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Resumo 

Este artigo, oriundo de uma pesquisa em andamento, se propõe a discutir a produção escrita de 
estudantes do 1º ano do Ensino Médio em atividades que envolvem o conceito de função. O 
estudo está fundamentado na ideia de que a análise da produção escrita dos alunos também pode 
ser vista como uma metodologia de ensino (CURY, 2008). A coleta de dados foi realizada por 
meio de atividades aplicadas aos alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma escola do interior 
do estado de Sergipe. Neste trabalho são discutidos apenas os dados obtidos na aplicação das 
atividades voltadas para o conceito de função. Os resultados revelam que poucos estudantes 
conseguiram destacar os erros na análise da produção escrita de colegas e que alguns 
reconhecem que numa função todo elemento do domínio deve corresponder a um elemento do 
contradomínio, e apenas um. Além disso, os dados sinalizam que esses discentes apresentam 
dificuldades no uso correto da linguagem matemática.  

Palavras-chave: Análise de Erros. Metodologia de Ensino. Funções. 

Abstract 

This article, from a research in progress, it is proposed to discuss the written production of first 
year students of secundary school in activities that envolve the concept of function. The study is 
based on the idea that analisys of written production of pupils could be seen as a teaching 
methodology (CURY, 2008). The datas were colected by mean of activities which were aplied 
to first year students of secundary school in countryside village of Sergipe state. In this work are 
argued only the datas from aplication of activities about the concept of function. The results 
shows that few students could highlight the errors on analisys of written production of their 
classmates and that some recognize that in a function all element of domain must to correspond 
to an element of codomain, and only one. Besides, the datas show this pupils have difficulties 
on right use of mathematical language.  

Keywords: Error Analysis. Teaching Methodology. Functions. 

INTRODUÇÃO  

Durante a realização de investigações com professoras dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental do contexto em estudo, percebemos que as mesmas não 

analisavam as estratégias de resolução de seus alunos, fossem elas corretas ou 

incorretas. E, dessa forma, os procedimentos de resolução utilizados pelos estudantes, 
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corretos ou incorretos, eram repetidos em situações análogas e se mantinham durante 

muito tempo. 

Também, o acompanhamento realizado no trabalho desenvolvido pelos 

estagiários do curso de Licenciatura em Matemática nos oportunizou perceber que 

professores dos anos finais do Ensino Fundamental fazem a correção da produção 

escrita dos estudantes nas atividades avaliativas apenas atribuindo nota, sem analisar os 

erros cometidos pelos mesmos e sem, tampouco, oportunizar que eles façam essa 

análise, o que favorece a sistematização dos erros que cometem. 

Essas práticas dos professores nos levaram a observar que as respostas dadas 

pelos estudantes às questões propostas nos instrumentos avaliativos, muitas vezes, não 

são consideradas como reveladoras de um conhecimento. Isso está presente tanto nas 

situações às quais o professor atribui nota zero a uma resposta que apresenta somente o 

resultado de um cálculo ou expressão matemática, quanto nas situações em que o 

estudante faz uso de um procedimento correto, mas realiza algum cálculo errado, o que 

faz com que o resultado final esteja errado. Essa atitude revela que para alguns 

professores o erro apenas indica um mau desempenho do aluno. Para Pinto (2000), ao 

pensar assim, o professor está somente valorizando o resultado final e isso “é 

decepcionante, pois reflete um fracasso que não é só do aluno, mas também do 

professor” (PINTO, 2000, p.139). O autor defende a ideia de que o erro, quando 

observado com maior rigor, pode fornecer elementos que possibilitem ao professor 

refletir sobre sua maneira de ensinar, o que lhe permite criar novos direcionamentos 

para suas ações pedagógicas. 

Por acreditar que as respostas dos estudantes podem oportunizar uma prática 

educativa que possibilita aprendizagens tanto aos estudantes quanto aos professores, 

redirecionando e reorientando os modos de aprender e ensinar em sala de aula, neste 

artigo buscamos refletir sobre a produção escrita de estudantes do 1º ano do Ensino 

Médio na resolução de exercícios envolvendo o conceito de Função. 

Os dados coletados fazem parte de uma pesquisa em andamento, realizada 

pelos autores, na qual se busca investigar quais contribuições o uso da análise de erros 

traz para o ensino e o aprendizado da Matemática em turmas da Educação Básica. 

Para isso, dividimos o texto em quatro partes: a primeira apresenta o 

embasamento teórico da pesquisa; a segunda parte abrange a descrição dos 

procedimentos efetuados e dos critérios de análise e, ainda, identifica os sujeitos 
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envolvidos; na penúltima parte abordamos a análise dos resultados. Para finalizar, 

apresentamos algumas considerações que sintetizam a análise e apontamos alguns 

encaminhamentos. 

ANÁLISE DE ERROS COMO METODOLOGIA DE ENSINO  

Os registros escritos feitos pelos estudantes na resolução de uma atividade 

marcam o caminho escolhido por ele, revelando estratégias e procedimentos utilizados. 

A análise desses registros pode oportunizar a compreensão das dificuldades presentes na 

atividade matemática dos discentes. 

Estudos realizados sobre os erros cometidos por estudantes revelam que a 

análise da produção escrita dos alunos, em qualquer nível de ensino, pode ser 

considerada tanto sob o ponto de vista da investigação quanto do ensino (CURY, 2008). 

A autora acredita que a análise dos erros cometidos pelos alunos pode ser considerada 

uma metodologia de ensino quando oportuniza que eles questionem suas próprias 

soluções e, por meio desses questionamentos, construam conhecimentos. 

Durante a correção de uma prova ou teste, na maioria das vezes, o professor 

olha para o acerto do aluno como algo que ele sabe ou que aprendeu, e para o erro como 

algo que ele não sabe ou que não aprendeu. Entretanto, as produções escritas do 

estudante, “tem características que permitem detectar as maneiras como o aluno pensa e, 

mesmo, que influências ele traz de sua aprendizagem anterior, formal ou informal” 

(CURY, 2008). Isto significa dizer que ao escrever sua resposta, mesmo que incorreta, o 

aluno está revelando um conhecimento que possui. 

Para ajudar o aluno na superação desse saber equivocado é necessário 

desestabilizar suas certezas, levando-o a se questionar sobre sua resposta. Essa proposta 

tem origem nas ideias de Borasi (1996), na qual a autora sugere que o erro do estudante 

seja utilizado para que ele se questione sobre aquele resultado. Ao analisar um resultado 

incorreto o discente tem a possibilidade de expressar e investigar suas dúvidas. 

Também, segundo Azevedo (2009) esse procedimento possibilita ao professor 

acompanhar o processo de construção do conhecimento do aluno. 

Silva e Buriasco (2005) afirmam que utilizar a avaliação dos estudantes como 

instrumento de investigação da aprendizagem pode contribuir no desenvolvimento dos 

alunos à medida que possibilita que eles identifiquem e compreendam seus erros, 
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buscando superá-los. E, também, oportuniza ao professor uma reflexão sobre o 

planejamento, desenvolvimento e avaliação da ação docente. 

Apesar do erro ainda ser considerado por muitos professores como revelador 

da incapacidade do aluno, Silva e Buriasco (2005) entendem que o professor deve 

conceber o erro como um meio de desenvolvimento e, por isso, se faz necessário que ele 

conheça e busque compreender os erros cometidos pelos alunos, pois os mesmos 

revelam as lacunas no aprendizado dos estudantes. 

Da mesma forma, cabe ao professor oportunizar que os discentes identifiquem 

e reflitam sobre seus erros, buscando corrigi-los, ao refazerem o caminho de resolução 

escolhido. Quando a situação de erro serve ao aluno como meio de reflexão sobre o que 

ele pensa sobre determinado assunto, ela é considerada como possibilidade de 

aprendizado (SILVA E BURIASCO, 2005). 

 Vale destacar que ao se utilizar a análise da produção escrita apresentada 

pelos estudantes como resposta ao exercício ou tarefa, a mesma não deve ser 

mensurada, ou seja, a ela não deve ser atribuída um conceito ou uma nota. Numa 

investigação que busca reconhecer a análise de erros como metodologia de ensino, os 

erros cometidos pelos estudantes são vistos como subsídio para o planejamento de 

estratégias de ensino. 

METODOLOGIA  

Este trabalho trata de um estudo de natureza qualitativa, uma vez que se buscou 

compreender os erros presentes nas produções escritas dos estudantes em atividades que 

envolvem o conteúdo funções, de forma que essa compreensão e os meios de obtê-la 

pudessem ser reconstituídos (BOGDAN e BIKLEN, 1994). Para ilustrar a análise foram 

utilizados dados quantitativos. 

A busca de compreensão das informações na produção escrita dos estudantes 

nos possibilitou olhar tanto para a produção escrita de cada um, considerando as 

características e as dificuldades apresentadas; quanto no todo, ao analisarmos a mesma 

questão de todos os alunos, verificando os pontos comuns e as regularidades presentes 

na produção escrita desse grupo de alunos. Esse processo nos permitiu inferir sobre os 

procedimentos e estratégias utilizados pelos estudantes. 

Para compreender a questão abordada, tendo como foco o processo, fizemos 
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encontros quinzenais com os professores participantes para oportunizar espaços de 

discussão sobre os erros cometidos pelos estudantes e ações docentes que pudessem 

contribuir na superação dos mesmos. Ou seja, a investigação dos erros dos discentes 

buscou possibilitar a compreensão e a transformação da prática docente dos professores. 

Participaram desta etapa da pesquisa dois professores que ensinam Matemática 

em escolas públicas do Ensino Médio do estado de Sergipe com seus respectivos alunos 

e uma graduanda do curso de Licenciatura em Matemática. 

Os encontros entre os professores do Ensino Médio, os pesquisadores e a 

graduanda ocorreram no Campus da Universidade, no período de Maio a Dezembro de 

2015. Nos mesmos, primeiramente, foram realizadas discussões sobre o uso da análise 

de erros como método de investigação e ensino, com base nos textos de Cury (2008); 

Silva e Buriasco (2005) e Souza (2009). Também, foram elaboradas tarefas envolvendo 

os conceitos discutidos nas aulas de Matemática das turmas envolvidas, para serem 

aplicadas, sem o objetivo de atribuir nota, e recolhidas para realização da correção e 

análise dos erros cometidos pelos estudantes. O desenvolvimento das atividades com os 

discentes ocorreu na sala de aula de cada turma. 

A correção da produção escrita apresentada pelos estudantes como resolução 

do exercício foi feita segundo as orientações de Cury (2008), separando as respostas em 

“totalmente correta”; “parcialmente correta” e “incorreta”. Apesar do foco de 

investigação estar nos erros cometidos, como a meta estava no ensino e na 

aprendizagem, também as respostas corretas foram observadas para que fosse 

identificado o procedimento utilizado pelo estudante. As respostas com algum tipo de 

erro foram analisadas e os erros foram categorizados. 

De posse dos dados coletados na análise, os dois professores, juntamente com a 

graduanda e os pesquisadores, buscavam elaborar atividades que visassem oportunizar 

aos estudantes a conscientização e superação dos erros cometidos. Na sequência, 

novamente os alunos foram avaliados e foi realizado o registro do novo desempenho. 

Os instrumentos aplicados aos estudantes foram identificados por nós com a 

letra A (Aluno) seguida de um número de ordem (1, 2, 3, ...); a letra P (Professor) 

seguida do número 1, pois neste estudo constam apenas as análises do Professor 1; e da 

letra T (Tarefa) seguida da identificação 1 ou 2 que indicam, respectivamente, resposta 

da tarefa 1 e resposta da tarefa 2. Neste artigo escolhemos discutir somente resultados 

dos alunos de P1 porque, comparando com os de P2, essa turma teve um maior número 



Etcheverria, T.C.; Santos, W.F 

   6 

ReviSeM, Ano 2016, N°. 1, p. 1 – 18 

 

de respostas incorretas na tarefa que envolveu o conceito de função. 

 ANÁLISE DE ALGUNS RESULTADOS  

O ensino do conceito de função foi o primeiro tópico discutido no grupo de 

pesquisa. Essa escolha levou em consideração dois aspectos: (i) era o conteúdo que 

estava sendo ensinado pelos professores; e (ii) a importância do mesmo no aprendizado 

matemático da disciplina de Cálculo 1, devido ao grande número de reprovações nessa 

disciplina no primeiro semestre do curso de Licenciatura em Matemática. 

Após os professores abordarem o conteúdo com os alunos, foi aplicada a 

Tarefa 1 com o objetivo de coletar indícios que revelassem as noções relacionadas ao 

conceito de função aprendidas pelos discentes. A Tarefa 1 foi elaborada pelos dois 

professores juntamente com os coordenadores do projeto e a graduanda. 

Tarefa 1: Responda as perguntas seguintes, analisando as figuras abaixo. 

 
1. Quais das figuras acima representam uma função de A em B? Justifique sua resposta. 
2. Escreva o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem para cada função do item 1. 
3. Represente no plano cartesiano a relação apresentada na figura 2. 
4. Dos diagramas do item 1, quais representam uma função de B em A, quando invertemos 
as flechas? Justifique sua resposta. 

Apresentamos na Tabela 1 os resultados de desempenho de 16 estudantes do 

P1 na resolução da Tarefa T1 envolvendo o conceito de função. 

Tabela 1: Desempenho dos alunos do P1 na T1 

Questão Correta 
Parcialmente 

Correta 
Incorreta  Branco 

1 1 1 13 1 

2 4 1 10 1 

3 6 1 8 1 

4 9 0 6 1 

Fonte: Banco de dados dos autores 
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Como observamos nos resultados da Tabela 1, a turma de P1 teve um 

desempenho baixo, pois o número de respostas corretas foi pequeno nas três primeiras 

questões. O pior desempenho foi na primeira pergunta, pois somente um estudante a 

resolveu corretamente, sinalizando que o conceito de função não foi compreendido pela 

turma ou, então, que os alunos não conseguem expressá-lo corretamente. 

Tendo em vista a ideia de que uma reflexão detalhada sobre o erro do aluno 

possibilita ao professor a elaboração de novos direcionamentos para suas ações 

pedagógicas (PINTO, 2000), foi sugerido que P1 retomasse o conceito de função com a 

turma. Para tanto, P1, juntamente com os coordenadores da pesquisa e levando em 

conta os erros cometidos pelos estudantes, elaborou uma atividade não rotineira sobre o 

conceito de função. A atividade criada pelo grupo foi intitulada “Correspondências” e 

está descrita a seguir: 

Atividade 1: Correspondências 
Relação de A em B 
Material: cartas com um número em cada lado (os números correspondem aos pares 

ordenados de um diagrama), cada carta corresponde a um par ordenado e as cartas têm 
cores diferentes de cada lado. 

1. Pedir que um aluno retire uma carta e registre o par ordenado no quadro. Repetir o 
processo para cada carta que esteja no envelope. 

2. Pedir que um aluno represente os pares ordenados em diagramas. 
3. Questionar se a relação representada no diagrama representa uma função. 
4. Determinar o domínio e o contradomínio da relação. 
5. Pedir que outro aluno represente no quadro a relação no plano cartesiano. 
6. Questionar se quando tivermos uma relação de B em A, se a relação será uma função. 

(Sugestão: Com base nos registros feitos, retomar desde a formação do par ordenado, 
registrar tudo novamente, mas agora com os valores de B em A.) 

Fonte: Atividade desenvolvida pelos autores 

Após a realização da atividade “Correspondências”, foi proposta a Tarefa T2 

que consistiu em promover uma reflexão, por meio de duas respostas erradas dadas por 

dois colegas da turma, sobre o conceito de função. Nosso objetivo era o de investigar se 

após as novas explicações realizadas por P1 havia ocorrido alguma mudança na 

concepção dos estudantes sobre o conceito de função, o que em nosso entender seria 

revelado na análise feita nos erros dos colegas.  
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Tarefa 2: Responda as perguntas seguintes, analisando as figuras abaixo. 

 
1. Quais das figuras acima representam uma função de A em B? Justifique sua resposta. 
Ao observar os diagramas os estudantes deram as seguintes respostas: 
 1) A figura 1 não é conjunto porque o domínio não pode representar dois elementos. 
 2) A figura 2 não é uma função porque não pode sobrar elementos do lado B. 
a) Analise as respostas apresentadas pelos estudantes e destaque os passos errados.  
b) Escreve sua resolução para a questão 1.  

Na Tabela 2 apresentamos os resultados gerais de 15 alunos da turma de P1 na 

Tarefa T2.  

Tabela 2 - Resultados da turma de P1 na T2 

Questão Correta 
Parcialmente 

Correta 
Incorreta  Branco 

a.1 2 9 4 - 

a.2 5 5 2 3 

b 8 1 6 - 
Fonte: Banco de dados dos autores 

No item “a.1” estão os resultados referentes à resposta errada dada por um 

colega da turma. Esperávamos que nessa resposta os estudantes identificassem os 

seguintes erros: (i) a palavra “conjunto” foi usada no lugar da palavra “função”; (ii) o 

estudante suprimiu a palavra “elemento” antes da palavra “domínio”; (iii) o estudante 

utilizou a palavra representar no lugar da palavra associar. Como nenhum estudante 

identificou esses três erros, consideramos corretas as respostas nas quais os estudantes 

conseguiram identificar que houve a troca da palavra “função” pela palavra “conjunto” 

e que houve a supressão da palavra “elemento”. Observa-se na Tabela 2 que somente 

dois estudantes identificaram corretamente esses erros.  Contudo, mais da metade, nove 

estudantes, acertou parcialmente essa questão. Consideramos parcialmente correto se 

afirmou um dos dois argumentos corretos. 

No item “a.2” estão os resultados referentes à outra resposta errada dada por 

um colega da turma. Neste item era esperado que o estudante afirmasse: (i) que era 

função de A em B; e (ii) que pode sobrar elementos no contradomínio B sem estar 
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associado a elementos do domínio A. Nesse item se percebe que o desempenho dos 

alunos melhorou um pouco, mas ainda ficou abaixo da metade.  

No item “b” consideramos corretas as respostas que afirmaram que a Figura 1 

não representa uma função de A em B, pois o elemento 4, que pertence a A, está 

associado a dois elementos de B (3 e 6) e que a figura 2 é uma função, pois cada 

elemento do conjunto A tem um único correspondente em B. 

A Tabela 2 mostra um avanço no número de respostas corretas nesse item que 

retoma a resolução da Questão 1 da T1. Como pode ser observado na Tabela 1, da 

primeira vez somente um aluno acertou, depois da retomada da explicação pelo 

professor, na T2, 8 estudantes acertaram. 

Análise da produção escrita dos alunos  

Partindo do pressuposto de que a análise referente às produções escritas dos 

estudantes nos permite conhecer as aprendizagens desses discentes (CURY, 2008), na 

sequência, passamos a comentar as respostas dadas pelos alunos identificados por nós 

como A6, A7, A11, A12 e A13 nas Tarefas T1 e T2. A escolha desses alunos se deu 

pelo fato de que as respostas deles puderam ser categorizadas em dois grupos: no 

primeiro grupo, formado por A6, A7 e A12, a afirmação “a figura 1 não é conjunto 

porque o domínio não pode representar dois elementos” foi o padrão de resposta; no 

segundo grupo, formado por A11 e A13, a afirmação “a figura 2 não é função porque 

não pode sobrar componente no lado B”, foi o padrão de resposta, como pode ser 

observado a seguir.  

Na Figura 1 mostramos as respostas dadas pelos estudantes A6, A7 e A12 à 

Questão 1 da Tarefa 1. 

