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resumo 
 
 

No presente trabalho pretende-se mostrar o desenvolvimento de uma 
estratégia de utilização de uma plataforma de ensino assistido. A experiência 
recaiu sobre um tema bastante explorado nos primeiros anos de cursos de 
Ensino Superior de Ciências e Engenharia, a Primitivação, onde nesta se 
propõe uma abordagem dos modelos existentes (ou a criar) por forma a 
produzir Avaliação e Aprendizagem fiáveis ao processo ensino-aprendizagem 
e à relação Professor-Saber-Aluno. O modelo é aqui entendido como gerador 
de questões com objectivos pedagógicos muito precisos. A ideia base deste 
trabalho é a junção dos modelos da unidade tratada com uma nova estratégia 
de avaliação e aprendizagem dos conhecimentos.  
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abstract 
 
 

The main goal of this work is to present the development of a
strategy of using a platform of assisted teaching. The experiment was on a
well explored theme on the early years of some degrees of Sciences and
Engineering, the Primitives, where an approach of the existing models
is proposed in order to produce Evaluation and Learning reliable to the process
teaching-learning and to the relation Professor-Knowledge-Student. Here the
model is understood as a question generator with very precise pedagogic
objectives. The main idea of this work is the junction of the models of the
treated unity with a new strategy of evaluation and learning. 
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Cap��tulo 1

Introdu�c~ao
Avaliar o desempenho, atitudes e grau de conhecimento de alunos ao longo de um de-terminado tempo sempre foi um dever a cumprir pelas institui�c~oes educativas, mas est�a longede ser uma tarefa f�acil.
A avalia�c~ao est�a no cerne do processo educativo porque se desenvolve com base na rela�c~aode comunica�c~ao que se estabelece entre professores e alunos. Tal rela�c~ao �e, muito provavel-mente, o factor que mais inuencia os processos e os resultados inerentes ao Ensino e �aAprendizagem. Trata-se de uma rela�c~ao que tem lugar num contexto micro-social e culturalmuito espec���co e complexo, e que est�a condicionada por factores internos e externos �a escolae �a turma [46].
A avalia�c~ao �e \atravessada" por inuências de natureza pol��tica, social, �los�o�ca, cul-tural, econ�omica e tecnol�ogica e �e, por natureza [...] uma �area geradora de pol�emica, dedebate e de permanente reex~ao. �E, indiscutivelmente, uma problem�atica n~ao linear, semuma solu�c~ao �unica, cuja caracter��stica mais marcante �e a complexidade que resulta de umaverdadeira teia de factores que a inuenciam e das m�ultiplas e rec��procas rela�c~oes entre essesmesmos factores [46].
Esta complexidade do processo de avalia�c~ao foi o ponto de partida para a elabora�c~aodesta disserta�c~ao.



2 Introdu�c~ao
Pretende-se que aluno e professor encarem a avalia�c~ao como objecto de reex~ao do tra-balho desenvolvido por cada um deles. �E necess�ario que a avalia�c~ao seja um instrumento��avel, auxiliador do processo ensino-aprendizagem e n~ao apenas uma mera classi�ca�c~ao no�nal de um ano lectivo.
O desa�o �e, pois, procurar instrumentos e mecanismos que permitam uma avalia�c~ao am-pla, abrangente e ao mesmo tempo objectiva, capaz de valorizar o ambiente de aprendizageme veri�car o desenvolvimento do processo de aprendizagem.
Uma popula�c~ao escolar com uma grande variedade de origens s�ocio-culturais exige a di-versi�ca�c~ao dos instrumentos e t�ecnicas de avalia�c~ao. S�o esta diversi�ca�c~ao de instrumentose procedimentos permite avaliar de forma adequada a aprendizagem, as capacidades e as ati-tudes de uma tal popula�c~ao. Isto implica o alargamento da \rede" que constitui o processode avalia�c~ao [46].
O trabalho j�a desenvolvido pelo Projecto Matem�atica Ensino (PmatE)1 foi como que ocatalisador na procura de um sistema de avalia�c~ao e aprendizagem assistidas por computador.Cientes das di�culdades e problemas que os alunos apresentam em Matem�atica, temos comoobjectivo perceber o porquê desta situa�c~ao e como ultrapass�a-la.Na disserta�c~ao apresentada procura-se de�nir o per�l de cada aluno que ser�a um conjuntode competências que este adquire na sua passagem pelo sistema de ensino. Pretende-sediagnosticar as suas di�culdades e mesmo os seus interesses para que aluno e professor cola-borem mutuamente na mesma direc�c~ao.
Estes ambientes de aprendizagem oferecidos ao estudante devem ter em conta a condi�c~aos�ocio-econ�omica e cultural dos alunos. Entre outros aspectos, devem ser considerados osn��veis de desenvolvimento cognitivos, os conhecimentos previamente constru��dos pelo aluno,e mesmo, as suas ambi�c~oes.

