio, "y = I / (x+1)°'

4.5 Derivative

0 software DERIVATIVE (httpilarchives.math.tak.edtilsoftware) é urn aplicativo
que oferece recursos ao uswirio para o Calculo da derivada de algumas funcOes simples.
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pore continuer	 . .
N:NANORE>pause
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uto J Elfr. je?cl E31 	

N:NAHORE>diff
Usage:

diff <expression>
-	..

Simplifies the expression and evaluates its derivitive. . Expressions
may contain any number of %Nimble* (lower-case letters), constants
(upper case letters), numbers, operators (m, -. m, /, , '(', '>"), and
functions:
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of a $5.60 donation to: 	 -. 	-

Michael Perry
P.O. Box 237-4
College Station, TX 17S41
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0 DERIVATIVE ocupa 1,08MB de memOria via modo MS-DOS, não possui urn
help Como Os demais software. Sua utilidade é muito mais limitada do que urn sistema tipo
MATHEMATICA OU MAPLE V. mas ele é muito pequeno e mais barato.

Suas principais caracteristicas sac) o calculo da derivada de funcOes matematicas e
simplificar expressOes de regras, corn excecOes das funcOes inversas e dos teoremas da
trigonometria.

FIGURA 13 - Tela de entrada de parametros do DERIVATIVE

FIGURA 14 - Tela principal do DERIVATIVE

4.5.1 Exemplos

Segue-se dois exemplos do calculo de derivadas, no primeiro, 6 caiculada a derivada
da fungfio "y = ex.in(x) ". No outro o calculo da derivada da fungi...to " y = sec(x) ".

4.5.1.1 CAlculo da derivada da funciio " y = ein(x.)"

Pararnetros: 1ept1tx1 

OK I

FIGURA 15 - Tela de entrada dos parrimetros



ParSmetros: 1:;ec(x)

OK I
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envative

C: \Softwares\Oerivat ive>diff exp(m)*ln(x)
Simplified expression:
exotit) Wu)

Der ivat ive:
In(x)exp lm/dm+N A-1 exp(m)dx

C: \Sof twares \Der 'Nat ive>pause
Press Lone qua Imer tectaPara cont inuar —

FIGURA 16 - Tela corn a funcao e a sua derivada

4.5A.2 Calculo da derivada da funeiio " y = sec(x) " 

FIGURA 17 - Tela de ernrada dos pardmetros 
'"*x=vvvpft.„4.,     - 4;ttrt4 0 X

Auto	 .:11 	 [#53181 A.1

iligrin:7:4:gritnr>dif""(44)*'Q K)Dtrivative:umix)tantxklx
gt nSoftwores\Orrivativ.>pa.s*rptimione clu4tQuor ytota pa.:111+ continQar .

FIGURA 18 - Tela corn a funcdo c a sua derivada
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4.6 Maple V

software MAPLE V e urn poderoso e interativo sistema de computacao algebrica
que proporciona urn completo ambiente matematico para a manipulacdo de expressOes
algebricas simbOlicas, precisdo numerica arbitraria, graficos bi e tridimensionais e
programacdo. Foi baseado em sistemas de computacao simbOlica existentes na decada de
60, tais como, ALTRAN, CAMAL, REDUCE e MACSYMA. A primeira versdo do MAPLE
surgiu em 1980, projetada e implementada pelo Grupo de Computacao SimbOlica da
Universidade de Waterloo, no Canada. Este software se encontra disponivel em sua Ultima
edicao, o MAPLE V Release 5, versa() WINDOWS, que agora e avaliado.

nticleo (kernel) do software e escrito em linguagem C para varios sistemas
operacionais, como, por exemplo, o UNIX. Tal micleo e bastante compacto, ocupando em
torno de 2 MB de memOria principal.

MAPLE V e usado mundialmente por educadores, cientistas, engenheiros,
pesquisadores e estudantes de ciencias fisicas, gerentes de negOcios, economia, financas e
engenharia. As aplicacOes especiTicas, entre outras, incluem fisica quantica, redes neurais,
robOtica, laser design e pesquisa do cerebro. Os atributos da biblioteca do Maple V
ultrapassam 2.700 funcOes que sdo usadas em diversas aplicacOes cientlficas e de
engenharia. Estas caracteristicas incluem aritmetica corn integrals, frac -6es, variaveis
desconhecidas, polinOmios e expressOes gerais, resolucao de equagOes diferenciais e
equagOes de recorrencia, operacOes matriciais, graficos e muito mais.

A estrutura das bibliotecas do MAPLE V estdo divididas em quatro tipos:
Standard Library - consiste nos comandos que sao carregados automaticamente e
outros a medida que forem sendo usados;
Miscellaneous Library - comandos de use pouco frequente que devem ser
carregados corn readlib;
Packages - comandos para areas e aplicacOes especificas da Matematica ou de
outras disciplinas que devem ser carregados com with;
Share Library - e constituida de programas, comandos ou pacotes feitos por
usuarios e que os colocam a disposica-o.

MAPLE V Realese 5 possui ainda a caracteristica de exportacao para o HTML
(HyperText Markup Language), permitindo a usuarios colaborarem em projetos, dividindo
materials de pesquisa e papeis de editoracdo tecnica para a Internet.