 
Figura 1 – Resposta dada pelos alunos A6, A7 e A12, nesta ordem, à Questão 1 da Tarefa 1 
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Fonte: Banco de dados dos autores 

A Tarefa T1 pedia que os alunos classificassem e justificassem se duas 

relações, representadas em diagramas, eram ou não funções. Observa-se na Figura 1 que 

os alunos A6, A7 e A12 trocaram o termo “função” por “conjunto”. É possível que isso 

tenha acontecido pelo motivo dos diagramas representarem conjuntos. Além disso, eles 

usaram a expressão “domínio” quando deveriam dizer “elementos do domínio”, o que 

revela a utilização inadequada da linguagem matemática. As respostas revelam que 

esses estudantes compreenderam o conceito de função, mas ainda não conseguem 

expressá-lo numa linguagem matemática adequada. 

Na Figura 2 mostramos as respostas dadas pelos estudantes A11 e A13 à 

Questão 1 da Tarefa 1. 

 
Figura 2 - Resposta à tarefa T2 dos alunos A11 e A13 

 

Fonte: Banco de dados dos autores 

Nas respostas dos estudantes A11 e A13 observa-se que o termo “função” foi 

utilizado corretamente, porém eles classificaram incorretamente as relações ao 

afirmarem que a primeira relação representava uma função e a segunda não, o que 

revela que eles ainda não compreenderam o conceito de função.  

Durante a discussão sobre os erros cometidos por esses estudantes, surgiram 

alguns questionamentos: Será que uma nova apresentação da tarefa, agora solicitando a 
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identificação de erros cometidos por colegas, contribuiria no aprendizado do conceito de 

função? Será que esse olhar sobre o erro do colega os auxiliaria a identificar e corrigir 

seus próprios erros? Acreditando nessa ideia que também é defendida por Borasi 

(1996); Silva e Buriasco (2005), propusemos a Tarefa T2 na qual foi solicitado que os 

discentes identificassem os erros cometidos por seus colegas.  

Para discutir os resultados dessa tarefa, a seguir apresentamos uma análise do 

desempenho de cada um dos estudantes, por grupo. 

O primeiro grupo de alunos (A6, A7 e A12) 

Na análise da produção escrita dos alunos do primeiro grupo, formado por A6, 

A7 e A12, buscamos olhar as respostas dos mesmos nas três situações diferentes: no 

primeiro retângulo a resposta que ele deu à Questão 1 da Tarefa 1; no segundo, a 

resposta que ele deu quando foi solicitado que analisasse as respostas de seus colegas e 

destacasse os erros (Tarefa 2); e no terceiro, a sua nova resolução para a Questão 1 

(Tarefa 2). 

Iniciamos pelo aluno identificado por A6. 

 
Figura 3 - Respostas de A6 nas Tarefas T1 e T2 

 

 

 

Fonte: Banco de dados dos autores 

Podemos observar no primeiro retângulo da Figura 3 que o aluno A6 respondeu 



Etcheverria, T.C.; Santos, W.F 

   12 

ReviSeM, Ano 2016, N°. 1, p. 1 – 18 

 

de forma incorreta a questão quando a respondeu pela primeira vez. Como já foi dito 

antes, ele trocou o termo “função” por “conjunto”. No segundo retângulo podemos 

observar que ele não destacou os erros cometidos pelos colegas, em vez disso, escreveu 

a resposta que considerou estar correta. No terceiro retângulo está a nova resolução dele 

para a Questão 1. A primeira resposta, relacionada à primeira relação, identificada na 

atividade como Figura 1, revela que ele conseguiu corrigir os erros que cometeu quando 

resolveu a questão pela primeira vez, contudo cometeu um novo erro quando disse que 

“ tem elemento de A que vai em dois sentidos”, querendo se referir que existe um 

elemento de A que corresponde a dois elementos de B. A segunda resposta, relacionada 

à segunda relação ou Figura 2, evidencia que o trabalho desenvolvido pelo professor e o 

pensar sobre os erros do colega o ajudaram a expressar numa linguagem matemática 

mais clara, contudo ainda há um equívoco nessa frase, quanto à utilização do termo 

“item” no lugar de “conjunto”. 

O estudante A7 deu as seguintes respostas: 

 
Figura 4 - Respostas do aluno A7 nas tarefas T1 e T2 

Fonte: Banco de dados dos autores 

Podemos observar no primeiro retângulo da Figura 4 que o aluno A7 respondeu 

de forma incorreta a questão na tarefa T1 porque, assim como A6, também trocou o 
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termo “função” por “conjunto”. Na resposta do segundo retângulo, ele observa que o 

termo “conjunto” está mal-empregado, mas faz a substituição pelo termo “fração”. É 

possível que tenha sido falta de atenção por conta da proximidade na grafia e no som 

das palavras “função” e “fração” e por ser mais comum o uso do termo “fração”. E, a 

sua nova resolução para a Questão 1, revela que ele conseguiu perceber que o uso da 

palavra “conjunto” estava incorreto, porém, no item “b”, cometeu um novo erro quando 

usou a palavra “fração” em vez de “função”. Apesar disso, entendemos que o aluno A7 

conseguiu avançar, pois evidencia compreender que “numa função todos os elementos 

do domínio têm correspondente no contradomínio, e este é único”. 

As respostas dadas pelo estudante A12 foram as seguintes: 

Figura 5 - Respostas do aluno A12 nas tarefas T1 e T2 

Fonte: Banco de dados dos autores 

A produção escrita feita pelo estudante A12 na Questão 1, primeiro retângulo 

da Figura 5, nos mostra que ele compreendeu o conceito de função, mas como já foi 

dito antes, ele trocou o termo “função” por “conjunto” e também usou a palavra 

“domínio” para se referir a “elemento do domínio”. No segundo retângulo podemos 

observar que ele identificou que as respostas de seus colegas estavam erradas, entretanto 



Etcheverria, T.C.; Santos, W.F 

   14 

ReviSeM, Ano 2016, N°. 1, p. 1 – 18 

 

não identificou os erros. Na primeira frase, explica o que precisa para ser função e na 

segunda frase ele nota que a resposta dada para análise está errada e aponta que a 

justificativa não é válida, uma vez que, segundo suas próprias palavras, “pode sobrar 

elementos no B, só não pode no conjunto A”. O mais importante é que fez as correções 

adequadas substituindo “conjunto” por “função” e que se referiu a “elemento do 

domínio” e não a “domínio”. Na nova resolução dele para a Questão 1, terceiro 

retângulo da Figura 5, classificou corretamente cada uma das relações e justificou 

usando a linguagem matemática adequada. 

As produções escritas dos estudantes desse grupo revelam que eles construíram 

uma concepção de que “numa função todo elementos do domínio têm correspondente 

no contradomínio, e este é único”. Contudo, ainda não parecem conseguir adaptá-la 

para justificar porque alguma relação não é função, repetindo apenas o verbalismo da 

definição de função sem apontar qual condição não é satisfeita na situação. Além disso, 

alguns estudantes desse grupo ainda não conseguem expressar na linguagem matemática 

adequada suas concepções sobre o conceito de função, pois trocam o nome de alguns 

termos, tais como: “função” por “fração” e “conjunto” por “item”.  

O segundo grupo de alunos (A11 e A13) 

A análise da produção escrita dos alunos do segundo grupo (A11 e A13) seguiu 

os critérios da análise dos estudantes do primeiro grupo. O segundo grupo de alunos 

apresentou erro na classificação das relações quanto elas serem função ou não. 

Iniciamos pelo aluno identificado por A11. 

Figura 6 - Respostas do aluno A11 nas tarefas T1 e T2 
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Fonte: Banco de dados dos autores 

Podemos observar no primeiro retângulo da Figura 6 que o aluno A11, da 

primeira vez, respondeu de forma incorreta a Questão 1, pois afirmou ser função a 

relação que não era função e vice-versa. No segundo retângulo, ao observar as respostas 

erradas de seus colegas, ele conseguiu reconhecer alguns erros: ao escrever “não é 

conjunto é função” ele sugere a substituição do termo “conjunto” por “função”, mas não 

fez referência ao uso inadequado do termo “domínio” no lugar de “elementos do 

domínio”. Destacou, também, os erros da segunda afirmação, ao informar que a “figura 

2 é uma função” e que “pode sobrar elementos no lado B”. Na sua nova resolução da 

Questão 1, presente no terceiro retângulo, evidencia seu aprendizado ao modificar a 

afirmação dada na tarefa T1, ao perceber agora que “a figura 2 é uma função porque 

todo elemento de A tem seu correspondente único”. No entanto, o aluno não reescreveu 

sua afirmação para o caso da relação da Figura 1, que não é função. 

O estudante A13 deu as seguintes respostas: 

Figura 7 - Respostas do aluno A13 nas tarefas T1 e T2. 

Fonte: Banco de dados dos autores 
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Observamos no primeiro retângulo da Figura 7 que o aluno A13 quando fez a 

Questão 1 pela primeira vez a respondeu de forma incorreta. Ele não conseguiu 

identificar qual relação corresponde a uma função e qual não corresponde. No segundo 

retângulo podemos observar que ele classificou corretamente como função a segunda 

relação, mas identificou incorretamente a primeira relação como função, justificando 

com uma afirmação falsa “o domínio pode representar dois elementos” que também 

conserva o erro da utilização do termo “domínio” no lugar de “elemento do domínio”. 

No terceiro retângulo está a nova resolução dele para a Questão 1. Apesar de no item 

“a” ele ter dito que as duas relações eram funções, no item “b” ele só se refere a uma 

dessas relações e afirma que “a figura 2 não é uma função porque todos os conjuntos 

dos elementos A estão correspondendo ao conjunto B”. Observamos que o aluno 

classifica incorretamente a relação apresentada na Figura 2 como não sendo função. 

Além disso, podemos observar que utiliza “todos os conjuntos dos elementos A” 

querendo se expressar como “todos os elementos do conjunto A”, mas não destaca o 

fato da correspondência ser única, isto é, cada elemento de A tem correspondente em B, 

mas apenas um correspondente. E, talvez por ter considerado que já havia respondido 

corretamente a primeira relação no item “a”, não retomou essa resposta no item “b”. 

Este segundo grupo de alunos demonstrou dificuldades claras com relação ao 

conceito de função e à expressão correta da linguagem matemática. Na tarefa T2 ou 

continuaram classificando incorretamente as relações como função ou não, ou se 

classificaram de modo correto, não apresentaram justificativas adequadas. Além disso, a 

expressão textual continuou bastante confusa. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

A produção escrita dos estudantes do 1º ano do Ensino Médio do Professor P1 

na resolução de exercícios envolvendo o conceito de Função e na análise dos erros dos 

colegas revela que poucos estudantes conseguiram destacar os erros dos colegas e que 

alguns deles reconhecem que em uma função todo elemento do domínio têm 

correspondente no contradomínio, e este é único. Entretanto, ainda não conseguiram se 

apropriar desse conceito, pois lhes faltam argumentos para justificar porque alguma 

relação não é função. Além disso, os dados também sinalizam que esses discentes 

apresentam dificuldades na expressão correta da linguagem matemática presente no 
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conceito de função, pois trocam os nomes de alguns termos.  

O trabalho desenvolvido permitiu perceber que a possibilidade de utilizar a 

análise de erros como metodologia de ensino apresentou alguns pontos que merecem 

destaque, tais como: a importância da retomada do conteúdo por meio da utilização de 

outras atividades, a contribuição da avaliação imediata e contínua do desempenho dos 

estudantes, e a oportunidade dos discentes refletirem sobre seus erros a partir dos erros 

de seus colegas. 

Fazer com que o aluno possa ter outra chance com aquele conteúdo que ainda 

não compreendeu é um ponto chave. Principalmente porque a ênfase do ensino deixa de 

ser a quantidade de conteúdo que deve ser ensinada e passa a ser a qualidade de 

aprendizagem dos alunos quanto ao conteúdo ensinado. Mudando tal ênfase, o professor 

pode concentrar suas aulas na qualidade ao invés de priorizar a quantidade de 

informações. Podemos perceber que uma informação que, em geral, é ensinada em 

alguns minutos pelo professor, como a definição de função, acabou necessitando de 

quatro períodos de aula para começar a ser assimilada pelos discentes. Não queremos 

afirmar com isso que o conteúdo não deve ser dado por completo. Apenas que um 

conteúdo ensinado que não tenha sido bem assimilado pelo aluno acaba gerando “ruídos 

de aprendizagem” que se propagam aos demais tópicos do conteúdo. Dentro desse 

ponto de retomada, o professor pode ajustar a linguagem utilizada pelos alunos e tentar 

corrigi-la para os padrões adequados, tanto da correção da língua materna quanto do 

rigor matemático. 

Além disso, tal metodologia requer que o professor realize avaliações 

imediatas e contínuas, tendo em vista que os erros apresentados pelos alunos numa 

tarefa acabam gerando material de análise para uma nova tarefa de realimentação. Isso é 

positivo também para os alunos, que já são avaliados a cada tarefa realizada, e não 

apenas nas provas do final da unidade. Além de que oportunizam que o professor 

acompanhe o processo de aprendizado de seus alunos. 

No que se refere às tarefas que solicitam que o estudante identifique e analise 

erros de outros estudantes, vale salientar que essas atividades trabalham um aspecto que 

é ainda mais difícil do que o próprio conteúdo. De fato, o discente deve analisar o erro 

cometido por um aluno que está no mesmo estágio escolar dele e sobre o conteúdo que 

ele ainda não sabe se aprendeu. Dessa forma, o erro apresentado para análise ao aluno 

pode ser igual ou não ao dele. Assim, ele acabará sendo exigido a pensar num modo 
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diferente do que pensou inicialmente. Isso deve ser previsto e avaliado pelo professor 

antes da proposição das tarefas. 

Diante dos resultados encontrados no trabalho realizado por esse professor e 

seu grupo de alunos, é possível afirmar que o uso da metodologia de análise de erros 

como metodologia de ensino pode oportunizar situações de aprendizagem em sala de 

aula. Contudo, o uso dessa metodologia demanda tempo por parte do professor para 

realização da avaliação contínua dos alunos, dando ênfase na qualidade da 

aprendizagem do conteúdo. Além disso, é importante que o professor tenha bastante 

cuidado na elaboração das atividades que envolvem erros de outros estudantes de modo 

que a dificuldade da análise dos erros não seja superior à dificuldade do conteúdo em si. 
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Resumo 
 
Neste artigo apresenta-se um estudo que tem por objetivo identificar as dificuldades na 
aprendizagem de Álgebra e algumas causas dessas dificuldades presentes nas atividades 
realizadas por alunos da 7ª série do Ensino Fundamental, sujeitos deste estudo. O estudo foi 
orientado por uma abordagem metodológica de cunho quali-quanti. Para a coleta de dados 
foram realizadas observações na turma em questão e aplicadas atividades envolvendo os 
conteúdos algébricos trabalhados pela docente da turma. Dentre os fatores relacionados às 
dificuldades na aprendizagem, observou-se que a interpretação de problemas algébricos, que 
exige uma tradução da linguagem corrente para a linguagem simbólica, apresenta-se como 
obstáculo, o que representa dizer que muitas vezes a não compreensão da linguagem 
apresentada no problema, dificulta a tradução para a linguagem algébrica. Outro obstáculo 
encontrado na investigação consiste na falta de pré-requisitos em Aritmética o que desencadeia 
dificuldades na aprendizagem da Álgebra, uma vez que esta necessita da primeira para a 
resolução das atividades nela propostas. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem. Álgebra. Educação Matemática. 
 
Abstract 
 
This paper presents a study that aims to identify the difficulties in learning Algebra and some 
causes of these difficulties present in activities performed by 7th grade of elementary school. 
The study was guided by a methodological approach of qualitative and quantitative nature For 
data collection was used observation in the class in focus and applied activities involving 
algebraic contents worked by the class’ teacher. Among the factors related to learning 
difficulties, it was observed that the interpretation of algebraic problems, which requires a 
translation in common language as the symbolic language, is presented as an obstacle, which is 
that the student has difficulty in comprehension of language presented in the problem, 
immediately associate it with algebraic language. Another obstacle observed was the lack of 
prerequisites in arithmetic which triggers difficulties in learning Algebra, since it needs from the 
first to the resolution of the activities proposed there in. 
 
Keywords: Learning. Algebra. Mathematics Education. 
                                                 
1 Atualmente a 7a série corresponde ao 8o ano do Ensino Fundamental. Neste artigo será usada 7ª série, 
pois essa turma ainda encontrava-se no regime de oito anos para o Ensino Fundamental quando desta 
investigação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para Lins; Gimenez (1997, p.137), “a álgebra consiste em um conjunto de 

afirmações para as quais é possível produzir significado em termos de números e 

operações aritméticas, possivelmente envolvendo igualdade e desigualdade”. Logo, para 

produzir significados dentro do contexto algébrico, há a necessidade não somente do 

desenvolvimento do pensamento aritmético, mas também do pensamento algébrico, 

associando a isso abstrações e generalizações. Nesta direção, entende-se a Álgebra 

como parte da Matemática que trabalha a generalização e abstração, representando 

quantidades através de símbolos. 

A Álgebra tem muitas aplicações nas diferentes áreas do conhecimento. É usada 

na medicina quando se calcula a dosagem de medicamentos; na biologia auxilia no 

cálculo de população de bactérias, também é usada nos programas de computadores na 

representação de fórmulas e propriedades. Ainda é usada no dia a dia, quer seja ele 

escolar ou não. No primeiro, por exemplo, o aluno pode calcular a nota faltante para 

completar a sua média trimestral. No segundo, ao realizar o cálculo no orçamento 

doméstico ou para a compra de algum bem. A Álgebra mostra-se útil como estratégia de 

resolução de problemas, uma vez que facilita a organização do cálculo.  Logo, um dos 

objetivos do estudo da Álgebra é possibilitar ao aluno a compreensão dos seus 

conceitos, utilizando-os em situações, tais como a relação entre quantidades, permitindo 

encontrar um valor desconhecido e generalização de padrões. Enfim, que o aluno 

perceba a Álgebra como uma aliada na resolução de problemas em diferentes contextos.  

Nesta direção, observa-se que estudar álgebra constitui-se não somente importante 

na vida escolar do aluno, mas também, para o manejo de cálculos nas diversas situações 

do dia a dia fora da sala de aula. Assim, aprender Álgebra vai muito além de repetir 

exercícios de algoritmos, ou seja, aprender Álgebra significa resolver problemas 

utilizando representações e dando significados a elas. No entanto, o que se observa em 

avaliações de desempenho referente à resolução de conteúdos algébricos, sinaliza que os 

alunos apresentam dificuldade no seu entendimento devido a média que apresentam. 

(INEP, 2011a). 

Os resultados da Prova Brasil, referente aos anos finais do Ensino Fundamental 

mostram que a média dos estudantes brasileiros está em um nível seis de 

desenvolvimento, em uma escala que vai até doze (INEP, 2011a). Na descrição dos 
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níveis da escala de desempenho de Matemática estabelecido pelo Sistema de Avaliação 

da Educação Básica – SAEB, os alunos no nível seis ainda não possuem as habilidades 

descritas no Tema III, no qual fazem parte as do contexto algébrico (INEP, 2011b). 

Sendo assim, de acordo com os critérios avaliativos do SAEB, muitos dos alunos 

brasileiros da 8a série, atual 9o ano do Ensino Fundamental não possuem habilidades 

para a resolução de problemas que envolvem conteúdos algébricos. Isto indica que os 

alunos têm dificuldades tais como: identificar uma expressão algébrica que expressa 

uma regularidade observada em sequências e identificar uma equação ou uma inequação 

de primeiro grau que expressa um problema. Diante de tais resultados observa-se que as 

habilidades necessárias para resolver problemas envolvendo conteúdos algébricos não 

foram desenvolvidas. Ao encontro do acima descrito, nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN encontra-se que “a ênfase que os professores dão a esse ensino não 

garante o sucesso dos alunos, a julgar tanto pelas pesquisas em Educação Matemática 

como pelo desempenho dos alunos nas avaliações que têm ocorrido em muitas escolas”. 

(BRASIL, 1997, p. 115).  