1O Projecto Matem�atica Ensino (PmatE) �e um Projecto de Investiga�c~ao e Desenvolvimento deMatem�atica que interage com escolas de v�arios graus de ensino.
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Na disserta�c~ao �e criado um m�odulo espec���co para o tratamento do tema Primitiva�c~ao.O m�odulo est�a estruturado por forma a que o aluno evolua na plataforma, ao mesmo tempoque vai sendo conduzido atrav�es de diferentes objectivos.
Pretende-se com esta evolu�c~ao desenvolver, sobretudo, o gosto pela Matem�atica ao permi-tir que o aluno mostre o seu potencial e habilidades em diferentes momentos da aprendizagem,utilizando um sistema que o informe permanentemente das suas lacunas, de como as poder�aultrapassar, onde procurar ajuda, de forma a colmatar frustra�c~oes e desistências.
Acreditamos que um ambiente deste tipo possa motivar tanto o aluno como o professora empenharem-se cada vez mais nos seus pap�eis.

Estrutura da disserta�c~ao
A presente disserta�c~ao encontra-se dividida em duas partes. Uma primeira parte �e dedi-cada a um tema bem conhecido da maioria dos cursos superiores, a \Primitiva�c~ao", e numasegunda parte teremos oportunidade de nos dedicarmos por inteiro ao tema \Avalia�c~ao eaprendizagem assistidas por computador".
Apesar de distintas, cada uma das partes foi elaborada tendo em conta o que se pretendiacom a outra. Na verdade, o objectivo principal na elabora�c~ao desta disserta�c~ao �e de facto, etal como temos vindo a destacar, propor um sistema inform�atico avaliador do processo ensino-aprendizagem. Ora, sendo a Primitiva�c~ao um tema usual em diferentes cursos aquando dachegada ao Ensino Superior, ous�amos us�a-la como exemplo de como poderia ser feita aj�a referida avalia�c~ao e aprendizagem assistidas por computador dentro deste tema. Destaforma, a parte dedicada �a Primitiva�c~ao dirige-se essencialmente ao aluno, funcionando comouma esp�ecie de gui~ao, orientador da sua aprendizagem, apresentado de uma forma simplese breve, esperando que este seja capaz de colmatar as di�culdades quando estas surgemdurante o processo de aprendizagem. Nesse gui~ao encontram-se dois cap��tulos. O cap��tulo 2�e dedicado a algumas no�c~oes preliminares consideradas importantes numa primeira an�alise
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sobre Primitiva�c~ao. No cap��tulo 3 encontram-se de�ni�c~oes, conceitos, teoremas, m�etodose muitos exemplos e exerc��cios propostos. Para que a cria�c~ao desse gui~ao fosse poss��vel, aautora desta disserta�c~ao teve a preocupa�c~ao de se colocar no lugar do aluno (relembrandoalgumas das suas experiências tamb�em como aluna quando enfrentou pela primeira vez estetema) e do professor, como mostram quest~oes que foram surgindo ao longo da escrita.

\Como reagir�a o aluno perante este desa�o?"\Como devo abordar esta de�ni�c~ao?"\Como fazer para que este conceito seja adquirido pelo aluno?"
No cap��tulo 4 encontra-se uma breve abordagem sobre avalia�c~ao e aprendizagem resul-tante dos muitos textos analisados com aten�c~ao e esp��rito cr��tico ao longo da elabora�c~ao dadisserta�c~ao apresentada.
O cap��tulo 5 �e dedicado ao tema \Ensino assistido por computador". Os termos \e-learning" e \b-learning" s~ao analisados e confrontados com as suas diferen�cas. �E tamb�emapresentado um breve texto sobre a evolu�c~ao das tecnologias dos sistemas de Educa�c~ao.Este cap��tulo conta ainda com a descri�c~ao dos resultados obtidos com a utiliza�c~ao pelo De-partamento de Matem�atica da Universidade de Aveiro, de um arrojado programa de ensinopara as disciplinas iniciais de Matem�atica, C�alculo I e C�alculo II, no ano lectivo de 2003-2004.
No cap��tulo 6 da disserta�c~ao �e proposta uma nova metodologia de trabalho a adoptarna sala de aula baseada no trabalho j�a desenvolvido pelo PmatE. Este cap��tulo dedica-seessencialmente �a descri�c~ao de um sistema inform�atico de avalia�c~ao e aprendizagem idealizadotendo em conta as ideias focadas no primeiro cap��tulo desta segunda parte.
Por �m �e feita uma discuss~ao sobre as principais ideias resultantes.