A tela inicial e apresentada na figura 19. Quando uma sessdo do MAPLE V e aberta,
aparece o caracter de prompt >. As teclas	 e -* podem ser usadas para movimentar o
cursor para esquerda ou direita respectivamente. Existe urn help on-line ativado por
?informacao. Na linha de baixo ha algumas informacOes sobre funcOes de teclas especiais e
o total de bytes alocados, bem como o tempo de processamento da CPU.

Todo o comando do MAPLE V deve terminar por urn ponto e virgula seguido da
tecla enter para ser avaliado e visualizado pelo usuario. Caso se queira que o resultado do
comando digitado ndo apareca na tela, usamos dois pontos no final e depois pressiona-se a
tecla enter. Esse fato e importante, pois faz com que cada instrucdo ocupe menos memOria.
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FIGURA 19 - Tela principal do MAPLE V
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4.6.1 Exemplos

A seguir sdo apresentados dois exemplos usando o software Maple V, no primeiro, é
mostrado a reta tangente a curva "y = sen( x )", no ponto de abscissa 2. 5 -do usadas as
bibliotecas, a grafica "plots" e do estudante "student", precedidas pelo comando "with",
apOs é feita a entrada da funcdo e apresentado o grafico conforme a sintaxe descrita na
figura 20. No outro exemplo é feita a operacdo de soma de duas funcOes, onde e mostrado o
grafico e ap6s é feita uma operacdo de rotacdo sobre o eixo "x" para gerar urn sOlido. As

4x 2 +112x — 460 „ e
funcOes sao	 „y = 	 	 9,y =	 x2 + 6x — 5 ", segue o

9
programa necessario para se fazer a rotacdo e assim, conseguirmos o sOlido.

4.6.1.1 Grafico da reta tangente no ponto de abscissa 2 , "y = sen( x )"

>with(plots):
>with(student):
> f:=x->sin(x);
> showtangent(f(x), x = 2,x=-1..5,y=-1..2.5,thickness=2);

FIGURA 20 - Comandos do MAPLE V para representar o grafico da reta tangente
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FIGURA 21 - Grafico da reta tangente

4.6.1.2 Volume do sOlido gerado por "y=
-4x 2 +112x- 460

9	
ey= V-x 2 +6x-5 "

> f:=x->piecewise(x>=5 and x<=23,sqrt((-4*x^2+112*x-460)/9));
> g:=x->piecewise(x>=1 and x<=5, sqrt(-x^2+6*x-5));
> plot({f(x)+g(x)},x=-1-30,y=-10-10,color=blue,thickness=4);

FIGURA 22 - Comandos do MAPLE V para representar o grafico da soma das funcOes

FIGURA 23 - Grafico da soma das duas funcOes acima
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>rotax := proc( )
local a,b,xarg,function,t, pl,p2;

>function:= args[1];
>xarg:=op(1,args[2]); a:=op(1,op(2,args[2])); b:=op(2,op(2,args[2]));
>pl : =plot(function,xarg=a..b,thickness=2,view=args[3]):
>p2:=plot3daxarg,function*cos(t),function*sin(t)1,
xarg=a-b,t=0..2*Pi,orientation=[-74,83], axes=normal,view4a..b,args[3],args[4]]):
>print(p1); print(p2);
>end:
>rotax(f(x)+g(x),x=0..25,-12.5..12.5,-12..12);

FIGURA 24 - Rotina do programa em Maple V do sOlido gerado

FIGURA 25 - Grafico do sOlido gerado
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5 Avaliacäo do use de software no ensino

O objetivo proposto neste trabalho e avaliar os software voltado para o ensino de
calculo para uma variavel, usando os criterios estabelecidos no capitulo 3 e a stimula da
di sciplina que sera descrita a seguir. Os software que foram selecionados se encontram no
endereco na rede mundial, que e "http://archives.math.utk.edulsoftware". Eles foram
divididos nas seguintes areas:

Calculo avancado;
Equacdo Diferencial avancada;
Calculo;
Pre-calculo;
Variavel complexa;
Matematica discreta;
Dinamica;
Fractal;
Geometria;
Programas graficos;
Algebra linear e matriz;
Diversos;
Modelagem;
Algebra moderna;
Teoria dos ntimeros;
Analise numerica;
Equacao diferencial parcial numerica;
Equacao diferencial ordinaria;
Equac -do diferencial parcial;
Probabilidade;
Estatistica;
Utilidades para professores;

Devido a abordagem deste trabalho, apenas trés areas sdo de interesse, a saber: Pre-
calculo, Graficos e de Calculo voltado para tuned() de uma variavel.

Os software serdo avaliados, tamb6m de acordo corn suas caracteristicas,
funcionalidade, interface, interac -do, aplicabilidade, sua classificac -do dentro dos tOpicos de
calculo para func -do de uma variavel.

5.1 Ementa e programa do calculo para funcão de uma variavel

A disciplina de calculo para tuned() de uma variavel possui uma estrutura de
programa basic() e a mesma nas instituicOes de ensino superior, mas a abordagem dos
contetidos e variavel pois depende da necessidade de cada curso. Os tOpicos que devem ser
abordados ao longo cada semestre na disciplina s -do tune -6es, limites e continuidade,
derivadas e integrais.
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A avaliacdo dos software deste trabalho é baseada em uma ementa e programa
voltado para uma disciplina de calculo oferecida para alunos do curso de Bacharelado em
Informatica da Pontificia Universidade CatMica do Rio Grande do Sul pela Faculdade de
Matemaica. Abaixo segue a ementa e programa da disciplina.