Outro aspecto preocupante que está estritamente ligado às dificuldades 

apresentadas é o fato de o aluno detestar a Matemática. Entende-se que a Matemática 

traz consigo um formalismo que, aliado à dificuldade de abstração faz com que o aluno 

se distancie de seu estudo, até porque diversas vezes os conceitos e procedimentos 

apresentados não são entendidos de imediato e, talvez, nem ao longo do processo de 

ensino e aprendizagem, fazendo com que o aluno se desmotive para seu estudo. É 

importante ser considerado, também, que não raro alguns alunos chegam à escola com a 

ideia de que a Matemática é muito difícil. A preocupação com a aprendizagem de 

Matemática faz parte de debates educacionais tanto em âmbito nacional quanto 

internacional, uma vez que se procura por alternativas que possam diminuir o baixo 

aproveitamento dos alunos em Matemática. Existe um cuidado para que o ensino de 

Matemática seja eficaz e mostre resultados melhores dos que são apresentados hoje. De 

acordo com essa ideia, Onuchic e Allevato (2004, p.214) afirmam que “[...] gente de 

todo o mundo está trabalhando na reestruturação da Educação Matemática. Ensinar bem 

Matemática é um empenho complexo e não há receitas fáceis para isso. Não há um 

caminho único para se ensinar e aprender Matemática”. 

Diante dos aspectos acima apresentados, em especial aos conteúdos relacionados a 

Álgebra da 7ª série do Ensino Fundamental, este artigo apresenta em sua sequência a 



Gil, K. H.; Felicetti, V. L. 

   22 

ReviSeM, Ano 2016, N°. 1, p. 19 – 35 

 

metodologia usada no delineamento da pesquisa. Seguindo a análise dos resultados e as 

considerações finais. 

 
METODOLOGIA 

 

 Este artigo apresenta um estudo que teve por objetivo identificar as dificuldades 

na aprendizagem de Álgebra em atividades realizadas por alunos da 7ª série do Ensino 

Fundamental. O estudo em foco realizou-se no ano de 2007, em uma escola da rede 

privada de ensino localizada na cidade de Porto Alegre – RS e é fruto de uma 

dissertação de Mestrado em Educação Matemática.  

 Este trabalho foi orientado por uma abordagem metodológica de cunho quali-

quanti. De acordo com Flick (2004), a pesquisa qualitativa e a quantitativa não são 

opostos incompatíveis que não devam ser combinados. Elas se complementam. Neste 

trabalho o enfoque quantitativo versou sobre a quantificação dos resultados referentes à 

resolução dos exercícios dos alunos. Já o qualitativo voltou-se à análise dos dados 

descritos nas observações realizadas. Essa combinação, quali-quanti, foi orientada 

devido ao entendimento da importância de coletar o maior número de dados possíveis 

capazes de contribuir para uma melhor identificação acerca das dificuldades 

apresentadas pelos alunos no que concerne ao entendimento de conteúdos algébricos 

durante atividades de sala de aula.  

Foi escolhida, por conveniência, uma 7ª série do Ensino Fundamental, na qual as 

aulas de Matemática foram observadas pela pesquisadora, bem como foram aplicadas 

algumas atividades para os 32 alunos da turma em questão, relacionadas ao conteúdo 

algébrico que estava sendo desenvolvido pela professora regente da turma. As 

atividades foram realizadas no segundo semestre, após o estudo pelos alunos dos 

conceitos algébricos contidos nas atividades. Os alunos foram identificados ao longo do 

trabalho em A1, A2 e assim sucessivamente até o A32 e, nos diálogos, a professora foi 

identificada por P.  

A escolha pela 7ª série é justificável devido à maior ênfase dada ao estudo da 

Álgebra.  

Para este estudo, os dados foram coletados através dos seguintes procedimentos: 

• Observações semanais da turma durante um pouco mais de dois meses. 
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Essas observações nos permitiram perceber a postura dos alunos frente às 

atividades propostas pela professora, assim como, a participação nas discussões 

realizadas no desenvolvimento da aula.  

• Resolução de atividades aplicadas pelo pesquisador. 

Os alunos resolveram algumas atividades elaboradas pela pesquisadora e outras 

por ela adaptadas e/ou retiradas de livros didáticos, as quais foram acordadas com o 

conteúdo desenvolvido pela professora regente. Exercícios propostos pela professora 

também foram analisados neste trabalho. 

 Na sequência é apresentada a análise oriunda das observações em aula e das 

atividades realizadas pelos alunos. 

 
DIFICULDADES DOS ALUNOS NO CONTEXTO DA SALA DE AULA  

 

 Durante o acompanhamento da turma pesquisada, observando o processo de 

ensino e aprendizagem desenvolvido em sala de aula, foi possível perceber a postura 

dos alunos frente à prática pedagógica desenvolvida pela professora. Com uma aula 

dinâmica, diversificada e permeada de atividades investigativas e, utilizando-se da 

Geometria, tanto para a introdução dos conteúdos algébricos como para a aplicação dos 

mesmos na resolução dos problemas e atividades; a professora evidenciou o hábito de 

questionar as respostas das atividades, dando tempo para que o aluno pensasse e se 

posicionasse quanto ao resultado obtido, podendo explicitar para a turma qual foi a sua 

linha de raciocínio.  

O questionamento e a correção, por parte de quem ensina, desempenham um 

relevante papel na aprendizagem (MOYSÉS, 2006). Nesta direção, a professora regente 

proporcionou questionamentos capazes de provocar o desequilíbrio na estrutura 

cognitiva dos alunos fazendo-os avançar para uma nova e mais elaborada 

reestruturação. Neste sentido, a professora ao fazer questionamentos ou interlocuções 

tais como: Me explique o que você pensou para resolver assim? Como você fez?Por que 

usou esse caminho? Nas figuras anteriores isso também acontece? Mostrou que a ação 

de correção não se resumiu em simplesmente indicar o erro e substituí-lo pela resposta 

correta, mas sim o pensar sobre a resolução.  

Na opinião dos autores Ruthven; Hofmann; Mercer (2011, citados por PONTE; 

QUARESMA; BRANCO, 2012, p.70) nos momentos de discussão coletiva que ocorrem 

após a realização de uma tarefa em pequenos grupos “as intervenções da professora 
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servem predominantemente para apoiar os alunos na sua articulação do pensamento 

matemático e para levar estrategicamente a turma a relacionar esse pensamento a 

exemplos, ou princípios, ou ferramentas já previamente encontrados”. 

Este tipo de intervenção feita pela professora não é apenas produtivo para o aluno 

que explica como fez, e estabelece relações, mas também para os seus colegas, que irão 

comparar a sua linha de raciocínio com a que acabaram de ouvir e ainda fazer 

questionamentos sobre esta. Durante as observações foi possível perceber algumas das 

trocas feitas entre alunos, assim como entre alunos com a professora, como no diálogo 

referente a correção da atividade abaixo, na qual foi apresentada uma sequência. A 

atividade teve como objetivo identificar a regularidade e a generalização, através de 

uma expressão algébrica. 

 
Atividade proposta pela professora 
 
Observe o número de bolinhas em cada posição. Você saberia calcular quantos pontos 

terá na 7ª posição? 

 

        

 

       

           ( 1 )        ( 2 )          ( 3 )         ( 4 )  

Que quantidade de bolinhas terá na posição x? 

 
P: Quem conseguiu identificar a lógica desta segunda sequência? 

[Muitos alunos falam juntos. Não chegaram a uma resposta em comum.] 

A11: Na segunda figura soma 3, na terceira soma 7... 

P: Vamos fazer uma tabela para facilitar: 

 
Figura N.º Pontos 

1ª 2 
2ª 5 
3ª 10 
5ª  

 

P: Quantos pontos teria a 5ª figura? 

A11: 25 

A9: 26 
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P: Quem respondeu 25, como pensou? 

[O aluno analisa a resposta, faz alguns cálculos e verifica que não está certa.]  

A11: Eu calculei o quadrado do número. 

P: Nas figuras anteriores, a quantidade de bolinhas é o quadrado do número? 

[Muitos alunos falam juntos que além do quadrado, há ainda mais uma bolinha.] 

P: Quem respondeu 26, como pensou? 

A9: 5 vezes 5 mais um.Depois de calcular o quadrado do número soma-se um. 

A12: Dá pra ver no desenho que é o número vezes ele mesmo e mais um. 

P: Exatamente! Nas figuras é possível observar essa regularidade, certo? 

[Alguns alunos respondem que sim e a professora se volta para o quadro circulando a 

parte que possui as duas dimensões formadas pela mesma quantidade de bolinhas.]  

P: Então, por essa lógica, qual será a quantidade de bolinhas na 7ª figura? 

A13: 7 vezes 7 mais um? 

A9: Sim, é 7 vezes 7 mais um. 

P: Certo, será o quadrado de 7 mais uma unidade. 

P: E se a figura fosse x. Na verdade não sabemos qual é o número da figura. 

A:  É x vezes x + 1 

P: Podemos escrever... 

A:  x2 + 1 

 
Dessa forma a professora vai dialogando com a turma até que seja possível fazer o 

reconhecimento de uma regularidade, para então, generalizá-la através de uma 

expressão algébrica. Observa-se no diálogo que a professora proporcionou aos alunos 

pensarem sobre a resolução e que os mesmos participaram ativamente. A professora 

desafiou o aluno que respondeu incorretamente ao questionamento a pensar sobre o seu 

resultado.  

Nesta direção Leinhardt; Steele (2005, citados por MENEZES; FERREIRA; 

MARTINHO, 2014, p. 143) ao mencionarem o momento de diálogo e partilha das 

explicações por parte dos alunos, “Apontam em particular para a importância do 

professor convidar os alunos para discutirem, para repensar suas asserções e explicarem 

publicamente diversas formas de pensar”.  

O momento da correção das atividades pode ser muito proveitoso, permitindo ao 

aluno um momento de expor a sua forma de resolução do problema e obter um retorno 
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imediato do professor, oportunizando assim, a reconstrução de ideias, como no diálogo 

acima. 

Ao explicar de que forma pensou para resolver o problema, o aluno precisa 

organizar as informações, expressar seu raciocínio de forma clara.  

 

Ao pedir que o aluno explique, o professor pode detectar se está havendo, no 
plano intrapsicológico, uma reestruturação das relações que ocorrem no 
âmbito interpsicológico. Para isso é necessário que o aluno consiga expor 
com suas próprias palavras o assunto tratado, deixando perceber possíveis 
relações com outros temas; que exemplifique com dados tirados do seu 
cotidiano; que faça generalizações; etc. (MOYSES, 2006, p. 38). 

 
As atividades trazidas pela professora propiciaram a reflexão e o desenvolvimento 

do pensamento algébrico, tais como essas que envolvem padrões, permitindo uma 

generalização da situação apresentada. Muitas foram as atividades que apresentaram 

problemas na resolução, nas quais os alunos foram questionados, tornando o ambiente 

desafiador e investigativo, e sempre proporcionando um diálogo direcionado no qual o 

aluno pôde expor o que pensava. Essa interlocução é rica, quer seja entre professor e 

aluno ou aluno e aluno. Desta maneira é possível compartilhar ideias, aprimorá-las, 

pensar sobre como o colega pensa e faz, desenvolvendo novas formas de aprendizagem. 

Schwantes (2004, p. 501) incentiva essa discussão, que “contribui para o 

desenvolvimento e elaboração do pensamento algébrico.”.  

Acredita-se que a busca pelo entendimento de uma situação apresentada, a qual 

ainda não está na linguagem algébrica, e na tentativa de traduzi-la para essa nova 

linguagem há um desenvolvimento e amadurecimento do pensamento generalizante e 

este desenvolvimento propicia um melhor aprendizado de Álgebra no qual, a linguagem 

tem um papel fundamental. (SCHWANTES, 2004).  

Quando a linguagem é clara e acessível aos alunos, professor e aluno passam a 

interagir no mesmo contexto dialógico, estabelecendo-se assim a comunicação. Isto é, a 

linguagem tem por função estabelecer a comunicação entre os interlocutores. Nesta 

acepção, “O processo de ensino e aprendizagem em Matemática está diretamente ligado 

à forma de comunicação estabelecida em sala de aula, onde a mesma se desenvolve 

através da linguagem, sendo esta um aspecto central em todas as atividades humanas e, 

e particular, nas aulas” (FELICETTI, 2010, p.36). 

Observa-se a importância do papel do professor para que as atividades propiciadas 

tenham um significado e, que este não seja importante apenas para obter uma aprovação 
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no final de ano. Mas que o aluno seja capaz de relacionar o que aprendeu na escola com 

fatos de sua realidade. 

Simultaneamente às observações da turma foram aplicadas atividades em três 

etapas que se diferenciavam pelo seu grau de dificuldade. Foi analisado o tipo de 

dificuldade encontrada pelo aluno na realização das atividades. Estas exigem que o 

aluno traduza determinadas situações-problema, apresentadas através de figuras, breves 

textos, sequências ou questionamentos, para a linguagem algébrica. De acordo com 

alguns autores há uma estreita relação entre a linguagem matemática e a língua materna, 

visto que, a primeira depende da oralidade da segunda. (MACHADO, 1990; MEIRA, 

MEDEIROS e SILVEIRA, 2015; BRASIL, 1997). 

Durante as observações em sala de aula, foram aplicadas algumas atividades 

relacionadas com o conteúdo algébrico que estava sendo, ou já havia sido trabalhado 

pela professora. Essas atividades foram divididas em quatro blocos: 

A Atividade 1, com o objetivo de verificar como os alunos faziam a tradução de 

uma situação na qual podiam visualizar os objetos que estavam sendo representados 

para a linguagem algébrica, esteve composta por 3 situações para as quais havia duas 

solicitações: a) representar simbolicamente, ou seja, através de uma expressão algébrica; 

b) escrever a expressão algébrica na forma reduzida. 

  
Atividade 1 
Observe as figuras2 abaixo e o símbolo que representa cada uma delas e faça o que se 
pede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Represente simbolicamente cada uma das situações abaixo.  
b) Escreva as representações do item anterior na forma reduzida, se possível.   
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Figuras retiradas da internet. Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?q=material+escolar&espv=2&biw=1366&bih=630&site=webhp&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIyeWqn5bKyAIVRA-
QCh3wxQ70#tbm=isch&q=l%C3%A1pisescolar 

d a g 
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Para a solicitação no item a: representar simbolicamente cada uma das situações, 

foi resolvido facilmente pelos alunos, sendo obtido 100% de acertos, ou seja, eles 

conseguiram representar algebricamente a situação, substituindo o objeto pela letra que 

o representava. 

Na segunda solicitação, ou seja, item b da mesma questão, que envolvia a forma 

reduzida já trabalhada em sala de aula pela professora regente, foi a seguinte: Escreva 

estas representações na forma reduzida, se possível, já apresentou um resultado inferior 

em relação à primeira questão, sendo obtidos 96,87% de acertos. Percebe-se que a 

redução de uma expressão algébrica traz dificuldade já que nem sempre o resultado 

final corresponde a um único termo como resposta, ou seja, não terá um fechamento, 

podendo ser representada por uma adição ou subtração de termos, como por exemplo, o 

resultado encontrado na letra b pelo aluno A14.  

Figura 1 – Resolução da atividade 1 pelo aluno A14 

 
Fonte – Banco de dados da autora  

 
 

Na primeira solicitação da atividade, apenas A14 não representou corretamente a 

forma reduzida das situações, fazendo uma troca nos conceitos matemáticos, tais como 

em d+d, onde ele representa por d2 e não 2d como pode ser observado na figura 1.  
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Observa-se, ainda, que o aluno associou corretamente os objetos com a 

representação algébrica dada a eles, representando corretamente cada uma das situações 

simbólicas e que também soube que objetos, ou seja, variáveis comuns podem ser 

somadas, organizando-as em grupos como fez com d+d, g+g+a e também com 

g+g+g+d+a+a. No entanto, ao representar na forma reduzida ele coloca d + d com 

resultado d2, fazendo o mesmo com g+g e a+a, porém com g+g+g ele aponta 3g como 

resultado. As resoluções apresentadas por esse aluno podem indicar a não apropriação 

da operação de multiplicação, de forma que o aluno não percebe a diferença entre 

utilizar um expoente ou um coeficiente em uma representação algébrica.  

A Atividade 2, na qual o aluno não tinha os objetos representados para 

visualização, também tinha o objetivo de analisar a tradução de uma situação para a 

linguagem algébrica. A ideia era perceber se o fato de poder visualizar os objetos 

representados traz ou não facilidade para a resolução correta da atividade. A atividade 

esteve composta de três situações para as quais é necessário a representação simbólica. 

 
Atividade 2 
 
Represente simbolicamente cada uma das situações abaixo: 

a) Simoni comprou duas calças neste fim de semana.  

b) Fábio comprou três calças e duas camisetas.  

c) A compra de Fábio mais a compra de Simoni. 

 

A atividade 2 possui o mesmo objetivo da atividade propostas na atividade 1, 

diferenciando-se desta na visualização dos objetos que não estão disponíveis, mas sim 

em linguagem matemática traduzida para a linguagem corrente, a da oralidade. Apesar 

de o desempenho da turma ser considerado bom, este foi inferior ao obtido na atividade 

1. Nos itens a e b o aproveitamento foi de 90,63% e no item c de 75%. Tais dados 

parecem indicar que o fato de visualizar os objetos a serem representados 

algebricamente pode tornar a representação simbólica mais fácil, como ocorreu na 

questão 1. Isso pode ser sinalizador da necessidade de pré-requisitos referentes a 

interpretação e/ou compreensão do português, mostrando-se assim, esse não domínio 

interpretativo como um obstáculo à aprendizagem matemática. 

A Figura 2 mostra a resolução da Atividade 2 pelo aluno A22 na qual é possível 

observar que ele representou corretamente o solicitado na letra a, representando as 
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calças por x. Porém, no item b ele representa as calças e as camisetas pela mesma letra 

x, errando o próximo item que solicitava a soma da compra realizada. O aluno 

apresentou conhecimento quanto à representação algébrica, quanto a representação da 

quantidade, entretanto, representou duas varáveis com a mesma letra x. 

 
Figura 2 – Resolução da atividade 2 pelo aluno A22. 

 
Fonte – Banco de dados da autora 
 

 
O maior índice de erro, nessa questão, foi no item c: A compra de Fábio mais a 

compra de Simoni, em que o aluno necessita fazer uma redução das expressões 

encontradas anteriormente. Um dos fatores influentes na dificuldade dessa questão é o 

fato de a representação não ter fechamento. De acordo com Booth (1995), um erro 

bastante comum entre os alunos é de simplificar uma expressão como 2a + 5b para 7ab. 

Percebe-se que o aluno não aceita 2a + 5b como resposta válida, existindo a dificuldade 

em “aceitar a ausência de fechamento” (COLLINS3, 1975 citado por BOOTH, 1995, p. 

27). 

 O aluno evidencia dificuldade de entender a “ausência de fechamento”, tendo em 

vista que, quando chega à 7ª série, passou por anos de estudo no contexto aritmético no 

qual esta propriedade procedia. A Aritmética busca respostas numéricas, já a Álgebra é 

diferente, pois ela estabelece relações representando-as de forma geral e simplificada. 

Parte das dificuldades também se atribui à interpretação dos símbolos operatórios.  

 Outro fator relevante percebido na questão é a dificuldade de interpretação. O 

aluno não consegue entender o que está sendo solicitado. Não sendo capaz de 

interpretar, o aluno não consegue representar formalmente a situação.  

A Atividade 3, que se refere a uma situação problema com figura geométrica, 

teve como objetivo representar o perímetro simbolicamente. 

 

                                                 
3 COLLINS, Kevin F.. A study of Concrete and Formal Operations in School Mathematics: A 
Piagetian Viewpoint. Melbourne: Australian Council for Educational Research, 1975. 
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Atividade 3 
 
Qual a expressão algébrica que representa o perímetro desta figura? 