Parte I
Primitiva�c~ao
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Atrav�es de um texto simples e objectivo, pretende-se com esta parte do trabalho apresentaruma alternativa �a bibliogra�a existente sobre Primitiva�c~ao. Foi a pensar no aluno, nas suasincertezas, nas suas d�uvidas, nos erros mais frequentemente cometidos, que o corpo do textofoi sendo constru��do. Pretendemos, sobretudo, construir uma esp�ecie de gui~ao, aliado doprocesso ensino-aprendizagem, no tema a que nos propomos explorar. Contudo, n~ao �e nossainten�c~ao, de modo algum, substituir os bons manuais j�a existentes sobre este tema. Pelocontr�ario, as presentes notas dever~ao ser encaradas como um gui~ao a ser completado, sempreque poss��vel, com outras consultas para um maior aprofundamento dos conhecimentos.
Como teremos oportunidade de observar, ser~ao apresentadas algumas resolu�c~oes deexerc��cios, mas tamb�em ser~ao propostas outras, assim como v�arias quest~oes que ir~ao surgindoao longo da leitura. Com isto, pretende-se criar condi�c~oes para o desenvolvimento dascapacidades de racioc��nio e de express~ao do aluno, para que assim seja capaz de aplicardevidamente os conhecimentos adquiridos.



Cap��tulo 2
Algumas no�c~oes preliminares

Antes de entrarmos no campo propriamente dito da Primitiva�c~ao, conv�em ter em contaalgumas no�c~oes que ser~ao mais tarde importantes para a consolida�c~ao de conhecimentos.Note-se que daremos apenas uma breve descri�c~ao dessas no�c~oes, �cando a cargo do leitor aprocura de outros materiais mais extensos se assim o entender.
2.1 De�ni�c~ao de derivada

Regras de deriva�c~ao
Antes da chegada ao Ensino Superior os alunos tiveram oportunidade de explorar exausti-vamente este tema. Recorde-se que antes do conceito de derivada recebe-se em primeira m~aoa no�c~ao de declive de recta tangente �a curva que representa o gr�a�co de f num ponto (x; f(x))e de taxa de varia�c~ao.
Em qualquer manual do secund�ario encontram-se explica�c~oes para determinar o decliveda recta tangente a uma curva num determinado ponto P. N~ao iremos apresent�a-las nestadisserta�c~ao, pois poder��amos cair no risco de nos estendermos em demasia neste tema, masaconselhamos vivamente uma leitura de revis~ao por esses manuais se o leitor assim o enten-der. Sugerimos [1] (p�aginas 88 a 108). No entanto, �e importante que �que registada nestaapresenta�c~ao a de�ni�c~ao de derivada:
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De�ni�c~ao 2.1.1 Sejam f : D � R! R e a 2 D. Se a �e ponto de acumula�c~ao de D e

limx!a f(x)� f(a)x� a
existe e �e �nito, este limite �e a derivada da fun�c~ao f no ponto a e denota-se por f 0(a) (lê-se\f linha de a"). Sendo assim, diz-se que f �e deriv�avel (ou diferenci�avel) no ponto a. [3]
Resulta, ent~ao, que a derivada da fun�c~ao f no ponto a coincide com o declive da recta tan-gente ao gr�a�co de f no ponto a.

[3] Sejam f : D ! R e D� � D o conjunto formado por todos os pontos em que f �ederiv�avel. Fica ent~ao de�nida uma fun�c~ao f 0 de dom��nio Df 0 = D�, dita fun�c~ao derivada def , que a cada ponto x 2 D� associa um valor f 0(x):
f 0 : D� � D ! R

x ! f 0(x)
Em v�arios textos encontram-se tamb�em as nota�c~oes y0, dydx ou dfdx para fun�c~ao derivadade f . Por vezes, D� pode n~ao coincidir com D, como mostra o seguinte exemplo:

Exemplo 2.1.1 Seja
f : R+0 ! R

x ! px
Pela de�ni�c~ao de derivada tem-se que f 0(x) = 12px (veri�que), logo

f 0 : R+ ! R
x ! 12px

Note-se que, pela de�ni�c~ao de derivada, tamb�em temos que
f 0(x) = limh!0 f(x+ h)� f(x)h

Trata-se de uma outra formula�c~ao que se utiliza frequentemente (por vezes mais c�omoda noc�alculo de derivadas), procedendo-se �a mudan�ca de vari�avel h = x� a.



2.2 No�c~ao de diferencial 9
Atrav�es da de�ni�c~ao de derivada demonstram-se as regras de deriva�c~ao que nos habitua-mos a utilizar. Essas regras de deriva�c~ao s~ao apresentadas em anexo (anexo 1)
Como n~ao pretendemos alongar-nos muito nesta exposi�c~ao sobre derivadas, disponibi-lizamos um m�odulo sobre derivadas em [3], j�a referenciada, onde os leitor pode testar os seusconhecimentos, tendo o cuidado de \apostar" na resolu�c~ao dos exerc��cios propostos, j�a queassim poder�a mais facilmente dissipar d�uvidas e lacunas neste tema.