TABELA 2 - Ementa e programa da disciplina de calculo

Ementa Programa
I - FuncOes Definicdo, dominio, imagem e grafico.

Classificacdo:	 algebricas	 (racionais	 e	 irracionais),
transcendentes (exponencial, logaritmica, trigonometricas
corn suas inversas) e especiais (funcoes: sinal, modulo,
maior inteiro).

II — Limites e Definicdo (limite de uma funcdo num ponto).
Continuidade Limites no infinito.

Limites infinitos.
Propriedades operatOrias dos limites.
Continuidade de uma funcdo num ponto.
Tipos de descontinuidade.

7.	 Continuidade em urn conjunto, continuidade.
III - Derivadas Definicdo, interpretacdo geometrica e fisica.

A derivada como taxa de variacdo (problemas).
Regras de derivacdo, a derivada da fungdo composta.
Derivabilidade e continuidade.
Derivacdo implicita.
AplicacOes das derivadas: Regra de L'HOpital, Formula de
Taylor, Teorema do valor medic), Teorema de Rolle,
crescimento, maximos e minimos, concavidade, pontos de
inflexao, problemas e graficos.

7.	 Diferenciais:	 definicdo,	 interpretacao	 geometrica	 e
problemas.

IV - Integrais Integral Indefinida
Definicao.
Propriedades.
Significado geometrico.
Formulas bdsicas para o calculo da integral indefinida.

Integral Definida
Definicao geometrica.
Areas como limites, notacdo de somatOrio e soma de
Riemann.
Definicdo formal da integral de Riemann.
Propriedades.
Teorema fundamental do calculo e aplicacOes da integral.
Areas de regiOes planas.
Calculo de volume.
Integrais imprOprias.
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A ementa e programa acima tambern podem ser acessados atraves de
`http://www.mat.pucrs.br/matwebCalculoAlementa.htm'.

5.2 Consideraciies sobre a matematica e software

Segundo [MAC 93] contelidos de ensino em todas as areas não sao estaticos. Os
contetidos matematicos talvez tenham sido aqueles que adquiriram maior estabilidade em
relacao as demais areas do conhecimento.

A estabilidade esta associada ao fato de que tanto a matematica quanto o seu
ensinamento sempre foram vistos como a principal via de acesso a racionalidade.
Racionalidade essa que se baseou em uma neutralidade para atingir a formalizacdo absoluta
sem entrar em conflitos corn aspectos socials. Particularmente na matematica, constrOi-se
urn novo andar sobre a antiga estrutura, o que não acontece na maior parte das ciencias. No
entanto convive-se no momento corn uma nova ideologia: a crenca de que a tecnologia
computacional possa revolucionar ou pelo menos alterar os metodos de ensino da
matematica.

Em cima dos recursos dessa nova tecnologia, o ensino da matematica pode ocorrer,
pelo menos, de duas maneiras: atraves do desenvolvimento de algoritmos que tratem de
problemas matematicos e do use de software matematicos. Porem, faz-se necessario que o
educador se posicione frente a matematica como urn processo a ser construfdo passo a
passo com o aluno. Este percebera as aplicacOes da matematica nos problemas praticos do
homem e nab como urn todo harmonioso inquestionavel que, para o educando, na-o sera
nada mais do que urn amontoado de regras.

Os algoritmos, de uma forma geral, tern a capacidade de estruturar, generalizar,
detalhar problemas de acordo corn o nivel desejado, alem de desenvolver o raciocfnio
lOgico do individuo. Por esse motivo podem ser utilizados pelo professor como uma
ferramenta.

O software matematico e de grande valia para o ensino, pois segundo [CAR 92a]
essa ferramenta permite:

Aprofundar o entendimento e a motivacdo para o aprendizado dos tOpicos
tradicionais;
Melhorar a opinido dos alunos em relacao ao computador e ao aprendizado de
matematica em geral;
Diminuir o tempo de domfnio da unidade e/ou aumentar o tempo de fixacdo;
Conduzir a estrategias mais eficazes de processamento de informacOes, adaptando
estilos cognitivos aos estudantes.

Pode-se considerar ainda, que para o ensino de matematica, necessita-se muitas
vezes demonstrar e provar proposicOes, formulas. regras, teoremas, lemas, de acordo corn o
nivel do estudante, fazer simulacOes, exercfcios praticos, observar excecOes, construir
graficos e analisa-los, o que nem sempre e possfvel devido a falta de tempo e ndo de infra-
estrutura.

Os software matematicos bem como as linguagens de programacdo podem
proporcionar:
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DemonstracOes interativas: a matematica é uma ciencia que, muitas vezes, envolve
demonstracOes. Mas o prOprio conceito de demonstracdo e relativo, pois o nivel de
rigor e o grau de formalizacdo depende do lugar e do tempo;
Representacdo grafica: o fato de poder visualizar, da ao aluno condicOes de pensar
mais detalhadamente sobre suas perguntas e analisar melhor as respostas. A
existencia de cores ou sombreamentos e a possibilidade de movimento vem reforear
ainda mais a importancia dessa representacao;
Relativa exatiddo: quando o problema envolve cdlculos, de forma geral, a precisdo
da maquina e o controle de exatiddo se tornam extremamente importante para o
usuario (aluno/professor), pois so assim pode-se obter uma melhor qualidade na
resposta;
Ajuda de conceitos previos: em especial o aprendizado da matematica nao se dd de
forma linear. Conceitos aprendidos anteriormente podem ser essenciais para a
construe -do de novos conceitos.