 
Essa atividade proposta, que também exige o conceito de perímetro, mostrou, 

assim como na questão 2, as dificuldades na ausência de fechamento com 18,75 % de 

erro e na interpretação, já que 12,50 % dos alunos deixaram em branco. A maior parte 

dos alunos respondeu corretamente a questão, representando 65,63% dos alunos e, 

3,12% interpretaram corretamente, mas erraram ao realizar a redução dos termos. 

A Figura 3 apresenta a resolução feita por um aluno. Observa-se que o aluno 

indicou corretamente a soma de todos os lados da figura, demonstrando domínio do 

conceito de perímetro, no entanto, ele junta 34 com as variáveis m e x. Isto pode indicar 

a dificuldade de aceitar 34 + m + n como resposta válida. 

 
Figura 3 – Resolução da atividade 3 por um aluno 

 
Fonte – Banco de dados da autora 

 
 

A Atividade 4, que se refere a uma sequência, teve como objetivo verificar se o 

aluno consegue identificar a regularidade, o padrão existente, fazer a generalização 

desta regularidade e, por fim, representá-la algebricamente.  

 
 
 
 
 

8 

5 

m

8 

x 

13 
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Atividade 4 
 
Observe a sequência de triângulos4. 

 
 
Complete a tabela com os dados referentes a esta sequência: 

Número  
de 

 triângulos 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
n 

Quantidade 
 de  

palitos 

 
3 

     

Quantos palitos seriam necessários para fazer 10 triângulos? 
 

Todos os alunos da turma tentaram resolver essa questão, mostrando habilidade 

em organizar as informações em tabelas. A habilidade dos alunos de organizar os dados 

em tabelas se deve ao fato da professora propor em aula atividades desse tipo.  Do total 

de alunos, 59,38% identificaram a regularidade existente na sequência, ao representá-la 

com a expressão algébrica n + 2, como mostra a Figura 4 a seguir.  

 
Figura 4 – Resolução da questão 4 por um aluno 

 
Fonte – Banco de dados da autora 

 
Dessa forma, deduz-se que houve a percepção de que a cada triângulo a mais são 

necessários mais dois palitos. Os alunos que conseguiram representar corretamente em 

linguagem algébrica 2n + 1, que generaliza a situação, representaram 18,75% do total. 

Mesmo os alunos que não responderam corretamente a última coluna da tabela, 

completaram-na com n + 2 como mostra a Figura 4 ou com a sequência numérica, ou 

seja, com o número 13. Nenhum aluno deixou a última coluna em branco.

 Acredita-se que há dificuldade no que se refere à abstração das regularidades 

que estão implícitas nas sequências. O fato de não abstrair a regularidade presente 

impossibilita o aluno de fazer a representação da mesma através da linguagem 

algébrica. 

 
                                                 
4 Atividade adaptada de Imenes e Lellis, 6ª série (2002, p.195). 



Gil, K. H.; Felicetti, V. L. 

   33 

ReviSeM, Ano 2016, N°. 1, p. 19 – 35 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

São muitos os pontos que devem ser avaliados sobre as dificuldades que se tem no 

ensino de Álgebra. As análises realizadas nas resoluções das atividades mostram que 

parte das dificuldades apresentadas pelos alunos na tradução das situações apresentadas 

nos problemas para a linguagem algébrica, reside na interpretação. Não conseguindo 

formalizar as informações, o aluno não resolverá o problema. Acredita-se que grande 

parte da dificuldade de interpretação está relacionada com o fato de o aluno ter uma 

deficiência para associar a linguagem falada com a escrita. Talvez falte que seja 

propiciado um espaço para que os alunos escreverem as suas formas de raciocínio. 

Explicitando-as terão de organizar as ideias para que possam ser entendidos, 

desenvolvendo, assim, a linguagem. Desta forma, a explicação contribuirá para a 

construção do conhecimento e ainda tornará a aula mais rica com essa troca de ideias.  

Além da tradução da linguagem corrente para a linguagem algébrica, a resolução 

de um problema exige que o aluno utilize os conhecimentos que fazem parte dos 

procedimentos algébricos. O estudo algébrico, que tem início na 6ª série do Ensino 

Fundamental, e aprofunda-se na 7ª série, constitui uma nova fase de aprendizagem do 

aluno. É nesse momento que o educando se depara com um cenário totalmente novo e 

algumas vezes contraditório aos procedimentos aritméticos aos quais estava 

acostumado. Acredita-se que, além do estudo algébrico ser iniciado já nas séries 

iniciais, é necessário explorar as diferenças existentes entre esses dois campos 

matemáticos no que se refere aos procedimentos de resolução. Dessa forma podem-se 

clarificar para o aluno essas diferenças, minimizando as dificuldades encontradas.  

Quando chega a 7a série do Ensino Fundamental entende-se que o aluno tenha 

uma bagagem que embase e permita a continuidade do pensamento matemático mais 

avançado, mas nem sempre isso acontece. Observa-se a falta de pré-requisitos na 

Aritmética, logo, quando existe a continuidade de procedimentos aritméticos que 

procedem no contexto algébrico, os alunos trazem consigo as dificuldades da 

Aritmética. Estas dificuldades emergindo, tornam-se barreiras para o sucesso no estudo 

de outros tópicos matemáticos e, é hora de rever essas dificuldades, lembrando que a 

Matemática é um constante retomar e re(construir), já que a todo o tempo o indivíduo 

constrói, relaciona ideias, assim como as modifica. 
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 Quanto à observação das aulas, destaca-se que mesmo a professora tendo uma 

aula dinâmica, permeada por atividades que propiciam a reflexão e, com um diálogo 

direcionado nas correções de atividades e no processo de ensino e aprendizagem de 

Álgebra os alunos ainda apresentam dificuldades. Talvez essa constatação reforce os 

aspectos relacionados à necessidade de pré-requisitos, assim como, algumas 

dificuldades no campo aritmético que acabam se estendendo ao campo algébrico. 
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Resumo 
 
A inserção das tecnologias da informação e comunicação nas escolas é um processo que já foi 
iniciado, e que vem modificando o perfil do processo de ensino-aprendizagem. A partir disso, 
procurando inserir tais tecnologias em sala de aula, tivemos como objetivo analisar as respostas 
de alunos referentes a questionários aplicados durante o desenvolvimento e aplicação de uma 
Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), utilizando o software GeoGebra na 
aprendizagem do conteúdo triângulos retângulos congruentes. Neste trabalho utilizamos como 
aporte teórico a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e como metodologia, de 
natureza qualitativa, tendo como instrumento a aplicação de um questionário aos sujeitos da 
pesquisa, que foram 16 alunos participantes do projeto de extensão intitulado “Nivelamento” do 
campus Professor Alberto Carvalho da Universidade Federal de Sergipe. Com base nos 
resultados das atividades realizadas e nas características de uma UEPS citadas por Moreira 
(2011), o software GeoGebra pode ser um material potencialmente significativo, pois 
demonstrou ser uma ferramenta que proporcionou melhor captação de significados, 
compreensão de conceitos, melhor capacidade de explicação, relacionou conceitos e aplicou o 
conhecimento adquirido para a solução de situações-problema. 
Palavras-chave: Educação Matemática, Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 
(UEPS), Aprendizagem Significativa, GeoGebra. 
 
Abstract 
 
The integration of information and communication technologies in schools is a process that has 
already started, and that has been changing the profile of the teaching-learning process. From 
there, trying to enter these technologies in the classroom, we had to analyze the responses of 
students regarding the questionnaires applied during the development and implementation of a 
Potentially Meaningful Teaching Units (PMTU) using the GeoGebra software learning content 
triangles congruent rectangles. In this work we used as theoretical support the Meaningful 
Learning Theory of Ausubel. In this methodology, a questionnaire was given to 16 students 
participating in the extension project entitled "Leveling" on campus professor Alberto Carvalho 
of the Federal University of Sergipe. Based on the results of the activities and in the PMTU 
characteristics cited by Moreira (2011) it could conclude that GeoGebra software can be a 
material Potentially Meaningful. this due to its ability to better capture meanings, understanding 
of concepts, best explanation capacity , related concepts and applied knowledge to the solution 
of problem situations. 
Keywords: Mathematics Education, Potentially Meaningful Teaching Units (PMTU), 
Meaningful Learning, GeoGebra. 
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INTRODUÇÃO 
 

Com a evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na 

sociedade, todos os níveis escolares são afetados por transformações que demandam a 

busca por recursos didáticos que estabeleçam novas relações cognitivas entre os 

indivíduos e que permite, segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996), uma 

retirada da escola do processo de isolamento social, criando um novo significado social 

e cultural para todo o processo de ensino e aprendizagem, claramente expressos nos 

princípios e fins da própria lei. 

A partir dessa demanda por estratégias de ensino que utilizem-se de recursos 

tecnológicos, métodos tradicionais de ensino podem tornar-se insuficientes para a 

aprendizagem de eventos científicos dinâmicos, difíceis de serem explicados através de 

recursos estáticos, como o quadro e giz; que possam ter o potencial de desestimular a 

criatividade e o envolvimento dos aprendizes em uma ação pedagógica reflexiva e 

transformadora. 

Ao se utilizar as TIC como uma ferramenta dinâmica de ensino, as informações 

são interpretadas e utilizadas pelo aluno, interagindo com as interfaces da máquina, a 

partir das diversas possibilidades que se renovam e se modificam continuamente. 

Assim, o aluno participa do desenvolvimento de um processo centrado nas suas 

necessidades, proporcionando uma ação ativa e controlada das situações de 

aprendizagem 

Com o software GeoGebra buscamos, através da geometria dinâmica, uma 

alternativa para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais 

significativo para o aluno, por considerar que esse software possibilita interação a partir 

do controle das ações envolvidas no processo de estudo, que pode ser de forma lenta e 

gradual, em repetidas vezes. A partir da geometria dinâmica, esperamos lograr objetos 

tangíveis e variáveis que podem se tornar, segundo Laborde (2005), uma ferramenta nas 

mãos do professor na apresentação e visualização de objetos da matemática para os 

alunos. 

Para Mason & Heal: 
 

[...] ser capaz de mover objetos na tela ao redor do espaço (e assim ao longo 
do tempo) pode aumentar significativamente para o usuário o sentido do 
conceito subjacente como um objeto e não apenas em si mesmo, mas um 
meio a algo invariável, mudança de propriedades geométricas são percebidos 
em um ambiente de geometria dinâmica como invariante na variação da 
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figura, exatamente da mesma maneira como uma identidade algébrica. 
(MASON & HEAL, 1995, p.301, apud LABORDE, p. 22). 

Assim, a geometria dinâmica permite transformar objetos estáticos em objetos 

que podem ser manipulados através da tela do computador, imprimindo-se um 

movimento aos objetos através de suas construções. Segundo Souza e Gravina, 

[...] o “desenho em movimento” torna-se revelador dos invariantes que são 
decorrências implícitas da construção feita. De imediato percebe-se uma das 
potencialidades destes ambientes: ao oferecer um sistema de representação 
semiótica que agrega a manipulação dinâmica aos objetos concreto-abstratos 
(a representação na tela do computador concretiza um objeto geométrico que 
é abstrato), ele desencadeia algumas das primeiras ações mentais 
características do raciocínio geométrico - o de estabelecer relações entre os 
objetos geométricos — e o faz de forma contundente, se comparado às 
possibilidades apresentadas no sistema de representação que faz uso do 
desenho estático em papel. (SOUZA e GRAVINA, 2009, p. 4). 
 

Com isso, o aluno mantém o controle das etapas do fenômeno e do próprio 

ritmo de aprendizado. Além disso, incentiva a continuidade da busca pela compreensão 

do objeto de estudo, pois o próprio software auxilia na percepção visual e dinâmica das 

ações, que são manipuláveis com certo grau de permissividade. 

O software Geogebra, projeto desenvolvido a partir de 2001 por Markus 

Hohenwarter na Universitat Salzburg, trata-se de um aplicativo de Matemática 

interativa e dinâmica que reúne conceitos de cálculo e álgebra. O GeoGebra é um 

software livre e escrito em linguagem Java, que tem o potencial para observação e 

manipulação de fenômenos. Pesquisas como as de Lopes (2013), Souza et al. (2010) e 

Maximiano et al. (2012) evidenciam que a utilização do software GeoGebra em 

ambientes de geometria dinâmica pode representar uma ferramenta importante na 

superação das dificuldades cognitivas dos alunos em processo de aprendizagem em sala 

de aula. 

Assim, neste trabalho partimos do seguinte problema: como o conjunto de 

conceitos sobre o tema congruência entre triângulos retângulos evoluem durante o 

processo de ensino e aprendizagem a partir da utilização do software GeoGebra como 

instrumento pedagógico em uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 

(UEPS)? 

Nessa perspectiva, tivemos como objetivo analisar as respostas de alunos 

referentes a questionamentos aplicados durante o desenvolvimento de uma UEPS, a 

partir da utilização do software GeoGebra para a construção e análise de triângulos 

retângulos congruentes. 
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Como aporte teórico utilizamos a Teoria da Aprendizagem Significativa de 

David Ausubel e como metodologia um estudo de caso de natureza qualitativa, que 

ocorreu durante dois encontros de duas horas/aula cada, em uma turma de 16 alunos 

participantes do projeto de extensão intitulado “Nivelamento” nos cursos de graduação 

em Física, Química e Matemática do campus Professor Alberto Carvalho da 

Universidade Federal de Sergipe, no ano de 2013, projeto que tinha por objetivo 

minimizar as deficiências de aprendizagem dos alunos calouros participantes nas 

disciplinas Física, Química e Matemática estudadas no nível médio da educação básica. 

Para preservar a identidade dos alunos, os mesmos foram nomeados por letras (A, B, C, 

..., P). E para identificar evidencias de uma aprendizagem significativa a partir da 

utilização da UEPS, utilizamos como instrumento de coleta de dados os questionários e 

entrevistas respondidas pelos alunos ao decorrer da aplicação da unidade em sala de 

aula. 

 
A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
 

A aprendizagem significativa é uma teoria na qual a sua ideia central é a de que 
o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já 
sabe. Isso significa que ela procura descrever, em linhas gerais, o que sucede quando o 
ser humano se situa e organiza seu mundo, preocupando-se com o processo de 
compreensão, transformação, armazenamento e uso da informação. Para Ausubel, 

 
Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, 
diria isto: o fator singular mais importante que influencia a aprendizagem é 
aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie-se nisso 
os seus ensinamentos. (AUSUBEL et al, 1980, p. 20). 
 

Na visão de Ausubel (2003), a estrutura cognitiva de cada sujeito evidencia uma 

organização hierárquica e lógica, na qual cada conceito ocupa um lugar determinado em 

função de seu nível de abstração, de generalização e capacidade de incluir outros 

conceitos. Desta maneira, a aprendizagem significativa produz ao mesmo tempo a 

estruturação do conhecimento prévio e a extensão de sua potencialidade explicativa e 

operativa. Para Ausubel, 

 
A aprendizagem significativa como processo pressupõe, por sua vez, que os 
aprendizes empreguem quer um mecanismo de aprendizagem significativa, 
quer que o material que apreendem seja potencialmente significativo para os 
mesmos, ou seja, passível de se relacionar com as ideias relevantes ancoradas 
nas estruturas cognitivas dos mesmos. (AUSUBEL, 2003, p.56). 
 

Para Ausubel (2003, p.58), a eficiência da aprendizagem em sala de aula 

depende da capacidade de construção de relação não arbitrária e não literal entre ideias 
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relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz e conhecimentos novos a serem 

aprendidos e a capacidade de relação com a estrutura cognitiva particular de um 

aprendiz em particular – é mais propriamente uma característica do aprendiz do que o 

material em si. 

Sendo isto posto, Novak vem expor três requisitos necessários para ocorrer a 

aprendizagem significativa: 

 
(1). Conhecimentos anteriores relevantes: ou seja, o formando deve saber 
algumas informações que se relacionem com as novas, a serem apreendidas 
de forma não trivial. (2). Material significativo: ou seja, os conhecimentos a 
serem apreendidos devem ser relevantes para outros conhecimentos e devem 
conter conceitos e proposições significativos. (3). O formando deve escolher 
aprender significativamente. Ou seja, o formando deve escolher, consciente e 
intencionalmente, relacionar os novos conhecimentos com outros que já 
conhece de forma não trivial. (NOVAK, 2000, p. 19). 
 

Assim, para que uma aprendizagem tenha o potencial de ser eficaz, segundo 

Valadares, ela deve ser significativa, o que exige que seja vista como a compreensão de 

significados. Para tal, segundo o autor, os conhecimentos a aprender necessitam ser 

relacionados com experiências anteriores e vivências pessoais dos alunos, permitindo a 

formulação de problemas de algum modo desafiantes e que incentivem o aprender mais. 

O estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos, objetos, acontecimentos, 

noções e conceitos, desencadeando modificações de comportamentos, contribui para a 

utilização do que é aprendido em diferentes situações (VALADARES e FONSECA, 

2007, p. 78). 

Dessa forma, a aprendizagem significativa está relacionada à possibilidade dos 

alunos aprenderem por múltiplos caminhos e formas de inteligência; ou seja, com o uso 

de diversos meios, modos de expressão e tecnologias. Por isso, a aprendizagem 

significativa precisa ser assumida como um processo dinâmico, que exige ações de 

ensino direcionadas, para que os alunos aprofundem e ampliem os significados 

elaborados mediante as suas participações nas atividades de ensino e aprendizagem. 

Assim, a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa, termo utilizado por 

Moreira (2011) para denominar uma sequência didática adequada para a implementação 

dos princípios teóricos da Teoria da Aprendizagem Significativa, pode ser tornar uma 

circunstância que defina fundamentalmente característica e a natureza do material de 

ensino, que, para Moreira (2011, p. 25), não existe livro significativo, nem aula 

significativa, nem problema significativo, já que o significado está nas pessoas e não no 

material. 
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Dessa forma, acreditamos que os softwares educativos, em nosso caso, o 

GeoGebra, pode representar um material potencialmente significativo no processo de 

aprendizagem, desde que apresente coerência na estrutura interna do material, sequência 

lógica nos conteúdos e que eles sejam compreensíveis para o sujeito que aprende, 

podendo ser enriquecido e modificado sucessivamente com conceitos em cada nova 

incorporação, interagindo de forma substantiva e não arbitrária os novos conhecimentos 

com o conhecimento prévio existente na estrutura cognitiva do aluno 

 
PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO 

POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA (UEPS) 

 

A aprendizagem significativa evidencia-se por um processo de interação entre 

conhecimentos prévios relevantes da estrutura cognitiva do aluno e os novos 

conhecimentos, em busca de um novo significado. Essa interação se faz de forma não 

arbitrária e não literal. Na forma não arbitrária o próprio material relaciona as ideias 

relevantes da estrutura cognitiva do aluno. Portanto, os novos conhecimentos são uma 

consequência da interação ativa que ocorre entre o material de instrução e as ideias 

relevantes da estrutura cognitiva do aluno. Para Ausubel (2003) isso ocorrerá quando 

forem respeitadas duas condições: a existência de uma situação de aprendizagem 

significativa no aprendiz, o qual deve estar disposto a aprender, e de materiais de 

aprendizagem potencialmente significativos. 