2.2 No�c~ao de diferencial
A no�c~ao de diferencial ser-nos-�a �util quando introduzirmos, mais tarde, determinadasnota�c~oes utilizadas no tema a que nos propusemos explorar, pelo que se torna importanteter a devida aten�c~ao para com esta no�c~ao.
Considere-se, ent~ao, a seguinte �gura onde est�a representado o gr�a�co de uma fun�c~ao realde vari�avel real, Gr(f) = f(x; y) 2 R2 : x 2 Df ^ y = f(x)g, diferenci�avel no seu dom��nio e,sobre o gr�a�co um ponto P, de coordenadas (x0; f(x0)).

Figura 2.1:
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Legenda:

P = (x0; f(x0)) 2 Gr(f)
Q = (x0 +�x; f(x0 +�x)) 2 Gr(f)
R = (x0 +�x; f 0(x0)�y) 2 t
S = (x0 +�x; f(x0))

�E usual chamar-se acr�escimo da fun�c~ao f , correspondente ao acr�escimo �x da vari�avelx (dado a partir do ponto x0), �a diferen�ca f(x0 + �x) � f(x0), tamb�em denominada pordiferen�ca �nita de f , no ponto x0 e em rela�c~ao ao acr�escimo �x. Designemos essa diferen�capor �y, ou seja,
�y = f(x0 +�x)� f(x0)

Supondo que f �e diferenci�avel e x0 e �nita, chama-se tangente ao gr�a�co de f no pontoP = (x0; f(x0)) 2 Gr(f) �a recta que passa por este ponto e tem declive igual a f 0(x0), isto �e
t : y � y0 = f 0(x0)(x� x0)

Do acr�escimo �x, resulta sobre a tangente t um acr�escimo, dy, na ordenada dado por
dy = y � y0 = f 0(x0)�x

Repare-se que dizer que sendo f cont��nua no ponto x0 tem-se que lim�x!0�y = 0 e dizerque f �e diferenci�avel no mesmo ponto �e o mesmo que a�rmar que existe e �e �nito o limite,quando �x tende para zero, de �y�x .Note-se, tamb�em, que o declive da recta secante que passa por P eQ �e dada pela express~ao
f(x0 +�x)� f(x0)�x = �y�x

Observemos, ent~ao, que quando f �e diferenci�avel no ponto x0, a fun�c~ao �y � f 0(x0)�x�e um in�nit�esimo, quando �x tende para zero; com efeito:
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lim�x!0 �y � dy�x = lim�x!0 �y � f 0(x0)�x�x
= lim�x!0 �y�x � dydx
= lim�x!0 f(x0 +�x)� f(x0)�x � f 0(x0)
= 0

Intuitivamente isto signi�ca que para pequenos valores de j�xj o produto f 0(x0)�x = dye a diferen�ca �nita f(x0 +�x)� f(x0) = �y têm valores muito pr�oximos.Habitualmente, o acr�escimo da vari�avel x �e designado pelo s��mbolo dx. O uso destes��mbolo para o efeito indicado (embora, no passado, tivesse estado frequentemente ligado amuitas confus~oes e obscuridades) tem a apreci�avel vantagem de facultar uma nota�c~ao particu-larmente sugestiva e male�avel [5]. Recorrendo ent~ao a este nova simbologia, pode escrever-se:
dy = f 0(x)dx

donde se deduz (supondo dx 6= 0):
dydx = f 0(x)

A dy d�a-se habitualmente a designa�c~ao de diferencial de f no ponto x0, em rela�c~ao aoacr�escimo dx.



Cap��tulo 3

Primitivas
Numa primeira abordagem a este tema, a palavra primitiva, num contexto matem�atico,pouco ou nada nos dir�a. No entanto, pouco a pouco, tomaremos consciência que de certaforma, aquilo que este tema acarreta n~ao nos �e totalmente desconhecido, sen~ao vejamos:
No secund�ario era usual assistirmos a problemas do tipo: dada uma fun�c~aof , determinara sua derivada f 0; agora estaremos mais direccionados para problemas relacionados com:dada uma fun�c~ao f determinar uma fun�c~ao F , tal que F 0 = f .

Exemplo 3.0.1 Seja f : R ! R dada por f(x) = 5. Pensemos tamb�em que existe umafun�c~ao F , tal que F 0(x) = f(x) 8x 2 R. Qual ser�a ent~ao F (x)? Pelas regras de deriva�c~aosabe-se que (5x)0 = 5, logo F (x) = 5x. Mas ser�a a �unica?
Se pensarmos bem, F (x) = 5x+3 ou F (x) = 5x� 14 , j�a que derivando todas estas fun�c~oeso resultado ser�a sempre igual a f(x) = 5. Qual ser�a ent~ao a fun�c~ao a escolher? �E tamb�emnot�oria a rela�c~ao que existe neste tipo de problemas com a deriva�c~ao. Mas, at�e que pontoest�a de�nida essa rela�c~ao? Ser�a que para qualquer fun�c~ao f ser�a sempre poss��vel obter F?