Esses ndo sdo os rinicos beneficios a serem analisados em software e em linguagens
de programacdo. A interface, a ergonomia, bem como a adequacdo da linguagem ao
problema, com certeza, sdo caracteristicas importantes e relevantes para um produto de
qualidade para o ensino de disciplinas matematicas.

5.3 Avaliando os software na disciplina de Calculo

A partir dos criterios ja estabelecidos no capItulo 3 é feita uma andlise individual do
software selecionado sobre cada urn dos aspectos levantados. Na tabela abaixo, resposta
"sim" , significa urn desempenho de born ate Otimo, e resposta "ndo" significa desempenho
regular ou abaixo.

TABELA 3 - Criterios da avaliacdo

Criterios Adotados
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Sim Nao Sim Nao Sim Nao Sim Nao Sim Nao Sim Nao

funcionalidade para a disciplina x x x x x x
interface x x x x x x
interacdo x x x x x x

usabilidade para a disciplina x x x x x x
rapidez no processamento x x x x x x
contern mensagens de erro x x x x x x

compatibilidade corn a matematica x x x x x x
possui linguagem de programaedo x x x x x x
comandos de facil memorizacdo x x x x x x

exibiedo das informacOes é adequado x x x x x x
custo do software é aceitdvel x x x x x x

4,0 iNCPC h owt Alva-

111010/15LC,



50

A seguir faz-se urn confronto corn o contend° previsto para a disciplina de calculo,
resultando numa avaliacdo do software sob o ponto de vista educacional. Na tabela abaixo,
os espacos preenchidos corn "x" indicam que o contend() foi verificado atraves do uso de
software. Os espacos que nao foram assinalados significam contetidos que nao puderam ser
verificados corn o software em questdo.

TABELA 4 - Programa da disciplina X software

Ementa Programa
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I- Funciies Definicao, domfnio, imagem, gratico e pre-requisitos. X X X X X
Classificacdo das funcOes. x x X x

II - Limites Definicao. X x
Limites no infinito. X x
Limites infinitos. x X
Propriedades operatOrias dos limites. x X

III - Continuidade Continuidade de uma funcäo num porno. x x
Tipos de descontinuidade. x

3. Continuidade em urn conjunto, continuidade. X
IV - Derivadas Definicdo, interpretacdo geometrica e fisica. x

A derivada como taxa de variacao. x
Regras de derivacdo, a derivada da fling -do composta. X x x
Derivabilidade e continuidade. x X
Derivacdo implicita. x
AplicacOes das derivadas. x x

7. Diferenciais. x
V - Integ. Indefinida Definicdo. x X

Propriedades. x
Significado geometrico. x
Formulas basicas para o calculo da integral indefinida. X

VI - Integ. Definida Definicdo geometrica. x x
Areas como limites, somatOrio e soma de Riemann. x X
Definicäo formal da integral de Riemann. X X
Propriedades. X
Teorema fundamental do calculo e aplicacOes. X

Areas de regibes planar. x x
Cdlculo de volume. x
Integrals imprOprias. X

Os software tiveram um born desempenho quanto a sua adaptabilidade junto ao
programa da disciplina de calculo. 0 MAPLE V cobriu praticamente todo o programa, pois
ele apresenta uma variedade enorme de comandos que podem ser usados diretamente no
aprendizado. Quando isso nao acontece, parte-se para o uso da sua linguagem de
programacdo a fim de atingir o objetivo previsto pela snmula. Os outros software, apesar de
nao serem muito utilizados, apresentaram um born desempenho sobre os conteddos mais
especificos. 0 GRAPHMATH, por exemplo, foi selecionado para ser usado na construcdo
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de funcOes, mas ele tambem fornece maximos e minimos para uma determinada fungdo e
ainda calcula a area de uma fungdo atraves da integral. 0 ALGEBRAX, apesar de ser pouco
utilizado, auxilia o aluno a revisar pre-requisitos essenciais para a disciplina de calculo,
como ordem das operacOes, inequagOes, distributividade, etc. 0 DERIVATIVE fornece a
derivada de uma fungdo qualquer, nao trabalhando corn as fungi:5es trigonometricas inversas
e alguma outra que se apoie em urn teorema especifico. 0 LIMITS e urn software que
resolve limites de qualquer natureza, onde o valor de partida atribufdo nos leva para a
resposta, atraves de uma tabela. 0 GNUPLOT foi selecionado devido a sua capacidade de
fornecer graficos, que sao estudados na parte inicial desta disciplina.

5.4 Limitacks

0 processamento de dados numericos em maquinas digitais, possui muitas
limitacOes. Muitas vezes, estas limitacOes nao sac) percebidas pelo usuario, mas sua
interferencia na resposta gerada a partir do processamentos conferem incertezas as
respostas obtidas.