Buscamos, então, elementos que possam nos guiar a um material de ensino que 

seja potencialmente significativo à estrutura cognitiva do aluno, ancorados nos 

conhecimentos prévios relevantes existentes em tal estrutura, de forma que o aluno 

passe a ter um sistema de ideias ou conhecimentos organizados e significativos. Por 

isso, a elaboração da UEPS, segundo Moreira (2011(b), p. 45-46), deve considerar 

alguns passos: 

Passo 01: definir o tema a ser trabalhado na UEPS, identificando aspectos 

procedimentais, tais como os aceitos no contexto da disciplina; 

Passo 02: criar e/ou propor situações que possam oportunizar a identificação 

dos conhecimentos prévios relevantes da estrutura cognitiva dos alunos, tópico 

importante para obtenção de uma aprendizagem significativa; 
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Passo 03: levando-se em conta o conhecimento prévio relevante identificado 

anteriormente, propor situações-problema que tenham o potencial de preparar o terreno 

para a introdução do material de ensino sobre o tema escolhido; 

Passo 04: apresentar o conhecimento a ser ensinado/aprendido, levando em 

consideração a diferenciação progressiva; 

Passo 05: retomar aspectos mais gerais sobre o tema, de forma a propor o 

conhecimento em um maior nível de complexidade, colocando novos exemplos e 

destacando semelhanças e diferenças em relação à primeira apresentação; 

Passo 06: concluir a unidade retomando as características mais relevantes do 

conteúdo em questão buscando a reconciliação integrativa; 

Passo 07: por último, realizar a avaliação da aprendizagem através da UEPS. 

Segundo Moreira (2011(b), p. 46), a UEPS será considerada eficiente quando, 

durante a avaliação de desempenho dos alunos, proporcionar uma aprendizagem 

significativa, caracterizada por elementos como: melhor captação de significados, 

compreensão de conceitos, melhor capacidade de explicação, relacionar conceitos, 

aplicar o conhecimento adquirido para resolver situações-problema. 

 

A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE GEOGEBRA NA UEPS – RESULTADOS E 

ANÁLISES 

 

Ao se trabalhar com Geometria durante as aulas de matemática nos habituamos 

com objetos geométricos estáticos, algumas vezes manipulados com dificuldades 

utilizando o compasso e a régua no quadro negro, justificando os obstáculos 

encontrados em expressar para os alunos as generalidades dos teoremas, propriedades 

ou até fenômenos ocasionados com aqueles elementos. 

Ao se utilizar o GeoGebra, nos encontramos com o mundo já conhecido dos 

softwares, mas ainda pouco explorado, que poderia nos fornecer um leque muito 

interessante de práticas educativas. 

O que observamos em nossa prática docente é que muitos dos que já 

concluíram o ensino médio têm dificuldades na concepção de conceitos geométricos e 

na generalidade dos objetos geométricos e teoremas (TORRACA et al., 2013). Por isso, 

ao se utilizar o software GeoGebra pretendemos que ele tenha um potencial concernente 

à construção de conceitos em geometria, com 
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[...] construtos individuais, até então deformados por imagens prototípicas, 
são reconstruídos através do “desenho em movimento”, colocando em 
sintonia os significados individuais e os significados inseridos na geometria 
enquanto teoria matemática, e os alunos sentem-se mais motivados a buscar 
explicações para conjeturas formuladas em função de suas manipulações 
sobre os objetos geométricos dinâmicos e das evidências que daí emergem. 
(JIANG & MCCLINTOCK, 1997; KEYTON, 1997, apud SOUZA E 
GRAVINA, 2009, p. 4). 
 

Por isso, acreditamos que a utilização de estratégias como o software 

GeoGebra pode tornar as aulas mais dinâmicas, o que implica numa participação ativa 

do aluno e, de fato, auxiliar na promoção de um ensino centralizado no educando, o que 

é fundamental para facilitar a aprendizagem significativa. Com isso, espera-se um 

favorecimento do ambiente de aprendizagem, por agregar valor ao processo de ensino e 

possibilitar uma maior predisposição do aluno para aprender. 

Como primeiro passo, a UEPS utilizando o software GeoGebra, teve como 

tema escolhido a congruência entre triângulos retângulos. Para isso, tivemos como 

aspectos procedimentais a construção, pelos alunos, de figuras geométricas e a 

identificação dos elementos geométricos explícitos expostos na construção e as 

propriedades geométricas implícitas, que não foram declaradas, mas que são 

evidenciadas com a geometria dinâmica a partir da figura geométrica construída, que no 

caso foram triângulos retângulos. 

Inicialmente, foi realizada uma apresentação breve sobre o funcionamento do 

software GeoGebra, basicamente um tutorial de como realizar download, quais os 

requisitos técnicos mínimos para o computador, como executá-lo e como 

operacionalizar a utilização de determinadas variáveis da geometria, da álgebra e de 

equações matemáticas, além da construção e interpretação de gráficos do software. 

No primeiro momento de aplicação da UEPS, desenvolvemos uma situação 

inicial que teve por finalidade identificar os conhecimentos prévios relevantes dos 

alunos e conhecer melhor o software, para isso realizamos a atividade intitulada: 

construção de um triângulo retângulo, na qual pretendíamos familiarizar os alunos com 

os ícones e variáveis do GeoGebra e, ao mesmo tempo, oportunizar aos mesmos 

conhecer os elementos que caracterizam um triângulo retângulo. 

Com a tela do software GeoGebra aberta, solicitamos aos alunos que 

acionassem o ícone polígono e construíssem um triângulo retângulo. Em seguida, com 

ícone ângulo do software, encontrasse o valor dos três ângulos internos do triângulo 

formado. Com os triângulos devidamente construídos, realizamos as seguintes 
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perguntas sem o auxílio de nenhum tipo de fonte bibliográficas, apenas com o auxílio 

do software: (1) o que caracteriza um triângulo retângulo? (2) denomine os lados do 

triângulo, indicando que são os catetos e a hipotenusa? (3) o que caracteriza a 

congruência entre dois triângulos retângulos? 

No Quadro 01 encontram-se as respostas dos alunos para a primeira questão. 

 

Quadro 01 – Identificação dos conhecimentos prévios dos alunos sobre triângulo retângulo. 
Aluno Transcrição da resposta frente à questão: O que caracteriza um triângulo 

retângulo 
A Possui um dos seus ângulos reto. 
B Tem duas retas que formam um ângulo de 90 graus. 
C Único triângulo que possui ângulo reto. 
D Possui um dos seus ângulos reto, possui três lados dentre eles hipotenusa e dois 

catetos, a hipotenusa fica do lado oposto do ângulo reto. 
E Tem um ângulo de 90°. 
F Apresenta ângulo de 90°, cujo a soma dos catetos opostos ao quadrado é igual a 

hipotenusa ao quadrado. 
G É um tipo de polígono. 
H Ângulo de 90° 
I Possui um ângulo reto e é formado a partir de três pontos, tendo como ângulos 

90°, 35° e 55° 
J Figura geométrica com três lados, três ângulos, sendo que um deles vale 90°. 
K Possui um ângulo de 90° 
L Tem um ângulo de 90°. 
M Tem um ângulo de 90° 
N Tem duas retas que forma um ângulo de 90 graus, dois ângulos de 45 graus e 

obedece ao Teorema de Pitágoras 
O Tem um ângulo de 90°. 
P Contém três lados denominados hipotenusa, cateto oposto e adjacente. 

 

Com relação a primeira questão, na qual tivemos por objetivo identificar os 

conhecimentos prévios dos alunos acerca do que caracteriza um triângulo como 

retângulo, observamos quatorze alunos que citaram um triângulo composto por um 

ângulo reto e alguns destes expuseram outras características. Como se trata de alunos 

que já concluíram o ensino médio, podemos notar subsunçores oriundos do processo de 

ensino e aprendizagem escolar, notados pela linguagem utilizada pelos participantes da 

pesquisa. Para Ausubel (2003), isso será preponderante para caracterizar as variáveis da 

estrutura cognitiva do aluno, oportunizando discutir sobre os conhecimentos que eles 

têm e se são relevantes, abrangentes, disponíveis e claros. 

Na segunda questão, na qual tivemos por objetivo evidenciar se os alunos 

conseguiam identificar os lados do triângulo retângulo, podemos observar que todos os 

participantes conseguiram, levando-nos a acreditar que, nesse quesito, os alunos já 
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possuem subsunçores adequados que poderão ser mobilizados para permitir a 

assimilação de novos conhecimentos durante todo o processo de ensino e aprendizagem.  

Na terceira questão tivemos por objetivo identificar conhecimentos prévios 

sobre a congruência entre dois triângulos retângulos. Verificamos que dois alunos 

responderam citando: a congruência existe por conta da igualdade entre os lados e os 

ângulos (aluno D e G), já os outros quatorze alunos nada responderam. Com isto 

evidenciamos a possível dificuldade conceitual presente no tema. 

A partir da identificação de alguns conhecimentos prévios relevantes e 

dificuldades na estrutura cognitiva do aluno sobre o tema, o professor iniciou a próxima 

atividade utilizando o próprio software GeoGebra como um organizador prévio, ou seja, 

uma ferramenta que didaticamente pode ter o potencial de auxiliar a aprendizagem 

significativa, na busca de situações desafiadoras que permita o aluno refletir sobre o 

conhecimento prévio ainda não identificado e o novo conhecimento a ser aprendido. 

Na aprendizagem significativa, para se preencher a lacuna entre o 

conhecimento prévio relevante na estrutura cognitiva do aluno e o novo conhecimento, 

Ausubel sugeriu o que chamou de organizadores prévios, na qual se oferece um 

pequeno segmento de instrução antes da maior unidade educativa, numa forma mais 

geral e abstrata do que o material da unidade maior (NOVAK, 2000, p. 71). Essa 

instrução inicial que vem por intermédio do organizador prévio auxiliará ao aluno a 

gerar relações do conhecimento prévio com os novos conhecimentos a partir da 

estratégia de ensino. 

Levando-se em consideração o conhecimento prévio relevante identificado 

anteriormente, foi proposto uma atividade que teve por objetivo preparar o terreno para 

a introdução do material de ensino sobre a congruência entre triângulos retângulos. 

Nessa atividade os alunos partiam da seguinte situação: utilizando o triângulo retângulo 

previamente construído na atividade anterior, os alunos traçaram uma reta perpendicular 

que passasse pela hipotenusa e pelo vértice oposto a ela e em seguida determinasse o 

ponto de intersecção entre a reta construída e o lado que ela está perpendicular, 

conseguido assim construir dois novos polígonos. Com o auxílio das variáveis 

fornecidas pelo Geogebra, os alunos poderiam visualizar os valores numéricos dos 

lados e dos ângulos dos triângulos construídos, oportunizando aos mesmos observar 

características que tornam os triângulos congruentes. 
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Para observamos a evolução conceitual dos alunos a partir da realização da 

situação-problema da UEPS, realizamos um questionário composto por duas perguntas. 

A primeira foi: como você pode determinar se os dois triângulos são congruentes ou 

não? Esse questionamento tinha por objetivo identificar quais características tornam os 

triângulos congruentes. As respostas dos alunos encontram-se no quadro 02: 

 

Quadro 02 – Respostas dos alunos referente a pergunta: como você pode determinar se os dois 
triângulos são congruentes ou não? 
Aluno Transcrição das respostas 

A Os triângulos são iguais. 
B Porque os dois triângulos têm ângulos iguais. 
C Os dois apresentam ângulos iguais. 
D Os triângulos são iguais. 
E Os triângulos são iguais. 
F Formado por duas retas iguais usando o ponto D para separar os triângulos 
G Através dos valores dos ângulos. 
H Tem o mesmo ponto de intersecção e mesmo ângulos internos. 
I Os dois apresentam ângulos iguais. 
J Os valores de seus ângulos internos são iguais. 
K Relação de proporcionalidade entre os lados do triângulo. 
L Tem os mesmos ângulos internos. 
M Ângulos opostos com valores iguais 
N Porque os dois triângulos têm ângulos iguais. 
O Tem os mesmos ângulos internos. 
P Lados de mesmo tamanho. 

 

Nessa questão, observamos durante a construção da atividade, que todos alunos 

conseguiram enxergar na construção dos triângulos que eles eram congruentes. Nas 

respostas à questão identificamos que dez alunos citaram que a congruência era devido 

a igualdade dos valores dos ângulos dos triângulos formados, três citaram que era 

devido a igualdade dos lados e três citaram que os triângulos eram iguais. 

A segunda pergunta foi: Ao clicar no ícone ângulo você poderá colocar os 

valores dos ângulos dos dois triângulos, a que conclusão você pode chegar com os 

valores encontrados? O objetivo desse questionamento foi impelir que os alunos 

recorressem aos ângulos correspondentes para atestar a congruência entre os triângulos. 

Das respostas podemos observar novamente que todos os alunos chegaram à conclusão 

durante a execução da atividade que os dois triângulos são congruentes e agora treze 

deles justificaram que isso ocorria por conta da igualdade entre os ângulos internos. 

Notadamente, a utilização de uma estratégia não familiar conferiu ao material 

uma ação didática que teve de ser mediada pelo professor, pois só assim foi possível 
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refletir acerca das diferenças que existem entre o conhecimento antigo e o novo 

conhecimento, entre uma matemática estática fundamentada nos teoremas 

memorizáveis e uma matemática na qual os alunos tiveram a oportunidade de chegar as 

suas próprias conclusões acerca do tema. Para Ausubel (2003), quer na aprendizagem 

por memorização, quer na significativa, a aplicação do material de ensino pode ser 

afetada por fatores como tendências culturais e de atitude e pelas exigências de 

situações específicas do próprio âmbito da aplicação, isso significa que a não 

familiaridade com a ferramenta pode significar um obstáculo ao processo de 

aprendizagem, porém isso também demonstra a superioridade da aprendizagem e 

retenção se significados a partir de uma aprendizagem que seja significativa. 

Nesse momento da UEPS, apresentamos o conhecimento a ser 

ensinado/aprendido. Com o auxílio do software GeoGebra e um projetor multimídia, o 

professor discutiu os conceitos essenciais para a aprendizagem do tema congruência 

entre triângulos retângulos. Nessa situação podemos observar que o aluno passa a ter 

um comportamento diferente em relação ao processo de ensino e aprendizagem, pois 

tornou-se mais participativo nas discussões e no desenvolvimento de estratégias que tem 

o potencial de aperfeiçoar a aprendizagem. 

Após apresentação do conhecimento a ser ensinado/aprendido, passamos a um 

novo momento da UEPS que foi retomar aspectos mais gerais sobre o tema, de forma a 

propor o conhecimento em um maior nível de complexidade, colocando uma nova 

situação de ensino. Para Ausubel (2003), no processo de ensino e aprendizagem são 

necessários materiais instrutivos dependentes de uma sequência que seja evolutivamente 

complexa. Nesse momento foi proposto uma atividade na qual tivemos por objetivo a 

verificação da congruência entre triângulos a partir da identificação da 

proporcionalidade existente entre os lados dos triângulos retângulo. 

Para isso sugerimos a seguinte situação: inserimos um ponto, que o GeoGebra 

chama de ponto-objeto, em seguimentos correspondentes dos dois triângulos retângulos 

construídos na parte anterior. Em seguida, também utilizando o recurso do software, 

incluímos a ação animar a esses pontos-objeto, fazendo com que eles se 

movimentassem pelos triângulos, percorrendo os segmentos correspondentes dos 

triângulos no mesmo intervalo de tempo. Dessa forma, os alunos poderiam observar a 

existência de proporcionalidade entre os lados do triângulo, concluindo que os 

triângulos são congruentes. A partir dessa situação pretendemos identificar se os alunos 
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conseguiram observar a congruência dos triângulo, para isso utilizamos o seguinte 

questionamento: o que você pode concluir em relação aos deslocamentos dos ponto-

objeto observados nos triângulos? As respostas encontram-se no quadro 03. 

 

 

Quadro 03 – Respostas dos alunos referente a pergunta: o que você pode concluir em relação 
aos deslocamentos dos ponto-objeto observados nos triângulos? 

Aluno Transcrição das respostas 
A Os pontos percorrem os triângulos ao mesmo tempo. 
B Os pontos vão se encontrar em um determinado local 
C Que embora tenham deslocamentos diferentes, sempre chegam ao mesmo ponto de 

partida, isso prova que são congruentes. 
D No ponto E os pontos sempre se encontram, e percorrem os triângulos ao mesmo 

tempo. 
E Não respondeu. 
F Que os pontos se deslocam ao mesmo tempo em torno do seu próprio triângulo. 
G Os pontos se encontram. 
H Eles se encontram em um ponto 
I Que mesmo tendo deslocamentos diferentes, sempre chegam ao mesmo ponto, isso 

prova que são congruentes. 
J Que os pontos sempre vão se encontrar. 
K Tempo percorrido em catetos congruentes é igual. 
L Os pontos se encontram. 
M Encontro entre os pontos. 
N Os pontos vão se encontrar em determinado local. 
O Os pontos se encontram. 
P Os pontos se encontram. 

 

A partir da coleta dos dados identificamos que apenas três alunos evidenciaram 

que os pontos-objeto percorrem diferentes espaços no mesmo intervalo de tempo por 

conta dos lados que são proporcionais, caracterizando assim triângulos retângulos 

congruentes. 

O aumento do nível de complexidade na atividade, partindo para uma situação 

não familiar para os alunos coloca em discussão o próprio processo de formação dos 

mesmos, uma vez que se trata de alunos que já concluíram o ensino médio. Nota-se que 

o desenvolvimento da aprendizagem nos anos de educação básica pode ter influenciado 

no desenvolvimento cognitivo de forma crucial, diminuindo a eficácia de qualquer 

processo de aprendizagem que não esteja alicerçado na memorização. Para Ausubel 

(2003), o adiamento da experiência de um ensino significativo desperdiça oportunidades 

de aprendizagem valiosas e, muitas vezes, reduzindo, de forma desnecessária, a 

quantidade e complexidade do conteúdo. 
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Após discussões sobre o tema em sala de aula, podemos observar também que 

os alunos tinham uma parcela do conhecimento matemático associado à Física, mais 

especificamente a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo, que seria uma 

constante, chamada na Física de velocidade média, por isso eles conseguiram identificar 

que os pontos-objeto percorrem lados diferentes ao mesmo tempo, porém apenas três 

identificaram a existência de uma proporcionalidade nas dimensões dos lados, o que 

caracterizava também os triângulos como congruentes. Essa situação oportunizou uma 

discussão mais aprofundada sobre o tema, retomando as características mais relevantes 

do conteúdo com o auxílio do professor. 

Para a conclusão da UEPS, retomamos as características mais relevantes do 

conteúdo e buscamos discutir possíveis lacunas conceituais. 

Sabendo que a aprendizagem significativa é progressiva e procurando 

identificar potencialidades do material de ensino, realizamos uma entrevista com os 

alunos participantes como um ato de avaliação da aprendizagem através da UEPS. Das 

concepções dos alunos podemos destacar: 

Aluno C: A utilização do software GeoGebra facilitou a aprendizagem do 

conteúdo. 

Aluno D: Acho que as atividades desenvolvidas ficaram bem claras, auxiliou 

no entendimento do conteúdo sem a necessidade de decorar fórmulas. 

Aluno M: O material possibilitou aprender um assunto ao qual poucos tem 

facilidade, mesmo assim percebemos que os triângulos são semelhantes através do 

Geogebra. 

Enfim, acerca da UEPS, notamos a partir das concepções dos alunos, que a 

experiência de aprendizagem na aprendizagem significativa foi agradável e satisfatória, 

possibilitando aguçar a curiosidade intelectual e a perspectiva de se adquirir novos 

conhecimentos. 

 

CONCLUSÕES 
 

Apesar de ser extremamente difícil analisar os registros e encontrar padrões ou 

regularidades que nos forneçam indícios que o material é potencialmente significativo, a 

partir da coleta de dados podemos concluir que a utilização do software GeoGebra pode 

se tornar uma ferramenta importante no processo de aprendizagem dos alunos. 

Observamos indícios que a utilização do software foi potencialmente significativa, pois 
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se tratou de uma sequência didática que teve como maior potencial a facilitação da 

aprendizagem significativa e a participação ativa do aluno. 

Essa UEPS oportunizou uma construção inicial da capacidade que o aluno 

individualmente demonstra para a utilização do conhecimento prévio em relação ao 

novo conhecimento a ser adquirido, de forma contrária à aprendizagem por 

memorização, desenvolvendo a evolução do conhecimento de maneira mais estável 

através da inserção interativa e dinâmica de elementos sobre o tema que diferem do 

“formulismo” que encontramos nas aulas de Matemática. 