As quest~oes que aqui surgiram ter~ao as suas respostas ao longo das sec�c~oes que se seguem.
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3.1 De�ni�c~ao de Primitiva

Interessa-nos neste momento saber exactamente o que �e uma primitiva, qual a melhorforma de a de�nir.
De�ni�c~ao 3.1.1 [4] Seja f : I � R ! R. Uma fun�c~ao F : I � R ! R deriv�avel em Idiz-se uma primitiva de f em I se

F 0(x) = f(x) 8x 2 I
(I designa um intervalo de n�umeros reais n~ao degenerado, isto �e, com mais do que umponto).

Nestas condi�c~oes diz-se que f �e primitiv�avel em I.Vejamos alguns exemplos simples de primitivas de uma fun�c~ao f num dado intervalo den�umeros reais, I.
Exemplo 3.1.1 Dada uma fun�c~ao f , primitivar f(x) �e encontrar uma fun�c~aoF : I ! R cuja derivada �e f . Exercitemos esse processo com os exemplos da tabela que sesegue (complete a tabela).

Fun�c~ao Primitiva Intervalo
f(x) = 3 F (x) = 3x+ C R
f(x) = x F (x) = x22 + C R
f(x) = x2 F (x) = x33 R
f(x) = 3px F (x) =? ?
f(x) = sinx F (x) =? ?
f(x) = sec2 x F (x) =? ]� �2 ; �2 [f(x) = 2x F (x) =? ?
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3.1.1 Quando existe, a primitiva �e �unica?

Um dos problemas j�a apontado �e a quest~ao da unicidade de primitiva de uma fun�c~ao. Oexemplo (3.0.1) mostrou-nos que �e poss��vel obter v�arias primitivas para uma mesma fun�c~ao,bastando para isso adicionar a F uma constante.Vejamos mais um exemplo:
Exemplo 3.1.2 Considere-se f(x) = cosx 8x 2 R.

F1(x) = sinx; F2(x) = sinx+ 3; F3(x) = sinx+ p23 s~ao primitivas de f porque
F 01 = F 02 = F 03 = f

Ser�a que todas as primitivas de uma dada fun�c~ao diferem entre si de uma constante?O seguinte teorema d�a-nos uma resposta para esta quest~ao.
Teorema 3.1.1 [17] Seja f : I � R! R. Sejam ainda F;G : I ! R duas primitivas de f .Ent~ao existe C 2 R tal que G(x) = F (x) + C 8x 2 R

Demonstra�c~ao:8x 2 I G0(x)� F 0(x) = f(x)� f(x) = 0Chamando H = G� F temos ent~ao que para todo o x 2 D : H 0(x) = 0.Sejam a e b dois pontos quaisquer de D. Ent~ao (pelo teorema do valor m�edio)1 existe centre a e b tal que: H(b)�H(a) = H 0(c)(b� a) = 0
Note-se que H 0(0) = 0 pois c 2 I.Portanto H(b) = H(a) para todo a; b em I.1Recordemos esse Teorema e respectivo corol�ario:Teorema de Lagrange (ou teorema do valor m�edio):Seja f um fun�c~ao cont��nua no intervalo [a; b] (a,b 2R; a < b) e diferenci�avel em ]a; b[. Ent~ao existe c 2]a; b[ tal que

f 0(c) = f(b)� f(a)b� a :
Corol�ario:Se f e g s~ao fun�c~oes diferenci�aveis num intervalo I e se f 0(x) = g0(x); 8x 2 I, ent~ao a diferen�ca f � g �econstante em I



3.1 De�ni�c~ao de Primitiva 15
Isto �e, H �e constante em I. Portanto, existe C 2 R tal que:

H(x) = C; 8x 2 D
Isto equivale a dizer que existe C 2 R tal que:

G(x) = F (x) + C; 8x 2 I
2

Atrav�es deste teorema podemos concluir que se F �e uma primitiva de f , num intervalo I,ent~ao toda a primitiva de f se pode escrever na forma F + C, C 2 R.
3.1.2 Ser�a que existe sempre?