Todo programa em si é uma funcao. Essa funcao associa parametros de entrada aos
resultados. No entanto, a recfproca nao é valida, isto é, existem funcOes que nao podem ser
exatamente representadas atraves de programas. Por exemplo, as funcOes que tem como
parametros nOmeros complexos nao podem ser exatamente representadas em urn programa.
0 software que calcula a resposta a partir desses parametros, gera uma resposta que pode
nao ser a resposta exata.

A principal limitacao numerica do computador é que ele constitui urn sistema de
referencia onde nao existem grandezas contfnuas; so existem grandezas que podem ser
finitamente representaveis. Devido a isso, na secao seguinte sao descritos os problemas
apresentados na execucao de algum dos software estudados.

Em geral, os objetos do mundo "real" sao objetos totais os quais nem sempre podem
ser exatamente representados por uma descricao finita. Modelos sao descricOes finitas que
produzem uma aproximacdo do comportamento do objeto total ao qual se propOem a
modelar ou se estudar no caso dos software.

As etapas do processo de desenvolvimento de solucao de problemas podem ser
discretizadas e a cada uma destas etapas existem erros associados. A seguir estdo listados
alguns destes erros.

Erro de modelagem:
o modelo ffsico geralmente é transformado em urn modelo matematico, o qual
possui parametros de entrada. Nesse sistema pode ocorrer urn erro da representacdo
dos parametros de entrada.

Erro de truncamento do modelo:
este erro se refere a implementacao de processos infinitesimais para os quais nao é
possfvel definir uma seqiiencia finita de passos que descreva exatamente o processo.

Erro de conversao:
parametros de entrada podem utilizar uma base numerica diferente da base utilizada
internamente no computador. No caso do para.metro de entrada nao possuir
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representacdo exata na base utilizada internamente pelo computador e na precisdo
especificada pelo hardware, entdo pode ocorrer urn erro de conversdo de base.

Erro decorrente da instabilidade do problema:
um modelo matematico pode se referir a um problema mal condicionado e neste
caso pequenas variacOes nos parametros de entrada produzirdo grandes variacOes
nos resultados obtidos.

Erro decorrente da instabilidade do algoritmo:
uma implementacdo instavel e decorrente de urn algoritmo instavel. Tome, por
exemplo, a tarefa de calcular a media aritmetica entre dois ntimeros inteiros. Existe
pelo menos dois algoritmos que implementam esta tarefa:
soma-se dois ntimeros e dividi-se;

-dividi-se cada ntimero por dois e depois soma-se as respostas.
Ambos algoritmos implementam uma solucdo para o problema, porem ao
implementar estes algoritmos a execucdo na primeira forma pode resultar em erro de
overflow e a segunda em erro de underflow.

Erro de arredondamento:
erro que pode ocorrer ao longo do processo de calculo. Ele e introduzido quando
realiza-se operacOes aritmeticas em ponto flutuante. Se o resultado exato destas
operacOes nao pode ser exatamente representado no computador (por problemas de
precisdo ou por ndo possuir urn representante finito exato), entdo e introduzido urn
erro de arredondamento. Este erro decorre das deficiencias da estrutura algebrica do
sistema de ponto flutuante.

Erro de cancelamento:
este erro pode ocorrer nos seguintes:
soma de grandezas de valores muito desproporcionais: so restard a informacäo

trazidas pela maior grandeza;
-subtracdo de grandezas de valores muito pr6ximos: o resultado gerado pode estar
contido na regido de underflow (perda total da informacdo ou resultado arredondado
para zero);
multiplicacdo ou divisdo de grandezas muito grandes: o resultado gerado pode estar

contido na regido de under/overflow (perda total da informacdo ou resultado
arredondado para zero).

Pode-se ter ainda a combinacao de alguns destes erros, que pode produzir urn efeito
sobre o resultado fornecido a partir de urn processamento numeric°, mas isso e assunto para
o Calculo Numeric°.

Dentre os software avaliados, apresenta-se a seguir um breve comentario dos erros
encontrados durante a execucdo do programa ou na apresentacdo dos resultados.
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5.4.1 Do ALGEBRAX

Este software apresenta um erro no seu mOdulo da distributividade. No software é
apresentado urn exercicio de distributividade, por exemplo, "Sx.(7+9y)". Se o usuario
responder corn "35x+45xy", o ALGEBRAX aceita correta, mas se o usuzirio responder corn
"35x+45yx", o software considera resposta errada, conforme mostra a figura a seguir.

mo'ALIGEBRAX

FIGURA 26 — Exemplo do ALGEBRAX

5.4.2 Do GRAPHMATH

0 software apresenta erro no grafico da funcilo "y = -sr.; " come mostra a figura
abaixo, erro que pode ser solucionado atravds de comandos para se desenhar separadamente

a parte positiva "y = -1-x" re depois a negativa "y =	 ".

1.4,k 11..tiow

FIGURA 27 — Grafico da funcZio "y = /X" no GRAPHMATH
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5.4.3 Do GNUPLOT

A sua Ihnitacdo e que esse software fornece somente graficos.

5.4.4 Do LIMITS

Este software apresentou erros de arredondamento e da instabilidade do algoritmo
conforme mostra a figura 11.