A investigação desenvolvida a partir da utilização do software GeoGebra como 

ferramenta pedagógica na construção de Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativas também se justificou pelo fato de observarmos as condições de 

aprendizagem aplicadas em sala de aula que podem proporcionar modificações no 

processo de ensino e de aprendizagem. Isso oportuniza a aplicação direta e sistemática 

desse software em um período de tempo mais longo. Podendo tornar o processo de 

ensino mais predisposto a ser motivador e potencialmente significativo para a 

concepção de novos currículos e novas formas de ensino e de aprendizagem. 
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Resumo

Classificamos as subvariedades de rotação em Qn
ε×R, com curvatura seccional constante

e dimensão m ≥ 3.

Abstract

We classify the rotation submanifolds of Qn
ε ×R with constant sectional curvature and

dimension m ≥ 3.

1 Introdução

Denotamos por Qn
ε uma variedade Riemanniana completa e simplesmente conexa de

curvatura seccional constante ε ∈ {−1, 1} e dimensão n. É um fato conhecido que Qn
ε

é isométrica à esfera unitária Sn ⊂ Rn+1 se ε = 1 e ao espaço hiperbólico Hn ⊂ Ln+1 se
ε = −1, em que Ln+1 denota o espaço de Lorentz de dimensão n+ 1.

A geometria das subvariedades dos espaços produtos Qn
ε×R tem despertado interesse

de vários pesquisadores nos últimos anos. Daniel [5] que, com o intuito de estudar
superf́ıcies mı́nimas em Q2

ε ×R, demonstrou um teorema tipo Bonnet para imersões de
variedades riemannianas n− dimensionais em Qn

ε × R. Tal teorema fornece condições
necessárias e suficientes para que uma variedade riemanniana n-dimensional possa ser
isometricamente imersa em Qn

ε ×R, e essas condições são dadas em termos das primeira
e segunda formas fundamentais da imersão e em termos das projeções em TM e em
T⊥M de um campo unitário tangente ao segundo fator de Qn

ε × R. O resultado de B.
Daniel foi generalizado em [7] por J.H.Lira, R.Tojeiro e F.Vitório, que provaram um
teorema tipo Bonnet para produtos de duas formas espaciais. Nesse novo resultado, a
codimensão da imersão pode ser qualquer e as condições para a existência da imersão são
dadas em termos das primeira e segunda formas fundamentais, em termos da conexão
em T⊥M e em termos dos tensores R, S e T definidos pelos autores.

As subvariedades de rotação de Qn
ε × R foram definidas em [9] em termos de uma

curva perfil, (ver seção 3) estendendo a definição dada em [6] para o caso de hipersu-
perf́ıcies. É um problema interessante classificar as subvariedades de rotação de Qn

ε ×R,
com curvatura seccional constante.
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Superf́ıcies de rotação com curvatura Gaussiana constante de Q2(ε) × R foram es-
tudadas em [1] e [2], com ênfase em suas propriedades globais. Os autores mostraram,
dentre outras coisas, que uma superf́ıcie completa com curvatura Gaussiana constante
c > 1 (respectivamente, c > 0) de S2 ×R (respectivamente, H2 ×R) é necessariamente
de rotação, e suas curvas geratrizes foram determinadas explicitamente.

As hipersuperf́ıcies de Qm(ε) × R com curvatura seccional constante c e dimensão
m ≥ 3 foram classificadas por F.Manfio e R. Tojeiro em [8]. Mostraram dentre outras
coisas que, se m ≥ 4, ε = 1 e c ≥ 1 (respectivamente, ε = −1 e c ≥ −1 ) os únicos
exemplos existentes, mesmo localmente, são as de rotação. Além disso, classificaram
todas as hipersuperf́ıcies de rotação de Qm(ε)× R, com curvatura seccional constante.

As imersões isométricas f : Mm
c → Sm+p × R, m ≥ 3 e p ≤ m − 3, em que Mm

c

denota uma variedade Riemanniana de curvatura seccional constante c e dimensão m,
foram estudadas em [3]. Foi mostrado que, se c ≥ 1, as subvariedades de rotação com
curvatura seccional constante igual a c aparecem em abundância.

Nesse trabalho, as subvariedades de rotação com curvatura seccional constante foram
totalmente classificadas. Tal classificação estende a dada para o caso de hipersuperf́ıcies
em [9]. Foi mostrado que subvariedades de rotação de Qn(ε)×R, com curvatura seccional
constante c e dimensão m ≥ 3, só existem, mesmo localmente, para c ≥ ε. Além
disso, foi dada uma parametrização expĺıcita de tais subvariedades em termos de uma
determinada curva perfil.

Antes de terminar esta introdução será descrito o conteúdo de cada seção deste
trabalho. Na seção 2 serão introduzidos alguns fatos básicos que serão úteis nas seções
seguintes. Na seção 3 serão definidas as subvariedades de rotação de Qn

ε × R, objeto
de estudo nesse trabalho. Na quarta e última seção será enunciado e demostrado o
principal resultado desse trabalho.

2 Preliminares

Dada uma imersão isométrica f : Mm → Qn
ε×R, seja ∂

∂t
um campo de vetores tangentes

unitários no segundo fator de Qn
ε ×R. Note que, se ε = 0, podemos escolher um campo

de vetores unitário constante ∂
∂t

em Rn+1. Então um campo de vetores tangentes T a
Mm

c e um campo de vetores normais a f são definidos por

∂

∂t
= f∗T + η. (2.1)

Aqui e no que segue Afη é o operador forma de f na direção de η, dado por:

〈AfηX, Y 〉 = 〈αf (X, Y ), η〉, ∀ X, Y ∈ TM.
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As equações de Gauss, Codazzi e Ricci para f são, respectivamente (Ver, e.g., [7])

R(X, Y )W = (X ∧ Y − 〈Y, T 〉X ∧ T + 〈X,T 〉Y ∧ T )W +Afα(Y,W )X −A
f
α(X,W )Y, (2.2)

(∇⊥Xα)(Y,W )− (∇⊥Y α)(X,W ) = (〈X,W 〉〈Y, T 〉 − 〈Y,W 〉〈X,T 〉)η (2.3)

e
R⊥(X, Y )ζ = α(X,AfζY )− α(AfζX, Y ). (2.4)

A equação (2.3) é equivalente a

(∇XA
f )(Y, ζ)− (∇YA

f )(X, ζ) = ε〈η, ζ〉(X ∧ Y )T (2.5)

em que (X ∧ Y )W = 〈Y,W 〉X − 〈X,W 〉Y.
Embora isso não irá ser utilizado no que segue, vale a pena mencionar que as

equações (2.2) - (2.4) determinam completamente uma imersão isométrica f : Mm →
Qn
ε × R a menos de uma isometria de Qn

ε × R (Ver Corolário 3 de [7]).

2.1 Tubo Parcial

Seja g : Nm−1 → Qn
ε uma imersão isométrica. Suponha que exista um conjunto

ortonormal {ξ1, ξ2, ..., ξk} de campos de vetores normais paralelos ao longo de g.
Esta hipótese é satisfeita localmente, por exemplo, se g possui fibrado normal plano.
Assim, o subfibrado vetorial E de posto k do fibrado normal N gN de g, gerado por
ξ1, ξ2, ..., ξk, é paralelo e plano. Sejam j : Qn

ε → Qn
ε × R e i : Qn

ε × R → En+2 as
inclusões canônicas, e j̃ = i ◦ j, em que En+2 denota o espaço Euclidiano Rn+2, quando
ε = 1, ou o espaço de Lorentz Ln+2, quando ε = −1. Defina ξ̃i = j̃∗ξi, 1 ≤ i ≤ k,
ξ̃0 = g̃ := j̃ ◦ g e ξ̃k+1 = i∗

∂
∂t

. Então, o subfibrado vetorial Ẽ de N g̃N cuja fibra Ẽ(x),

em x ∈ Nm−1, é gerada por ξ̃0, ξ̃1, ..., ξ̃k+1, é também paralelo e plano. Defina uma
isometria de fibrados vetoriais φ : Nm−1 × Ek+2 → Ẽ por

φx(y) := φ(x, y) =
k+1∑
i=0

yiξ̃i, (2.6)

para y = (y0, y1, ..., yk+1) ∈ Ek+2. Seja

f : Mm := Nm−1 × I → Qn
ε × R

dada por

f̃(x, s) := (i ◦ f)(x, s) = φx(γ(s)) =
k+1∑
i=0

γi(s)ξ̃i(x) (2.7)
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em que γ : I → Qk
ε × R ⊂ Ek+2, γ = (γ0, ..., γk, γk+1), é uma curva regular suave tal

que εγ2
0 + γ2

1 + ...+ γ2
k = ε e γk+1 possui derivada não nula em todo ponto.

A aplicação f̃ é um tubo parcial sobre g̃ com fibra γ, no sentido dado em [4]. Ge-
ometricamente, f̃(M) é obtida transportando paralelamente a curva φx(γ(I)), contida
no espaço normal de g̃ em x ∈ Nn−1, com respeito à conexão normal de g̃.

Uma condição necessária e suficiente para um ponto (x, s) ∈ Mm = Nm−1 × R ser
regular para f é dada na parte (ii) da Proposição 2.1 abaixo.

A proposição seguinte descreve a diferencial, o espaço normal e a segunda forma
fundamental da imersão isométrica f̃ definida em (2.7). Dados x ∈ Nm−1, X ∈ TxN e
s ∈ I, denote por XH o único vetor em T(x,s)M tal que π1∗X

H = X e π2∗X
H = 0, em

que π1 : Mm → Nm−1 e π2 : Mm → I são as projeções canônicas.

Proposição 2.1. [9] São válidas as seguintes afirmações:
(i) A diferencial de f̃ é dada por

f̃∗(x, s)X
H = g̃∗(x)(γ0(s)I −

k∑
i=1

γi(s)A
g
ξi

(x))X

para todo X ∈ TxN , em que I é o endomorfismo identidade de TxN , e

f̃∗(x, s)
∂

∂s
= φx(γ

′(s)).

(ii) A aplicação f̃ (e, portanto, f) é uma imersão em (x, s) se, e somente se,

Ps(x) := γ0(s)I −
k∑
i=1

γi(s)A
g
ξi

(x) = −Ag̃φx(γ̄(s)) = −Ag̃φx(γ(s)),

em que γ̄(s) = (γ0(s), ..., γk(s), 0), é um endomorfismo inverśıvel de TxN.
(iii) Se f̃ é uma imersão em (x, s), então

N f̃
(x,s)M = j̃∗E(x)⊥ ⊕ φx(γ′(s)⊥) ⊂ N g̃

xN,

em que E(x)⊥ e γ′(s)⊥ denotam os complementos ortogonais de E(x) em N g
xN e de

γ′(s) em Ek+2, respectivamente, e

N f̃
(x,s)M = i∗N

f
(x,s)M ⊕ span{(π ◦ f̃)(x, s)} = i∗N

f
(x,s)M ⊕ φx(γ(s)),

em que π : En+2 = En+1 × R→ En+1 é a projeção canônica.
(iv) Se f̃ é uma imersão em (x, s), então

Af̃ξ (x, s)X
H = (Ps(x)−1Ag̃ξ(x)X)H. (2.8)
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para quaisquer ξ ∈ N f̃
(x,s)M e X ∈ TxN,

Af̃ξ (x, s)
∂

∂s
= 0, se ξ ∈ j̃∗E(x)⊥ (2.9)

e

Af̃φx(ζ)(x, s)
∂

∂s
=
〈γ′′(s), ζ〉
〈γ′(s), γ′(s)〉

∂

∂s
, se ζ ∈ Ek+2, 〈ζ, γ′(s)〉 = 0. (2.10)

Além disso,

Afζ (x, s) = Af̃i∗ζ(x, s)

para todo ζ ∈ Ek+2.

No caso em que a imersão isométrica f̃ , dada por (2.7) em termos de uma imersão
isométrica g : Nm−1 → Qn

ε com fibrado normal plano, com k = n −m + 1, podemos
reescrever as afirmações da Proposição 2.1 como segue.

Corolário 2.2. Nas condições acima, são válidas as seguintes afirmações:
(i) A diferencial de f̃ é dada por

f̃∗(x, s)X
H = g̃∗(x)(γ0(s)I −

n−m+1∑
i=1

γi(s)A
g
ξi

(x))X (2.11)

para todo X ∈ TxN , em que I é o endomorfismo identidade de TxN , e

f̃∗(x, s)
∂

∂s
= φx(γ

′(s)). (2.12)

(ii) A aplicação f̃ (e, portanto, f) é uma imersão em (x, s) se, e somente se,

Ps(x) := γ0(s)I −
n−m+1∑
i=1

γi(s)A
g
ξi

(x) = −Ag̃φx(γ(s)) = −Ag̃φx(γ(s)), (2.13)

em que γ(s) = (γ0(s), ..., γn−m+1(s), 0), é um endomorfismo inverśıvel de TxN.
(iii) Se f̃ é uma imersão em (x, s), então

N f̃
(x,s)M = φx(γ

′(s)⊥) ⊂ N g̃
xN. (2.14)

(iv) Se f̃ é uma imersão em (x, s), então

αf̃ (XH, Y H) = αg̃(Ps(x)X, Y )− 〈α
g̃(Ps(x)X, Y ), φx(γ

′(s))〉
〈γ′(s), γ′(s)〉

φx(γ
′(s)). (2.15)
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e αf̃ (XH,
∂

∂s
) = 0, para quaisquer X, Y ∈ TxN, e

αf̃ (
∂

∂s
,
∂

∂s
) = φx(γ

′′(s)).αf̃ (
∂

∂s
,
∂

∂s
) =

φx(γ
′′(s))

〈γ′(s), γ′(s)〉
. (2.16)

Demostração: Os itens (i), (ii) e (iii) seguem diretamente da Proposição 2.1. Para

provarmos o item (iv), observe que, para qualquer ξ ∈ N f̃
(x,s)M , temos

〈αf̃ (XH, Y H), ξ〉 = 〈Af̃ξX
H, Y H〉f̃ = 〈f̃∗Af̃ξX

H, f̃∗Y
H〉 (2.8),(2.11)

=

= 〈g̃∗Ag̃ξX, g̃∗Ps(x)Y 〉 = 〈Ag̃ξX,Ps(x)Y 〉g̃
= 〈αg̃(Ps(x)X, Y ), ξ〉,

e (2.15) segue de (2.14). Além disso,

〈αf̃ ( ∂
∂s
,
∂

∂s
), φx(ζ)〉 = 〈Af̃φx(ζ)

∂

∂s
,
∂

∂s
〉 (2.10)

= 〈γ′′(s), ζ〉

se ζ ∈ Ek+2, 〈ζ, γ′(s)〉 = 0, e (2.16) segue.

Observação 2.3. Decorre imediatamente do Corolário 2.2 que, se {X1, ..., Xm−1} é uma

base ortonormal de TxN
m−1 de direções principais de g̃, então

{
∂

∂s
,XH1 , ..., X

H
m−1

}
é

uma base ortogonal de T f̃(x,s)M de direções principais de f̃ .

3 Subvariedade de Rotação em Sn × R
Nesta seção definimos as subvariedades de rotação em Qn

ε ×R com curva de perfil. Tal
seção é baseada em [9].

Sejam (x0, ..., xn+1) coordenadas canônicas em En+2 com respeito às quais a métrica
de En+2 é escrita como

ds2 = εdx2
0 + dx2

1 + ...+ dx2
n+1

Considere En+1 como

En+1 = {(x0, ..., xn+1) ∈ En+2 : xn+1 = 0}

e
Qn
ε = {(x0, ..., xn) ∈ En+1 : εx2

0 + x2
1 + ...+ x2

n = ε} (x0 > 0 se ε = −1).
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Seja P n−m+3 um subespaço de En+2 de dimensão n−m+ 3 que contém os vetores
e0 e en+1, em que {e0, ..., en+1} é a base canônica de En+2. Então

(Qn
ε × R) ∩ P n−m+3 = Qn−m+1

ε × R.

Denote por I o grupo de isometrias em En+2 que fixa os pontos de um subespaço
P n−m+2 ⊂ P n−m+3 que contém a direção en+1. Considere uma curva regular γ em
Qn−m+1
ε × R ⊂ P n−m+3 situada em um dos dois hiperplanos de P n−m+3 determinados

por P n−m+2.

Definição 3.1. Uma subvariedade de rotação em Qn
ε × R com curva geratriz γ e eixo

P n−m+2 é a órbita de γ sob a ação de I.

Segue imediatamente da definição acima que tal variedade de rotação possui di-
mensão m.

Suponhamos que P n−m+3 seja gerado por e0, em, ..., en+1. No caso ε = 1 suponha,
também, que P n−m+2 seja gerado por em, ..., en+1. Escrevendo a curva γ como

γ(s) = γ0(s)e0 +
n∑

i=m

γ(s)ei−m+1 + h(s)en+1, (3.1)

com
n−m+1∑
i=0

γ2
i = 1, a subvariedade de rotação, de dimensão m, em Sn × R com curva

perfil γ e eixo P n−m+2, pode ser parametrizada por

f̃(s, t) = (γ0(s)ϕ1(t), ..., γ0(s)ϕm(t), γ1(s), ..., γn−m+1(s), h(s)), (3.2)

em que t = (t1, ..., tm−1) e ϕ = (ϕ1, ..., ϕm) parametriza Sm−1 ⊂ Rm.
Para ε = −1, temos três possibilidades distintas a considerar, conforme P n−m+2 seja

Lorentziano, Riemanniano ou degenerado, e a subvariedade de rotação será denominada,
respectivamente, do tipo esférico, hiperbólico ou parabólico. No primeiro caso, podemos
supor que P n−m+2 seja gerado por e0, em+1, · · · , en+1, e que γ seja dada por (3.1), com

−γ2
0 +

n−m+1∑
i=1

γ2
i = −1. Então, a subvariedade de rotação de Hn × R com curva perfil γ

e eixo P n−m+2 pode ser parametrizada por

f̃(s, t) = (γ0(s), γ1(s)ϕ1(t), · · · , γ1(s)ϕm(t), γ2(s), · · · , γn−m+1(s), h(s)), (3.3)

em que t = (t1, ..., tm−1) e ϕ = (ϕ1, ..., ϕm) parametriza Sm−1 ⊂ Rm.
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No segundo caso, podemos supor que P n−m+2 seja gerado por em, · · · , en+1. Então,

com a curva γ também dada por (3.1) com −γ2
0 +

n−m+1∑
i=1

γ2
i = −1, a parametrização é

também dada por (3.3), sendo que neste caso ϕ = (ϕ1, ..., ϕm) parametriza Hm−1 ⊂ Lm.
Finalmente, quando P n−m+2 é degenerado, escolha uma base pseudo-ortonormal

ê0 =
1√
2

(−e0 + en), ên =
1√
2

(e0 + en), êj = ej, (3.4)

para j ∈ {1, · · · , n − 1, n + 1}, e suponha que P n−m+2 seja gerado por êm, · · · , ên+1.
Note que 〈ê0, ê0〉 = 0 = 〈ên, ên〉 e 〈ê0, ên〉 = 1. Então, podemos parametrizar γ por

γ(s) = γ0(s)ê0 +
n∑

i=m

γi−m+1(s)êi + h(s)ên+1, (3.5)

com 2γ0(s)γn−m+1(s) +
∑n−m

i=1 γ2
i (s) = −1, e a parametrização da correspondente sub-

variedade de rotação nas coordenadas pseudo-ortonormais escolhidas é

f̃(s, t) =

(
γ0, γ0t1, · · · , γ0tm−1, γ1, · · · , γn−m, γn−m+1 −

γ0

2

m−1∑
i=1

t2i , h

)
, (3.6)

em que t = (t1, ..., tm−1) parametriza Rm−1, γi = γi(s), 0 ≤ i ≤ n−m+ 1, e h = h(s).
Temos o seguinte teorema de caracterização das subvariedades de rotação em Qn(ε)×

R:

Teorema 3.2. [9] Seja f : Mm → Qn
ε × R, ε ∈ {−1, 1}, uma imersão isométrica tal

que o campo de vetores T , definido em (2.1), não se anule em nenhum ponto. Então
as seguintes afirmações são equivalentes:
(i) f é uma subvariedade de rotação cuja geratriz é uma curva em uma subvariedade
totalmente geodésica Qn−m+1(ε)× R ⊂ Qn(ε)× R;
(ii) existe um campo de vetores normais ζ ao longo de f tal que

AfξX =< ζ, ξ > X (3.7)

para quaisquer X ∈ {T}⊥ e ξ ∈ Γ(N fM).