Atente-se ao seguinte resultado:
� Toda a fun�c~ao cont��nua em I tem primitiva nesse intervalo2
Observe-se, por�em, que a primitiva pode ser ou n~ao expressa por meio de fun�c~oeselementares- fun�c~oes que podem obter-se mediante um n�umero �nito de opera�c~oes de adi�c~ao,multiplica�c~ao, divis~ao e composi�c~ao, efectuadas a partir de fun�c~oes racionais, exponen-ciais, logar��tmicas e trigonom�etricas, directas ou inversas. Acontece, ent~ao, que muitasfun�c~oes elementares têm primitivas que o n~ao s~ao, n~ao podendo, portanto, calcular-se port�ecnicas/m�etodos de primitiva�c~ao que falaremos de seguida (por exemplo, perante fun�c~oescomo sinxx ; e�x2 ; 1lnxdevemos ter sempre presente esta limita�c~ao).
Conv�em no entanto salientar que nada disto signi�ca que seja pouco importante o conhe-cimento dos m�etodos e t�ecnicas de primitiva�c~ao que ser~ao descritos neste gui~ao. Na realidade,2Optou-se por n~ao se explorar a demonstra�c~ao deste resultado no gui~ao que aqui apresentamos, uma vezque requer alguns conhecimentos de c�alculo integral que o aluno poder�a n~ao estar familiarizado nesta etapada aprendizagem. Ali�as, a demonstra�c~ao deste resultado encontra-se dispon��vel nos mais variados \cadernos"dedicados ao c�alculo integral. Aconselhamos a referência [6] que nos parece ser de f�acil leitura e compreens~aopara posterior consulta
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uma relativa facilidade no seu manejo �e sem d�uvida uma das facetas indispens�aveis numaprepara�c~ao matem�atica normal a este n��vel e, al�em disso, os m�etodos de primitiva�c~ao demaior utilidade correspondem efectivamente a teoremas importantes que, em termos te�oricos,s~ao aplic�aveis- e s~ao muitas vezes aplicados- n~ao apenas �as fun�c~oes elementares, mas a quais-quer outras fun�c~oes que veri�quem as condi�c~oes requeridas nas hip�oteses correspondentes [5].

H�a, tamb�em a ter em aten�c~ao que h�a fun�c~oes que n~ao s~ao primitiv�aveis. Vejamos umexemplo:
Exemplo 3.1.3 A seguinte fun�c~ao, conhecida como fun�c~ao de Heaviside, n~ao �e primitiv�avelem R.

H(x) =
8<: 1 se x � 00 se x < 0

Suponhamos, por redu�c~ao ao absurdo, que F �e uma primitiva de H em R, ent~ao,F 0(x) = H(x); 8x 2 R.Em R�, F (x) = C1, porque H(x) = 0, isto �e, F 0(x) = 0 3.Por outro lado, em R+, F (x) = x+ C2, porque H(x) = 1. Portanto,
F (x) =

8<: x+ C1 se x > 0C2 se x < 0
Mas para que F seja primitiva de H, F 0(x) = H(x); 8x 2 R. Ora, em x = 0 a fun�c~aoF tem que ser cont��nua para admitir derivada.Vejamos, ent~ao que:

limx!0+ F (x) = C1 = limx!0� F (x) = C2 = F (0)
Ent~ao

F (x) =
8<: x+ C1 se x � 0C1 se x < 0

Mas ser�a que F 0(0) = H(0)? Ou seja, ser�a que a seguinte igualdade veri�ca-se?
limx!0 F (x)� F (0)x� 0 = 1 = H(0)

3Relembre-se que se F �e diferenci�avel num intervalo e F'=0 nesse intervalo, ent~ao F �e constante
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Calculemos a derivada de F em x = 0:

F 0(0�) = limx!0� C1 � C1x = 0 e F 0(0+) = limx!0+ x+ C1 � C1x = 1

Ou seja, F 0(0�) 6= F 0(0+), logo n~ao existe F 0(0).Portanto, H n~ao �e primitiv�avel em qualquer intervalo que contenha o zero no seu interior.No entanto, H �e primitiv�avel em ]�1; 0[ e em [0;+1[
3.1.3 Quest~oes de nota�c~ao

Para denotar a fam��lia de todas as primitivas de f , num dado intervalo I, iremos usar aexpress~ao Z f(x)dx (3.1)
Sendo ent~ao F uma primitiva de f 4, num intervalo I, escreveremosZ f(x)dx = F (x) + C; C 2 R
Atente-se para o facto de s�o se considerar a primitiva de uma fun�c~ao de�nida num inter-valo. S�o neste caso �e verdadeiramente relevante e o que se ganha em termos de facilidade naexposi�c~ao supera claramente o que se perde em termos de generalidade [6].
Vejamos os seguinte exemplo:

Exemplo 3.1.4 Podemos cair na tenta�c~ao em considerar Z 1x = lnx + C; C 2 R, j�a que
(lnx)0 = 1x .

Mas tal resultado �e falso se for x < 0, pois ent~ao ln(x) n~ao tem existência real, e, noentanto mesmo nesse caso existe primitiva para 1x .
4Por vezes, apenas por simpli�ca�c~ao de escrita, utilizaremos a nota�c~ao P (f) para indicar uma primitivade f



18 Primitivas
No entanto, atendendo a que (ln jxj)0 = 1x (como facilmente se prova), ent~ao podemosdizer que Z 1x = ln jxj+ C; C 2 R; x 6= 0

representa a fam��lia de todas as primitivas de 1x em I � R+ ou em I � R� e n~ao em Rnf0g.
De facto, repare que [4] dada uma fun�c~ao h tal que

h(x) =
8<: lnx+p5 se x > 0ln(�x)� � se x < 0

se tem h0(x) = 1x ; 8x 2 R n f0g
Note-se que a primitiva de uma fun�c~ao f foi de�nida num intervalo I � Df e n~ao numsubconjunto qualquer de R, como por exemplo a reuni~ao de intervalos.