5.4.5 Do DERIVATIVE

No DERIVATIVE, o maior problema encontrado foi a execucdo de um calculo por
vez, ou seja, toda vez que se deseja fazer o use tern-se que entrar novamente no software.

5.4.6 Do MAPLE V

Dos software analisados, o MAPLE V, 6 sem chivida o mais completo, mas apresenta
urn erro na biblioteca "plots", ele nao desenha o grafico corretamente da fling-do

"y =	 ", conforme mostra a figura abaixo.

> plot( x^(1/3),x=-2-2,y=-2..2);

2-

y 1

-2	 -1

-2

FIGURA 28 - Grafico da fling -do "y =	 "no MAPLE V

Este problema e solucionado usando-se recursos de programacdo no MAPLE V.
Comparando o grafico acima corn a mesma funcdo executada na GRAPHMATH. Esse erro
não acontece, como mostra a figura seguinte.
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F 1r	 Bcdrau	 U et4
	 Labelz;	 Options	 Point	 Calculus	 Hcio

rop.'	 (1,3))	 ila:

Press Alt for thr	 or ta4144- In On equation and press enter to graph it.

FIG URA 29 — Grafico da funedo "y = " no GRAPHMATH

5.5 Conclusiies

Este trabaiho teve como objetivo principal, avaliar e propor o uso de alguns
software para o casino de Calculo, sugerindo a integracdo de aluno, professor, aulas
expositivas, aulas em laboratOrios de casino e utilizando de bibliografia adequada.

A tecnologia na sala de aula capacita os estudantes a aprenderem atraves da
intcracao e exploracdo de conceitos. 0 uso de software na Educacdo modifica o modo de
como ensina-se e aprende-se, tornando a tecnologia Matematica na sala de aula
imprescindfvei, intensificando assim, a troca de ideias, utilizando as ferramentas
computacionais.

0 uso adequado de software no casino de Calculo é mais eficiente. Para reforear
esta afirmacdo pocle-se considerar alguns aspectos importantes:

permitir que o aluno trabalhe de maneira mais eficaz. devido a velocidade que o
computador impOe ao processar os dados;
major enfase para a habilidade de resolver problems corn o computador;
motivar o aprendizado de tOpicos tradicionais, atraves da necessidade efetiva de
compreender contetidos que sdo pre-requisitos para o conteedo em questdo, pois
aprendizado da matematica ado se da de forma linear; conceitos aprendidos
anteriormente podem ser essenciais para a construed() de novos conceitos;
major enfase para o desenvolvimento da habilidade de investiguedo;
analisar dados, tanto no sentido de visualizar seqUencias iterativas, como no de
visualizar grdficos. 0 fato de se poder visualizar, dá ao aluno condieaes de pensar
mais detalhadamente sobre perguntas e analisar meihor as respostas, incentivando
assim o raciocfnio lOgico;
alteracaes no curriculo para incluir problemas mais relacionados corn o dia-a-dia
das pessoas;
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adaptacao de estrategias de ensino para atender as novas requisicaes;
mudanca da forma e da participacdo do estudante no seu processo de formacdo.

Ambientes de ensino onde estdo disponlveis capacidades graficas sac) de particular
interesse para o ensino de matematica, especialmente no ensino de Calculo, isto porque:

a formacdo de conceitos parece ser auxiliada por lembranca de awes e imagens;
o pensamento caracteriza urn fluxo de ideias conectadas o qual gera NO- es sobre
objetos e a estruturacao do pensamento formal. PicOes sobre objetos visualizados
graficamente sdo mais facilmente percebidas;
o uso de imagens aumenta a motivacdo e conseqUentemente a participacdo do
estudante no seu processo de formacao.

Para atingir o objetivo principal deste trabalho, foi analisado, primeiramente, os
metodos de se avaliar que permitiram estabelecer uma metodologia de avaliacdo dos
software escolhidos para serem usados nos contetidos da disciplina de calculo.

No entanto, nao se pode dispensar o usuario de entender e compreender os conceitos
basicos, visto que sdo de extrema importancia, pois so assim ele poderd julgar se a resposta
apresentada pelo software e a correta.

Segundo [GIR 95], o processo de informatizacao da escola em geral e irreversivel e
ocorre de forma cada vez mais acelerada. Deve-se, entdo, alunos, professores, hardware e
software estar preparados para tal.

Todo software pode ser educacional desde que se faca uso dele no processo de
ensino-aprendizagem. A forma de como este software for manuseado e que ira dar bons ou
maus resultados neste processo.

Para [LUC 94] a proposta de uma nova educacao apoiada pelo uso dos mecanismos
da ciencia e da tecnologia nao deve implicar abandono dos valores do humanismo. Assim
sendo, o presente trabalho fornece subsidios e liberdade para que o usuario possa usar no
seu particular sistema de ensino, os software avaliados.

PropOem-se a instrumentalizacao do individuo frente a novas tecnologias surgidas
na Informatica e aplicaveis a Educacdo Matematica.



6 Consideraciies finais

A introducdo dos computadores no ensino superior de matematica, ou em qualquer
novel de ensino, é uma realidade que nao pode ser mais negada. No entanto, acredita-se que
e necessario realizar urn maior ntimero de pesquisas sobre a melhor forma de trabalhar corn
computadores e utilizar os software no ensino de matematica.