4 Principais resultados

Nesta seção provaremos os principais resultados deste trabalho, a saber, obtivemos
uma classificação completa de todas subvariedades de rotação com curvatura seccional
constante c e dimensão m, m ≥ 3, de Sn × R.
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Teorema 4.1. Seja f : Mm → Qn(ε)×R uma subvariedade de rotação com curvatura
seccional constante c e dimensão m ≥ 3. Então c ≥ ε. Além disso:

(i) se ε = 1, então f é parametrizada por (3.2), com γ0 =
1√
c

sen(
√
cs). Ademais,

c = 1, se, e somente se, h(s), na parametrização acima, é constante.
(ii) se ε = −1 e c ∈ (−1, 0), então uma das possibilidades ocorre:

(a) f é uma subvariedade de rotação do tipo esférico que pode ser parametrizada por

(3.3) com γ1 =
1√
−c

senh(
√
−cs);

(b) f é uma subvariedade de rotação do tipo hiperbólico que pode ser parametrizada

por (3.3) com γ0 =
1√
−c

cosh(
√
−cs);

(c) f é uma subvariedade de rotação do tipo parabólico que pode ser parametrizada
por (3.6) com γ0 = exp(

√
−cs).

Outrossim, c = −1 se, e somente se, h(s), nas parametrizações acima, é constante.
(iii) se ε = −1 e c = 0, então uma das possibilidades ocorre:

(a) f é uma subvariedade de rotação do tipo esférico que pode ser parametrizada por
(3.3) com γ1 = ±s;

(b) f é uma subvariedade de rotação do tipo parabólico que pode ser parametrizada
por (3.6) com γ0 = k, k constante.
(iv) se ε = −1 e c > 0, então f é uma subvariedade de rotação do tipo esférico que

pode ser parametrizada por (3.3) com γ1 =
1√
c

sen(
√
cs).

Demostração: Inicialmente vamos determinar os posśıveis valores de c para que a sub-
variedade de rotação f : Mm

c → Qn(ε) × R possua curvatura seccional constante c.
Seja T o campo definido em (2.1). Para cada x ∈ M , seja {ξ1, · · · , ξn−m+1} uma base
ortonormal de N f

xM . Temos, pelo Teorema 3.2, que

AfξrT = λrT e AfξrX = µrX, ∀X ∈ {T}⊥, (4.1)

em que, 1 ≤ r ≤ n −m + 1. Agora a Equação de Gauss (2.2), para X, Y,W ∈ {T}⊥
ortonormais, com Y = W, implica em:

c− ε =
n−m+1∑
r=1

µ2
r (4.2)

e, para X = T e Y = W ∈ {T}⊥, nos dá que:

c− ε =
n−m+1∑
r=1

λrµr + |T |2 (4.3)
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Conclui-se de (4.2) e de (4.3) que c ≥ ε e, se c = ε, T é um campo de vetores nulo.
Portanto, se c = ε, então f(Mm

ε ) está contido em uma fatia Qn(ε)× {t} de Qn(ε)× R.
É fácil ver que as fatias Qn(ε) × {t} de Qn(ε) × R, são parametrizadas como na seção
3, com a ultima coordenada constante.

Afirmamos que f̃ := i ◦ f , em que i : Qn(ε) × R → En+2 é a inclusão canônica,
pode ser vista como um tubo parcial sobre uma imersão isométrica g : Mm−1 → Qn(ε)
umb́ılica e com fibra γ : I → Qn−m+1(ε)× R ⊂ En−m+3, γ = (γ0, · · · , γn−m+1, γn−m+2).
Além disso, o operador forma Ag̃ de g̃ := j ◦ g, em que j : Qn(ε) → En+1 é a inclusão
canônica, é tal que

Ag̃φx(γ̄) = −βI, Ag̃φx(γ′) = −β′I e Ag̃φx(γ′′) = −β′′I, (4.4)

em que, β(s) = γ1(s), quando ε = −1 e a subvariedade de rotação é do tipo esférico, e
β(s) = γ0(s) nos demais casos, φ é a isometria que define o tubo e γ̄(s) = (γ0, · · · , γn−m+1, 0).

De fato, para ε = 1 ou ε = −1 e f do tipo hiperbólico, temos que a subvariedade de
rotação é parametrizada por (3.2), que pode ser escrita como

f̃(s, t) = γ0(s)ĝ(t) +
n∑

i=m

γi−m+1(s)ei + h(s)en+1, (4.5)

em que ĝ(t) =
∑m

i=1 ϕi(t)ei, para t = (t1, · · · , tm−1), é uma imersão isométrica de
Qm−1(ε) em Qn(ε) totalmente geodésica. Seja {ẽ0, ẽm, · · · , , ẽn, ẽn+1} uma base orto-
normal de Rn−m+3. Para cada t ∈ Qm−1

ε , defina uma isometria φt : En−m+3 → En−m+3

por φt(ẽ0) = ĝ(t), φt(ẽi) = ei, m ≤ i ≤ n + 1. Defina uma curva γ : I ⊂ R → En−m+3

por γ(s) = γ0ẽ0 +
∑n

i=m γi−m+1ẽi + h(s)ẽn+1, com εγ0 +
∑n−m+1

i=1 γ2
i = ε. Agora,

f̃(s, t) = φt(γ(s)). Agora a segunda forma fundamental αg̃ da imersão isométrica
g̃ := j ◦ ĝ, é dada por

αg̃ = −〈·, ·〉φt(ẽ0). (4.6)

Donde segue (4.4). Isto prova a afirmação para ε = 1 e ε = −1 e f do tipo hiperbólico.
Suponha que ε = −1 e f é uma subvariedade de rotação do tipo parabólico, para-

metrizada por (3.6). Tal parametrização pode ser escrita como:

f̃(s, t) = γ0ĝ(t) +
n∑

i=m

γiêi + h(s)ên+1

em que

ĝ(t) = ê0 +
m−1∑
i=1

tiêi −
1

2

(
m−1∑
i=1

t2i

)
ên.
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Note que ĝ define uma imersão isométrica de Rm−1 em Ln+2 (de fato, ĝ(Rm−1) ⊂
Vn+1 ⊂ Ln+2, em que Vn+1 é o cone de luz), e que ĝ, êm, · · · , ên, ên+1 é uma base pseudo-
ortonormal de N ĝRm−1, com 〈ĝ, ĝ〉 = 0 = 〈ên, ên〉, 〈ĝ, ên〉 = 1 e {êm, · · · , ên−1, ên+1} é
uma base ortonormal de span{ĝ, ên}⊥.

Seja {e0, em, · · · , en, en+1} uma base pseudo ortonormal de Ln−m+3 com 〈e0, e0〉 =
0 = 〈en, en〉, 〈e0, en〉 = 1 e {em, · · · , en−1, en+1} é uma base ortonormal de span{e0, en}⊥.
Para cada t ∈ Rm−1 defina uma isometria φt : Ln−m+3 → N ĝRm−1 por φt(e0) =
ĝ, φt(en) = ên, φt(ei) = êi, m ≤ i ≤ n − 1 e φt(en+1) = ên+1. Defina uma curva
γ : I → Hn−m+1 × R ⊂ Ln−m+3 por γ(s) = γ0e0 +

∑n
i=m γi−m+1ei + h(s)en+1, com

2γ0γn−m+1 +
∑n−m

i=1 γ2
i = −1. Observe que f̃(s, t) = φt(γ(s)). Para qualquer s0 ∈ I fixo,

seja g : Rm−1 → Hn dado por g = ĝ − 1

2
ên. Então g (horosfera) define uma imersão

umb́ılica com mesmo espaço normal, em Ln+2, que ĝ, em qualquer ponto t ∈ Rm−1.
Note que

f̃(s, t) = φt(γ(s)) = γ0ĝ −
γ0

2
ên +

γ0

2
ên +

n∑
i=m

γi−m+1êi + h(s)ên+1

= γ0g +
n−1∑
i=m

γi−m+1êi +
(
γn−m+1 +

γ0

2

)
ên + h(s)ên+1

Agora, observe que o espaço normal a g̃ := j ◦ g, em t ∈ Rm−1, é gerado por

N g̃
t Rm−1 = span {ĝ, êm, · · · , ên} .

Dáı, temos que,

αg̃(·, ·) = 〈αg̃(·, ·), ĝ〉ên + 〈αg̃(·, ·), ên〉ĝ +
n−1∑
i=m

〈αg̃(·, ·), ei〉ei. (4.7)

Mas, para quaisquer X, Y ∈ TtRm−1, temos

〈αg̃(X, Y ), ên〉 = X〈∇̃X g̃∗Y, ên〉 = X〈g̃∗Y, ên〉 = 0

〈αg̃(X, Y ), ĝ〉 = 〈∇̃X g̃Y, ĝ〉 = X〈g̃∗Y, ĝ〉 − 〈g̃Y, ĝ∗X〉 = −〈ĝY, ĝ∗X〉 = −〈X, Y 〉

e

〈αg̃(X, Y ), ei〉 = 〈∇̃X g̃∗Y, ei〉 = X〈g̃∗Y, ei〉 = 0, m ≤ i ≤ n− 1.

ReviSeM, Ano 2016, No. 1, p. 52− 66 62



Canevari, S.

Logo,
αg̃(·, ·) = −〈·, ·〉ên.

Donde segue (4.4).
Por sua vez, suponha que ε = −1 e f seja uma subvariedade de rotação do tipo

esférico parametrizada por (3.3). Observe que (3.3) pode ser escrita como:

f̃(t, s) = γ0e0 + γ1ĝ(t) +
n∑

i=m+1

γi−m+1ei + h(s)en+1,

em que

ĝ(t) =
m∑
i=1

ϕi(t)ei,

para t = (t1, · · · , tm−1), é um imersão isométrica de Rm−1 em Sn. Seja {ẽ0, ẽm, · · · , , ẽn, ẽn+1}
uma base ortonormal de Ln−m+3. Para cada t ∈ Rm−1, defina uma isometria φt :
Ln−m+3 → Ln−m+3 por φt(ẽ0) = e0, φt(ẽ1) = ĝ(t) e φt(ẽi) = ei, m + 1 ≤ i ≤ n + 1.
Defina uma curva γ : I ⊂ R → Rn−m+3 por γ(s) = γ0ẽ0 +

∑n
i=m γi−m+1ẽi + h(s)ẽn+1,

com −γ2
0 +
∑n−m+1

i=1 γ2
i = −1. Agora, f̃(s, t) = φt(γ(s)). Para qualquer s0 ∈ I fixo, seja

g : Rm−1 → Hn dado por g(t) = 2e0 + ĝ(s). Então g define uma imersão isométrica
umb́ılica com mesmo espaço normal, em Ln+2, que ĝ, em qualquer ponto t ∈ Rm−1.
Note que

f̃(t, s) = φt(γ(s)) = γ0e0 + 2γ1e0 − 2γ1e0 + γ1ĝ +
n∑

i=m+1

γi−m+1ei + h(s)en+1

= (γ0 − 2γ1)e0 + γ1g(t) +
n∑

i=m+1

γi−m+1ei + h(s)en+1

Agora, observe que o espaço normal a g̃ := j ◦ g, em t ∈ Rm−1, é gerado por

N g̃
t Rm−1 = span {e0, ĝ, em+1, · · · , en} .

Dáı, temos que

αg̃(·, ·) = −〈αg̃(·, ·), e0〉e0 + 〈αg̃(·, ·), ĝ〉ĝ +
n∑

i=m+1

〈αg̃(·, ·), ei〉ei.

Mas, para quaisquer X, Y ∈ TtRm−1, temos

〈αg̃(X, Y ), e0〉 = 〈∇̃X g̃∗Y, e0〉 = X〈g̃∗Y, e0〉 = 0,
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〈αg̃(X, Y ), ĝ〉 = 〈∇̃X g̃∗Y, ĝ〉 = X〈g̃∗Y, ĝ〉 − 〈g̃∗Y, ĝ∗X〉 = −〈g̃∗Y, g̃∗X〉 = −〈X, Y 〉

e

〈αg̃(X, Y ), ei〉 = 〈∇̃X g̃∗Y, ei〉 = X〈g̃∗Y, ei〉 = 0, m+ 1 ≤ i ≤ n.

Logo,

αg̃(·, ·) = −〈·, ·〉ĝ = −〈·, ·〉φt(ẽ1).

Contudo, a afirmação fica provada.

Agora, sejam {X1, ..., Xm−1} e
{

∂
∂s
,
XH1
‖XH1 ‖

, ...,
XHm−1

‖XHm−1‖

}
bases ortonormais de TtSm−1

e T(s,t)M, respectivamente, em que XHi é o levantamento horizontal de Xi, para todo
1 ≤ i ≤ m− 1. Supondo que a curva γ seja parametrizada pelo comprimento de arco,
segue de (2.8) e (2.10) que

αf̃ (
∂

∂s
,
∂

∂s
) = φx(γ

′′(s)),

αf̃ (XHi , X
H
j ) = −αg̃(Ag̃φx(γ̄(s))Xi, Xj)+ < αg̃(Ag̃φx(γ̄(s))Xi, Xj), φx(γ

′(s)) > φx(γ
′(s))

= β(s)[αg̃(Xi, Xj)− < αg̃(Xi, Xj), φx(γ
′(s)) > φx(γ

′(s))]

= β(s)〈Xi, Xj〉[αg̃(Xi, Xj) + β′(s)φx(γ
′(s))]

e

‖XHi ‖2 =< f̃∗X
H
i , f̃∗X

H
i >f̃=< Ag̃φx(γ̄(s))Xi, A

g̃
φx(γ̄(s))Xi >g̃= β2(s),

para todo 1 ≤ i ≤ m− 1 e s ∈ I.
Contudo, segue da Equação de Gauss para a imersão isométrica f̃ que,

KM

(
XHi
‖XHi ‖

,
XHj
‖XHj ‖

)
=
< αf̃ (XHi , X

H
i ), αf̃ (XHj , X

H
j ) >

‖XHi ‖2‖XHj ‖2

=
〈αg̃(Xi, Xi) + β′(s)φx(γ

′(s)), αg̃(Xj, Xj) + β′(s)φx(γ
′(s))〉

β2(s)

=
a− β′2(s)

β2(s)
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e

KM

(
XHi
‖XHi ‖

,
∂

∂s

)
=

< αf̃ (XHi , X
H
i ), αf̃ ( ∂

∂s
, ∂
∂s

) >

‖XHi ‖2

= −β
′′

β

para quaisquer 1 ≤ i 6= j ≤ m− 1, em que a = 1 quando ε = 1 ou ε = −1 e f é do tipo
esférico, a = 0 quando ε = −1 e f é do tipo parabólico e a = −1 quando ε = −1 e f é
do tipo hiperbólico. Logo, Mm tem curvatura seccional constante c se, e somente se,

β′(s)2 + cβ(s)2 = a. (4.8)

Note que −β
′′(s)

β(s)
= c, ou equivalentemente,

β′′(s) + cβ(s) = 0, (4.9)

segue derivando (4.8). Para finalizar a prova, basta integrar as equações (4.9) e (4.8).
Para o caso ε = 1, temos que c ≥ 1. Dáı, segue de (4.9) que

β(s) = γ0(s) = A cos(
√
cs) +B sen(

√
cs) (4.10)

com A,B ∈ R constantes. Substituindo (4.10) em (4.8), obtemos que

A2 +B2 =
1

c
.

Desta forma podemos tomar A =
1√
c

sen θ0 e B =
1√
c

cos θ0. para algum θ0 ∈ R.

Assim,

γ0(s) =
1√
c

sen θ0 cos(
√
cs) +

1√
c

cos θ0 sen(
√
cs) =

1√
c

sen(
√
cs+ θ0).

Substituindo s por s− θ0√
c
, podemos supor que θ0 = 0. Logo, γ0(s) =

1√
c

sen(
√
cs) e o

item (i) do teorema fica provado. Os demais casos são análogos.
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Resumo

Neste texto lidamos com uma equação de reação difusão unidimensional com memória
na fonte sujeita a condições iniciais e de fronteiras não homogêneas. Queremos mostrar
a existência e unicidade de solução para esse problema, bem como a sua dependência
cont́ınua com relação às condições iniciais.

Abstract

In this text, we deal with an unidimensional reaction-diffusion equation with memory
in source and subject to initial and non-homogeneous boundary conditions. We seek to
prove existence and uniqueness of solutions for this problem as well as its continuous
dependence on the initial conditions.

1 Introdução

Considere uma barra condutora, de dimensão linear e dimensões seccionais insignifi-
cantes, isolada termicamente do meio ambiente a não ser por suas extremidades. Se
colocarmos a barra no sentido deste seu comprimento sobre o eixo x e aquecermos uma
das extremidades, o fluxo de calor dar-se-á longitudinalmente, dos pontos com maior
temperatura para os de menor temperatura, conforme rege a lei do resfriamento. Deste
modo, estamos tratando de um problema de condução térmica unidimensional

ut = α2uxx,

u(0, t) = 0 = u(l, t), t ≥ 0,

u(x, 0) = f(x), x ∈ [0, l].

Joseph B. Fourier(1768-1830) foi o primeiro a estudar sistematicamente o problema de
condução de calor e seu nome está intrinsecamente ligado ao método de separação de
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variáveis, que é também conhecido como o método de Fourier. A abordagem para o
problema de condução de calor através desse método nos leva a necessidade de estudar
séries de Fourier (ver, por exemplo, [3, 5]).

Quando colocamos uma fonte de calor e consideramos temperaturas fixas distintas
nas extremidades da barra, a equação diferencial parcial que modela esse problema é a
seguinte:

ut = α2uxx + g(x, t),

u(0, t) = T1, u(l, t) = T2, t ≥ 0,

u(x, 0) = f(x), x ∈ [0, l],

onde T1 e T2 são constantes.
Estudaremos a existência, unicidade e dependência cont́ınua da solução do problema

de condução de calor com memória na fonte:

ut = α2uxx +

∫ t

0

a(t− s)g(s, x)ds, (1.1)

u(0, t) = T1, u(l, t) = T2 t ≥ 0,

u(x, 0) = f(x), x ∈ [0, l].

Neste caso, a função g descreve o fornecimento de calor em cada ponto x da barra no
tempo t e a : [0,∞)→ R é um núcleo que descreve como a história de fornecimento de
calor influencia na quantidade de calor a ser fornecida no ponto x e no tempo t.

2 Preliminares

Nesta seção apresentaremos a notação usada no texto e alguns resultados de séries de
Fourier.

Denotaremos por Ck([a, b]) o conjunto de funções que são k vezes continuamente di-
ferenciáveis. Representaremos por Cper(2l) o conjunto das funções cont́ınuas e periódicas
de peŕıodo 2l. Denotaremos por s[f ] a série de Fourier de f . Além disso, dada uma
função u(x, t) duas vezes diferenciável, denotaremos a primeira e a segunda derivada
parcial de u em relação a variável x por ux e uxx, respectivamente, e, analogamente, ut
é a derivada parcial de u com relação à t.