Sempre que considerarmos a primitiva de uma fun�c~ao apenas deveremos ter em contaque os resultados s~ao v�alidos num intervalo contido no dom��nio da fun�c~ao. Sempre quenecess�ario esse intervalo ser�a explicitado.
Parece-nos pertinente, nesta altura, abordar a \estranheza" da presen�ca do j�a nossoconhecido factor dx na express~ao (3.1).
De facto, a part��cula dx n~ao tem nenhum signi�cado particular, servindo apenas paraindicar qual a vari�avel independente em causa no processo, n~ao sendo ent~ao um factor\mudo", como pode ilustrar-se pelo seguinte exemplo:

Exemplo 3.1.5 Considerem-se as primitivas I1 = Z xy dx e I2 = Z xy dy.
No primeiro caso estamos a procurar as primitivas da fun�c~ao f(x) = xy (y �e umparâmetro) e no segundo caso as primitivas da fun�c~ao g(y) = xy (x �e um parâmetro).
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Ou seja, em I1 onde a vari�avel independente em causa �e x, pretende-se ent~ao descobrirF , tal que F 0(x) = f(x); 8x 2 I.
Assim, F (x) = x22 y + C; C 2 R (encara-se y como sendo uma \constante"), ou seja

I1 = Z xy = x22 y + C; C 2 R
Relativamente a I2, teremos que encontrar G, tal que G0(y) = g(y).
Ent~ao G0(y) = xy22 + C C 2 R (encara-se agora x como sendo uma \constante"), ouseja I2 = Z xydx = xy22 + C C 2 R
Como vemos, os resultados podem variar quando alteramos dx para dy.
Ent~ao, se escrevêssemos simplesmente R xy n~ao saber��amos por qual dos resultados optar,o processo de c�alculo �caria bloqueado.

3.1.4 Rela�c~ao entre Deriva�c~ao e Primitiva�c~ao
Neste momento j�a nos apercebemos da rela�c~ao que existe entre Deriva�c~ao e Primitiva�c~ao.De facto, parece-nos que a Primitiva�c~ao funciona como que \opera�c~ao" inversa da Deriva�c~ao.Mas at�e que ponto podemos a�rmar que tal a�rma�c~ao �e totalmente correcta?O seguinte exemplo poder�a elucidar-nos sobre este aspecto.

Exemplo 3.1.6 Seja f(x) = sinx. Uma primitiva de f poder�a ser F (x) = � cosx, j�a queF 0(x) = sinx.
Contudo, e como vimos, F n~ao �e a �unica primitiva de f . Na verdade, o conjunto dasprimitivas de f ser�a qualquer fun�c~ao do tipo F + C, em que C �e uma constante.
N~ao podemos portanto, dizer que a Deriva�c~ao e a Primitiva�c~ao s~ao \opera�c~oes inversas"no mesmo sentido que o dizemos por exemplo para a multiplica�c~ao e a divis~ao, na medida
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em que a Deriva�c~ao de uma fun�c~ao conduz a uma outra fun�c~ao, mas a Primitiva�c~ao conduza uma fam��lia de fun�c~oes.

No entanto aceita-se que se diga que primitivar �e um processo inverso de derivar numabreve e sucinta forma de apresentar um racioc��nio f�acil para a obten�c~ao de primitivas, comoali�as j�a o �zemos.

3.2 Primitivas Imediatas; Primitivas \quase" imediatas
Vamos agora distinguir dois tipos de primitivas, as imediatas e as \quase" imediatas.Dissemos distinguir, mas n~ao queremos com isso dizer que s~ao distintas ou que n~ao h�anenhuma liga�c~ao entre elas. Muito pelo contr�ario, como teremos oportunidade de concluircom a apresenta�c~ao que se segue.

3.2.1 Primitivas imediatas
As primitivas imediatas s~ao as consideradas mais simples por resultarem da identi�ca�c~aoimediata de uma fun�c~ao como derivada. Ali�as, estas j�a n~ao nos s~ao estranhas, uma vez queas temos vindo a estudar nos mais diversos exemplos e exerc��cios at�e ao momento.
De facto, a consulta de uma tabela de deriva�c~ao \da direita para a esquerda" permite-nosdeterminar as primitivas das fun�c~oes resultantes da deriva�c~ao.
Por exemplo, [17] a partir de

f(x) = xn �! f 0(x) = nxn�1 n 2 N; n � 1
facilmente se conclui que:

g(x) = xm �! G(x) = Z g(x)dx = xm+1m+ 1 + C; m 2 R n f�1g; C 2 R
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Como j�a tivemos oportunidade de observar Z x2dx = x33 + C; C 2 R, porque�x33 + C�0 = x2, 8x 2 R.
No anexo 2, encontra-se uma tabela de primitivas imediatas, facilmente detect�aveis.Ali�as, algumas delas j�a foram por n�os utilizadas.