0 ensino de calculo é considerado uma das mais dificeis etapas do aprendizado. Tal
afirmacao encontra-se enraizada em tres aspectos principais, nao necessariamente
relacionados corn o contetido em si: a falta de maturidade matematica por parte dos alunos,
a existencia de urn ntimero elevado de novos conceitos e a ruptura da estrutura de
comportamento do aluno frente aos padrOes estabelecidos no ensino medio sdo dificuldades
enfrentadas em diversas disciplinas das series iniciais. No entanto, é em disciplinas
classicamente dotadas de altos niveis de estresse, tais como o primeiro curso de calculo, em
que sdo notadas as maiores dificuldades de comunicacdo, ensino e aprendizado. De um lado
encontram-se professores, motivados a cumprir uma lista de exigencias curriculares de
conteddo e avaliacdo. De outro, encontram-se alunos ensinados a reproduzir raciocinios a
partir de modelos previamente definidos e apresentados. A estrutura de ensino de terceiro
grau, menos paternalista, completa o quadro do ensino das disciplinas iniciais. A
combinacdo destes fatores transforma-se em uma mistura bastante instavel e corn resultados
intimamente relacionados ao background trazido por cada integrante do processo de ensino.
A estrutura cultural de aprendizado cada vez mais encontra-se voltada para os resultados
finais do processo. Entenda-se por resultados finais a capacidade de desenvolvimento de
objetivos especificos, tais como construir uma ponte ou urn chip de computador, sem que
necessariamente seja contemplada a quantidade de conhecimento, matemdtico ou nao,
necessdria para atingir tal meta. Esta é a mentalidade encontrada em alunos iniciantes no
novel superior. Assim, a falta de visao da utilidade de determinado contaido implica, em
geral, em uma nao motivacao para o aprendizado, ou seja, uma dificuldade "politica" de
compreender os conceitos apresentados. Na melhor das hipOteses, o aluno pode aceitar
passivamente o que the é apresentado, mas internamente ainda mantem a pergunta: "Para
que?"

0 professor, hoje, nao disputa mais o lugar de detentor do conhecimento. Recursos
como a Internet, multimfdia e videos, entre outros, podem facilmente suplantar o papel do
professor em quantidade de conhecimento. Tambem os livros possuem esta capacidade,
apesar de nao apresentarem o glamour do apelo visual dos demais. Entao, qual o novo
papel do professor? E mais, se urn livro pode substituir urn professor, por que tentativas de
ensino delta natureza tendem a fracassar? 0 professor de hoje compete corn outros sujeitos
pelo lugar de motivador para o aprendizado. Porem, jzi parte em desvantagem, por nao
possuir o glamour acima referido. Definitivamente, giz e quadro nao sao armas suficientes
para competir corn graficos em varias cores, tridimensionais e precisamente tracados,
apresentados em segundos, como resposta a urn simples comando, na tela de um
computador. Mais que isso, por melhor desenhista que seja o professor, ele sempre
precisard contar corn a condescendencia de seu aluno, para que acredite que o que ele ye é
prOximo da realidade. Corn o computador nada disso acontece. A cultura televisiva já se
encarregou deste problema. Afinal, quem duvidaria do que o computador, mais
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"inteligente", apresenta ? Quern duvida do resultado de uma calculadora ? Urn grafico
apresentado em uma tela de computador e uma verdade incontestavel!

Uma vez que nao e possivel vencer tais oponentes, a questdo Obvia que se apresenta
e "Como tirar proveito deles?''. Se a falta de instrumentos motivadores 6, possivelmente, o
principal problema enfrentado por professores de todos os niveis, especialmente no ensino
de conceitos abstratos, como os da maternatica, entdo nao se pode mais concordar corn o
descompasso existente entre as tecnicas de ensino correntemente utilizadas e a imensa
gama de recursos disponiveis. A este ponto surge a questdo de "Como dominar tais
recursos?", argumento suficiente para a desisténcia de muitos profissionais de ensino. A
evolucao das ferramentas computacionais tern sido cada vez mais no sentido de
aproximarem o usuario leigo do ambiente computacional. 0 ambiente maternatico
possivelmente caminha a passos mais curtos, mas nao em sentido diferente. 0 aprendizado
do uso do computador se faz logicamente necessario, uma vez que este se torna instrumento
de ensino. No entanto, sdo as etapas posteriores, de determinacdo dos usos destas
ferramentas e de confeccdo do material as que despendem maiores esforcos. Entenda-se
que os esforcos nao sao no sentido de se criar software, nem mesmo de se dominar
completamente as capacidades de urn software especifico. Tais expedientes nao sdo
necessarios. Primeiramente, nao se pretende "reinventar a roda", principalmente porque a
quantidade de software disponiveis para ensino de contetidos matematicos e bastante
grande e seu nivel de completude e suficiente para o ensino e a visualizacdo de conceitos.
Alem disso, a grande quantidade de material disponivel em referencias bibliogralicas e
mesmo em sites da Internet apresenta experiencias de ensino suficientes para fundamentar
as primeiras iniciativas de ensino corn o uso de recursos computacionais. Em segundo
lugar, a utilizacdo de bolsistas de iniciacdo cientifica pode suprir plenamente as carencias
de conhecimentos especificos de programacao do professor, cabendo a este as tarefas de
projeto dos instrumentos a serem aplicados e orientacdo do grupo de trabalho.
Evidentemente, e imprescindivel que o orientador conheca as capacidades das ferramentas
utilizadas, de modo a projetar instrumentos que possam ser efetivamente implementados.