Definição 2.1. Uma função f é dita seccionalmente cont́ınua em [a, b] se existe uma
partição a = x0 < x1 < ... < xn = b do intervalo [a, b] tal que f é cont́ınua em
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cada subintervalo (xj, xj+1), os limites laterias f(x+j ) e f(x−j+1) existem e são finitos.
Denotaremos por SC[a, b] o espaço das funções seccionalmente cont́ınuas em [a, b].

Definição 2.2. Sejam f, g ∈ SCper(2l), a convolução de f e g é a função f∗g : R −→ R
definida por

(f ∗ g) =
1

2l

∫ −l
l

f(y)g(x− y)dy.

Definição 2.3. Sejam f, g : [0, l] −→ C, definiremos

(f |g) =

∫ l

0

f(x)g(x)dx,

onde g(x) é o complexo conjugado de g(x) x ∈ [0, l]. Isto define um produto interno
(ver, por exemplo,[3]).

2.1 Resultados básicos sobre séries de Fourier

Nesta seção coletaremos resultados básicos sobre séries de Fourier que serão utilizados
neste trabalho, (ver, por exemplo, [2]).
Queremos expressar a função f em uma série da forma:

f(x) =
a0
2

+
+∞∑
n=1

[
an cos

(nπx
l

)
+ bn sin

(nπx
l

)]
. (2.1)

A seguir, responderemos a três questões fundamentais:

(i) dada uma função f : [0, l] −→ R, quando é posśıvel expressar f como em (2.1)?

(ii) como calcular os coeficientes an e bn conhecendo f ?

(iii) em que sentido a série (2.1), converge?

Apresentamos aqui a resposta dos item (i), (ii) e (iii).
(i) Podemos escrever f como em (2.1) quando f e f ′ são seccionalmente cont́ınuas.
(ii) Para calcularmos tais coeficientes, conhecendo a função, precisamos estudar al-

gumas propriedades das funções trigonométricas:

ϕn(x) = sin
(nπx

l

)
, n ∈ N. (2.2)

ψn(x) = cos
(nπx

l

)
, n ∈ Z+. (2.3)

A primeira propriedade é o caráter periódico dessas funções:
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Proposição 2.4. Dado n ∈ N, as funções ϕn e ψn definidas por (2.2) e (2.3), res-
pectivamente, são periódicas com peŕıodo fundamental T = 2l

n
. Em particular, 2l é um

peŕıodo comum a todas essas funções. O conjunto {ψn : n ∈ Z+} ∪ {ϕn : n ∈ N} é um
conjunto ortogonal em [−l, l] se valem as seguintes relações de ortogonalidade.∫ l

−l
ψn(x)ψm(x)dx


0, se m,n ∈ Z+,m 6= n,
l, se m = n ∈ N,
2l, se m = n = 0.∫ l

−l
ϕn(x)ϕm(x)dx

{
0, se m,n ∈ N,m 6= n,
l, se m = n ∈ N.

∫ l

−l
ψn(x)ϕm(x)dx = 0 ∀n ∈ Z+,∀m ∈ N.

Usando essas propriedades podemos calcular os coeficientes an e bn conhecendo a
função f . Em termo das funções ϕm e ψn, podemos reescrever (2.1) como:

f =
a0
2

+
∞∑
n=1

[anψn + bnϕn]. (2.4)

Calculando formalmente os produtos internos (f |ψ0), (f |ψn)e(f |ϕn), obtemos, respecti-
vamente:

a0 =
1

l

∫ l

−l
f(x)dx, (2.5)

an =
1

l

∫ l

−l
f(x) cos

(nπx
l

)
dx, (2.6)

bn =
1

l

∫ l

−l
f(x) sin

(nπx
l

)
dx. (2.7)

As fórmulas para os cálculos de an e bn são conhecidas como as fórmulas de Euler-
Fourier.

(iii) A reposta do item (iii) são os teoremas:

Teorema 2.5. Suponha que f ∈ Cper(2l) é diferenciável em (−l, l) a menos de um
número finito de pontos, com f ′ ∈ SCper(2l). Então a série de Fourier de f converge
uniformemente em R para f .
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Teorema 2.6. Seja f ∈ SCper(2l) e suponha que f é diferenciável, a menos de um
número finito de pontos em (−l, l) com f ′ ∈ SCper(2l). Então, qualquer que seja x ∈ R
a série de Fourier de f no ponto x converge a (f(x+)+f(x−))

2
.

O Teorema 2.5 nos dá convergência uniforme enquanto que o Teorema 2.6 nos dá
convergência pontual.

2.2 Equação do calor homogênea

Considere a equação de calor

ut = α2uxx (2.8)

u(0, t) = 0 = u(l, t), t ≥ 0

u(x, 0) = f(x), x ∈ [0, l].

A ideia do método de separação de variáveis é procurar soluções:

u ∈ C2((0, l)× (0,∞)) ∩ C([0, l]× [0,+∞)),

da forma:

u(x, t) = ϕ(x)ψ(t). (2.9)

Impondo a condição de contorno, u(0, t) = 0 = u(l, t), x ∈ [0, l] obtemos,

ϕ(0)ψ(t) = 0 = ϕ(l)ψ(t),∀t ≥ 0,

Obtém-se:

ϕn = sin
(nπx

l

)
, x ∈ [0, l], (2.10)

e

ψ(t) = Ke−α
2λt.

Pelo prinćıpio da superposição,

u(x, t) =
∞∑
n=1

bn sin
(nπx

l

)
exp

(
−α2n2π2

l2
t

)
x ∈ [0, l], t ≥ 0. (2.11)
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Impondo a condição inicial, obtemos

f(x) =
∞∑
n=1

bn sin
(nπx

l

)
x ∈ [0, l]. (2.12)

Então a série em (2.11) converge uniformemente em [0, l]× [0,+∞] para uma função
u ∈ C([0, l]) × [0,+∞)) ∩ C∞([0, l] × (0,+∞)) que é a única solução do problema de
condução do calor homogêneo. Para mais detalhes ver [3, 2]

Lema 2.7 (Lema de Riemann Lebesgue). Se f ∈ SC([0, l]) e

s[f ] =
a0
2
ψ0 +

+∞∑
n=1

(anψn + bnϕn)

é sua série de Fourier , então

lim
n→+∞

an = 0 = lim
n→+∞

bn.

Teorema 2.8 (Teste M. de Weierstrass). Sejam Ω ⊆ R um conjunto não vazio e
{fn}+∞n=1 uma sequência em CC(Ω). Suponha que existe uma sequência numérica {Mn}+∞n=1

tal que

|fn(x)| ≤Mn,∀x ∈ Ω, ∀n ∈ N
+∞∑
n=1

Mn < +∞.

Então a série de funções
∑+∞

n=1 fn(x) converge uniformemente em Ω.

3 Resultado principal

Nesta seção estudaremos a existência, unicidade e dependência cont́ınua da solução
para a equação:

ut = α2uxx +

∫ t

0

a(t− s)g(x, s)ds, (3.1)

u(0, t) = T1, u(l, t) = T2, (3.2)

u(x, 0) = f(x). (3.3)
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Aqui, g ∈ C([0, l] × [0,+∞)) é limitada na variável t, e A : [0,+∞) → [0,∞) é
definida por A(t) =

∫ t
0
|a(s)|ds.

Teorema 3.1. Seja f : [0, l]→ R diferenciável a menos de um número finito de pontos
com f ′ ∈ SC[0, l], e suponha que A : [0,+∞)→ [0,∞) é limitada. Então, a série

∞∑
n=1

bn(t) sin(
nπx

l
), (3.4)

onde

bn(t) = exp

(
−α

2n2π2

l2
t

)[
2

l

∫ l

0

f(x) sin
(nπx

l

)
dx+ (T2 − T1)

x

l
+ T1

]
+

∫ t

0

exp

(
−α2n2π2

l2
(t− s)

)∫ s

0

a(s− r)gn(r)drds,

converge uniformemente em [0, l]× [0,+∞), e

u(x, t) = (T2 − T1)
x

l
+ T1 +

∞∑
n=1

bn(t) sin
(nπx

l

)
(3.5)

é a única solução do problema(3.1)-(3.3).

Precisaremos de alguns lemas na demonstração desse teorema.

Lema 3.2. Se A : [0,∞)→ [0,∞), definida por A(t) =
∫ t
0
|a(s)|ds, e h : [0, l]→ R são

funções cont́ınuas, então H : [0, l]→ R definida por H(t) = a ∗ h(t), é cont́ınua.

Demonstração: Usando as substituições t− s = β ⇒ ds = −dβ e t0− s = η ⇒ ds =
−dη, temos:

H(t)−H(t0) =

∫ t

0

a(t− s)h(s)ds−
∫ t0

0

a(t0 − s)h(s)ds

=

∫ t

0

a(β)h(t− β)dβ −
∫ t0

0

a(η)h(t0 − η)dη.

Fazendo β = s e η = s, temos:

H(t)−H(t0) =

∫ t

0

a(s)h(t− s)ds−
∫ t0

0

a(s)h(t0 − s)ds

=

∫ t0

0

a(s)h(t− s)ds+

∫ t

t0

a(s)h(t− s)ds−
∫ t0

0

a(s)h(t0 − s)ds

=

∫ t0

0

a(s)[h(t− s)− h(t0 − s)ds+

∫ t0

t

a(s)h(t− s)ds
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=⇒ |H(t)−H(t0)| ≤
∫ t

0

|a(s)[h(t− s)− h(t0 − s)|ds+

∫ t

t0

|a(s)h(t− s)|ds. (3.6)

Note que, h : [0, l] → R é cont́ınua no compacto, neste caso h é uniformemente
cont́ınua. Então,

∀ ε > 0, ∃ δ > 0, |s1 − s2| < δ, s1, s2 ∈ [0, l] =⇒ |h(s1)− h(s2)| <
ε

2A
,

onde A =

∫ ∞
0

|a(s)|ds. Assim,

|(t− s)− (t0 − s)| = |t− t0| < δ,

=⇒
∫ t

0

|a(s)[h(t− s)− h(t0 − s)]|ds <
ε

2A

∫ t

o

|a(s)|ds < ε

2
. (3.7)

Mas,∫ t

t0

|a(s)|ds é um número muito pequeno ⇔ A(t) =

∫ t

0

|a(s)|ds é cont́ınua .

Segue que∫ t

t0

|a(s)|ds < ε

2 sup |h(t)|
⇒

∫ t

t0

|a(s)h(t− s)|ds ≤ sup
t≥0
|h(t)|

∫ t

t0

|a(s)|ds < ε

2
. (3.8)

De (3.6), (3.7) e (3.8), temos |H(t)−H(t0)| < ε.

Lema 3.3. Se g : (0, l)× (0,∞)→ R é cont́ınua e limitada g′(x, ·) : (0,∞)→ R é sec-
cionalmente cont́ınua, então gn (coeficientes de Fourier de g(x, ·) são funções cont́ınuas
e limitada para cada n ∈ Z+.

Demonstração: A função g(x, ·) é cont́ınua em [0, l] e g′(x, ·) é seccionalmente cont́ınua
em x ∈ [0, l]. Dessa forma, pelo Teorema 2.5 sua série de Fourier é:

g(x, t) =
+∞∑
n=1

gn(t) sin(
nπx

l
).

Vamos mostrar que gn : [0, l]→ R é cont́ınua. Usando (2.7), temos:

gn(t) =
1

l

∫ l

−l
g(x, t) sin(

nπx

l
)dx.
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E
∀ε > 0,∃δ > 0, |t− t0| < δ ⇒ |g(x, t)− g(x, t0)| <

ε

2
.

Assim,
1

l

∫ l

−l
|g(x, t)− g(x, t0)|dx <

1

l

ε

2

∫ l

−l
dx =

1

l

ε

2
2l = ε.

Segue que, gn(t) é cont́ınua. Mostraremos que gn(t) é limitada. Com efeito,

|gn(t)| ≤ 1

l

∫ l

−l
|g(x, t)|dx ≤ sup

x∈[0,l]t>0

1

l

∫ l

−l
dx = 2M.

Demonstração do Teorema 3.1: Tentaremos uma solução da forma:

u(x, t) = (T2 − T1)
x

l
+ T1 +

∞∑
n=1

bn(t) sin
(nπx

l

)
. (3.9)

Esta expressão já satisfaz as condições de fronteira. Precisamos escolher os coefi-
cientes bn(t) de tal forma que u(x, t) satisfaça a equação do calor não homogênea e a
condição inicial. Esta última, obviamente, será satisfeita se tivermos

bn(0) =
2

l

∫ l

0

f(x) sin
(nπx

l

)
dx+ (T2 − T1)

x

l
+ T1.

Substituindo (3.9) formalmente na equação (3.1), inferimos que

b′n(t) =
−α2n2π2

l2
bn(t) +

∫ l

0

a(t− s)gn(s)ds. (3.10)

Resolveremos a equação (3.10) utilizando o Método de Variação de Parâmetros.

Usando o fator integrante exp
(
α2n2π2

l2

)
, obtemos

(exp(
α2n2π2

l2
t)bn(t))′ = exp(

α2n2π2

l2
t)

∫ t

0

a(t− s)gn(s)ds.

Assim,

bn(t) = exp

(
−α

2n2π2

l2
t

)[
2

l

∫ l

0

f(x) sin
(nπx

l

)
dx+ (T2 − T1)

x

l
+ T1

]
+

∫ t

0

exp

(
−α2n2π2

l2
(t− s)

)∫ s

0

a(s− r)gn(r)drds. (3.11)

ReviSeM, Ano 2016, No. 1, p. 67− 79 75



Lisboa, C.

Para que (3.9) seja de fato solução do problema, devemos mostrar que
∑
bn(t) sin(nπx

l
)

converge uniformemente no intervalo [ε,∞), para todo ε > 0. Com efeito, mostraremos

que
∑+∞

n=1 exp
(
−α2n2π2

l2
ε
)

, converge, se ε > 0, pelo teste da razão: Desde que

∣∣∣∣an+1

an

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣exp(−α
2(n+1)2π2

l2
ε)

exp(−α
2n2π2

l2
ε)

∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∣exp

(
−α2n2π2ε− α22nπ2ε− α2n2ε

l2

)
exp

(
α2n2π2

l2
ε

)∣∣∣∣
=

∣∣∣∣∣ 1

exp
(
α22nπ2ε+α2π2ε

l2

)∣∣∣∣∣ < 1,

segue que
∑+∞

n=1 exp
(
−α2n2π2

l2
ε
)

, converge. Como∣∣∣∣exp

(
−α2n2π2

l2
t

)∣∣∣∣ ≤ ∣∣∣∣exp

(
−α2n2π2

l2
ε

)∣∣∣∣ ,
para t ≥ ε,

∑+∞
n=1 exp

(
−α2n2π2

l2
t
)

converge uniformemente em t ∈ [ε,∞) pelo Teste M.

de Weierstrass.
Agora, temos que

|bn(t)| =

∣∣∣∣exp

(
−α

2n2π2

l2
t

)[
2

l

∫ l

0

f(x) sin
(nπx

l

)
dx+ (T2 − T1)

x

l
+ T1

]
+

∫ t

0

exp

(
−α2n2π2

l2
(t− s)

)∫ s

0

a(s− r)gn(r)drds

∣∣∣∣
≤ exp

(
−α

2n2π2

l2
t

)
c+ an,

onde

an =

∫ t

0

exp

(
−α2n2π2

l2
(t− s)

)∫ s

0

a(s− r)gn(r)drds

e

c =
2

l

∫ l

0

f(x) sin
(nπx

l

)
dx+ (T2 − T1)

x

l
+ T1,
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é uma constante independente de t. A sequência an é limitada. De fato, temos que

an =

∫ t

0

exp

(
−α2n2π2

l2
t

)
exp

(
α2n2π2

l2
s

)∫ s

0

a(s− r)gn(r)drds

= exp

(
−α2n2π2

l2
t

)[
exp

(
−α2n2π2

l2
t

)(
l2

α2n2π2

)
− l2

α2n2π2

] ∫ s

0

a(s− r)gn(r)dr

e ∣∣∣∣∫ l

0

a(s− r)gn(r)dr

∣∣∣∣ ≤ ∫ s

0

|a(s− r)|dr · 2M ≤ 2M

∫ ∞
0

|a(r)|dr = 2M sup
t≥0

A(t) = C.

Então,

|an| =
∣∣∣∣[ l2

α2n2π2
− exp

(
−α2n2π2

l2
t

)
l2

α2n2π2

] ∫ s

0

a(s− r)gn(r)dr

∣∣∣∣
=

∣∣∣∣[ l2

α2n2π2
− exp

(
−α2n2π2

l2
t

)
l2

α2n2π2

]∣∣∣∣ ∣∣∣∣∫ s

0

a(s− r)gn(r)dr

∣∣∣∣
≤
∣∣∣∣ l2

α2n2π2

(
1− exp

(
α2n2π2

l2
t

))∣∣∣∣C.
Como

(
1− exp

(
α2n2π2

l2
t
))
∈ (0, 1), segue que

|an| ≤
∣∣∣∣ l2

α2n2π2

(
1− exp

(
α2n2π2

l2
t

))∣∣∣∣C <
l2

α2n2π2
C =

l2C

α2π2
· 1

n2
.

Como
∑

1
n2 é convergente, segue que |

∑
an| converge absolutamente, pelo teste da

comparação. Portanto
∑
an converge.

A partir dessas observações podemos concluir que
∑
bn(t) sin(nπx

l
) converge unifor-

memente para (x, t) ∈ [0, l]× [ε,∞), pois

|bn(t) sin(
nπx

l
)| = |bn(t)|| sin(

nπx

l
)| ≤ |bn(t)|

e bn(t) converge, pelo Teste M. de Weierstrass.
Para mostrar bn(t)→ bn(0), quando t→ 0, é suficiente mostrar que

lim
t−→0+

∫ t

0

exp

(
−α2n2π2

l2
(t− s)

)∫ s

0

a(s− r)gn(r)drds = 0

Mas isto é feito de maneira similar a estimativa de |an| junto com o teorema do
confronto.
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A unicidade da solução da equação: ut = α2uxx +
∫ t
0
a(t− s)g(s, x)ds,

u(0, t) = T1, u(l, t) = T2,
u(x, 0) = f(x),

é demonstrada da seguinte maneira: Sejam v e w soluções de (3.1), então z = v − w é
solução de:

ut = α2uxx, (3.12)

u(0, t) = 0 = u(l, t),

u(x, 0) = 0.

Como, z ≡ 0 é a única solução de (3.12). Então v = w.
Será analisada a dependência cont́ınua nos dados iniciais: f e g ∈ C([0, l]) e f ′, g′ ∈

SC([0, l]). Sejam u e ũ são as soluções de (3.1) com condição iniciais f e f̃ , respectiva-
mente.

Então, usando (3.5), se t > 0, temos:

|u(x, t)−ũ(x, t)| =

∣∣∣∣∣
+∞∑
n=1

exp

(
−α2n2π2

l2
t

)
2

l

[∫ l

0

[f(y)− f̃(y)

]
sin
(nπy

l

)
dy sin

(nπx
l

)∣∣∣∣∣ .
≤ 2||f − f̃ ||∞

+∞∑
n=1

exp

(
−α2n2π2

l2
t

)
,

onde
||f − f̃ ||∞ = max

x∈[0,l]
|f(x)− f̃(x)|.

Observe que |f − f̃ | ∈ C([0, l]), logo atinge um máximo em [0, l]; portanto, para cada
t > 0, dado ε > 0, se δ > 0 é tal que 2δM < ε, onde

M =
+∞∑
n=1

exp(
−α2n2π2

l2
t).

Então, para cada t > 0 fixado,

||f − f̃ || < δ ⇒ |u(x, t)− ũ(x, t)| < ε, ∀x ∈ [0, l].

Em outras palavras, pequenas variações na condição inicial acarretam pequenas va-
riações, para cada t > 0 fixo, na solução final.
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