Este trabalho acompanha urn experimento piloto realizado corn alunos do curso de
Bacharelado em Informaica da Pontificia Universidade CatOlica do Rio Grande do Sul. 0
experimento foi iniciado no primeiro semestre de 1997, em duas turmas de 40 alunos,
integrantes do novo curriculo do referido curso. A iniciativa aqui apresentada contou corn a
participacao direta de dois professores de Calculo e indireta de outros tres professores, alem
da contribuicalo de urn grupo de seis bolsistas de aperfeicoamento e iniciacdo cientifica.

0 trabalho foi dividido em duas etapas basicas: projeto da disciplina e
implementacao dos instrumentos de ensino. Durante a fase de projeto da disciplina foram
realizadas reuniOes, inicialmente corn a presenca de professores do curso de Informatica, de
modo a serem coletados dados a respeito do enfoque e do nivel de complexidade em que
deveriam ser trabalhados os contetidos. ApOs este primeiro e fundamental estagio foram
realizadas reuniOes entre os professores e o grupo de bolsistas de modo a definir o
cronograma da disciplina e, principalmente, quais os contetidos que seriam beneficiados
pelo uso de recursos computacionais e quais nao seriam. A presente etapa durou cerca de
dois meses, e evoluiu atraves de cinco versOes de cronograma para a referida disciplina. Ao
final desta etapa o grupo concordou na utilizacdo direta de recursos computacionais em
cerca de 30% do period() do curso, e indireta nos demais 70% do mesmo.

Durante a segunda fase deste estudo foi definida pelo grupo a estrutura dos
instrumentos a serem aplicados sobre o pdblico alvo. As aulas teOrico-praticas foram
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desenvolvidas sobre o sistema matematico Maple V - Release 4, destinado a plataforma
computacional de microcomputadores IBM-PC compativeis. As demais aulas foram
projetadas de modo a permitir a presenca indireta de recursos computacionais,
principalmente atraves de transparencias e listas de trabalho. 0 conhecimento adquirido
pelos alunos foi avaliado atraves de listas de exercicios pericidicas e de provas de contetido
nao-cumulativo. A cada instrumento de avaliacdo foi atribuida uma importancia relativa em
termos de contribuicao a nota dos alunos.

A utilizacao de ferramentas computacionais permitiu evidenciar mudancas em
diversos aspectos do processo de aprendizado dos alunos. Dentre estes, destaca-se a
capacidade de interacao corn o computador, peiiiiitindo, atraves de alteracOes simples nas
linhas de comando dos software, a visualizacdo imediata e concreta de respostas
formuladas por parte dos alunos. 0 computador tornou-se uma ferramenta de motivacao ao
estudo. Em urn breve espaco de tempo os alunos perceberam que somente teriam
capacidade de interagir corn as ferramentas propostas se compreendessem melhor os
contetidos ministrados em sala de aula e vice-versa.

Em contrapartida, a realizacao de avaliacOes periOdicas atraves de listas de
exercicios permitiu aos alunos maior seguranca corn relacao a seus conhecimentos, bem
como o acompanhamento de sua evolucdo ao longo da disciplina. Tal seguranca peimitiu
tranquilidade no momento de realizacao das provas, as quais foram realizadas sem auxIlios
de qualquer ordem, tais como computadores, calculadoras cientificas ou graficas, tabelas ou
anotacOes.

Apesar de pouco tempo de uso de software no ensino de calculo e
consequentemente a reestruturacao e modernizacao da referida disciplina, foi atingida a
meta de 80% de aprovacOes, elevando-se nao apenas o desempenho da disciplina, mas
principalmente o interesse, por parte dos alunos, em aprender.

Entretanto a introducdo do uso de software matematico no ensino de terceiro grau,
depende dos processos e resultados da avaliacao e classificacdo destes. Atraves das
atividades é possivel adquirir conhecimentos corretos a respeito do potencial da nova
tecnologia como meio de ensino-aprendizagem.

Mas para se fazer uma adequada selecao e utilizacao destes sistemas, viu-se a
necessidade de construir esta metodologia de avaliacdo para apoiar o processo de ensino-
aprendizagem. Feita a avaliacao sobre os software, a questdo passa a ser. qual a melhor
forma de aproveitar o que um software matematico oferece para o ensino. Os resultados
obtidos corn a avaliacdo podem ser aplicados em novos software para outran disciplinas
matematicas, e nao apenas no calculo para uma variavel. Seria uma continuidade deste
trabalho.

Esse trabalho, apresenta a construcao de uma metodologia para avaliar software que
sera° usados no processo de ensino de calculo para uma variavel. Viu-se como o
computador e sua tecnologia podem melhorar e inovar o processo de ensino-aprendizagem
de matematica de terceiro grau atraves do uso de software aplicados aos conceitos vistos
em aula. Assim, pode ser observado que a expansdo da informatica na universidade e urn
processo imprescindivel para propiciar novas formas de construcao e desenvolvimento de
conceitos aos alunos. Como foi visto entdo, trata-se de um processo mundialmente
irreversIvel.
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