Propriedades das Primitivas
Conv�em conhecer ainda as propriedades das primitivas que nos poder~ao ajudar em fu-turos c�alculos:

Proposi�c~ao 3.2.1 [4]Sejam F e G primitivas de f e g, respectivamente, isto �e,
F 0 = f e G0 = g

1. Se � 2 R, �e uma constante, �F �e uma primitiva de �f ;
2. F +G �e uma primitiva de f + g;
3. Generalizando, �F + �G �e uma primitiva de �f + �g, quaisquer que sejam � e � 2 R(Lineariedade da Primitiva�c~ao)

Demonstra�c~ao: Tem-se
(�F + �G)0 = �F 0 + �G0 = �f + �g

donde P (�f + �g) = P ((�F + �G)0) = �F + �G = �P (f) + �P (g) 2
Na nota�c~ao anteriormente introduzida, temos respectivamente:
1. Z �f(x)dx = � Z f(x)dx
2. Z (f(x) + g(x))dx = Z f(x)dx+ Z g(x)dx
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3. Z (�f(x) + �g(x))dx = � Z f(x)dx+ � Z g(x)dx

Exemplo 3.2.1Z (2 + 7x+ x3)dx = Z 2dx+ Z 7xdx+ Z x3dx (Propriedade 2)
= Z 2dx+ 7 Z xdx+ Z x3dx (Propriedade 1)
= 2x+ 7x22 + x44 + C; C 2 R

Como �e �obvio, n~ao ser�a sempre \obrigat�orio" demonstrar as propriedades das primitivasutilizadas, basta tê-las em mente. Com a experiência os resultados aparecer~ao rapidamente.

Exemplo 3.2.2 Considere-se Z  (x� 1)2x2 + 3qx� 14 �
xpx4

!dx.
Para determinar esta fam��lia de primitivas, conv�em relembrar que:
� npam = amn (a � 0; n; m 2 Z)
� an:am = an+m (a; n; m 2 R)
� �ab�n = � ba��n (a 2 R; b 2 R n f0g; n 2 R)
Ent~ao: 1px = 1x 12 = x� 12

xpx = x:x 12 = x 32
Repare-se tamb�em em algo que n~ao nos �e de todo desconhecido

(x� 1)2 = x2 � 2x+ 1
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Considerando todas estas sugest~oes, mostre queZ  (x� 1)2x2 + 3qx� 14 �

xpx4
!dx = x� 2 ln jxj � 1x + 6rx� 14 � 110px5

Tenha sempre presente a de�ni�c~ao de primitiva, suas propriedades e como auxiliar (senecess�ario) a tabela das primitivas imediatas em anexo.
Sugerem-se ainda os seguintes exerc��cios:
Exerc��cios Propostos
1. Z (2x3 � 3 sinx+ 5px)dx
2. Z � 1x2 + 4xpx + 2�dx
3. Z x3 + 5x2 � 4x2 dx
4. Z 2a2x6dx (a 2 R)
5. Z 1

npxdx; n 2 f2; 3; 4; 5; :::g

Importância da constante
J�a vimos que a presen�ca da constante C 2 R na express~ao R f(x)dx = F (x) + C, n~ao �eem v~ao, como tivemos oportunidade de descobrir em sec�c~oes anteriores.
Interessa-nos agora mostrar como por vezes �e tamb�em importante conhecer um valorparticular para C.

Exemplo 3.2.3 [9] Calculemos f , sabendo que f 0(x) = xpx e f(1) = 2.
Comecemos por calcular as primitivas F de f 0, pois na verdade, f �e uma dessas fun�c~oes.
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F (x) = 25x 52 + C; C 2 R (V erifique!)
Mas,

f(1) = 2, 25 + C = 2, C = 85
portanto, f(x) = 25x 52 + 85 .

Exerc��cios Propostos
1. Pretende-se calcular f sabendo que f 00(x) = 12x2 + 6x� 4, f(0) = 4 e f(1) = 5.

A fun�c~ao f pertence ao conjunto das fun�c~oes F tais que
F 0(x) = 4x3 + 3x2 � 4x+ C

Qual a express~ao de F (x)?
Qual �e ent~ao a express~ao de f(x)?

Adaptado de [9]
2. Problema: Se a taxa de crescimento da popula�c~ao de uma cidade �e dada como fun�c~aodo tempo x (em anos) por

f(x) = 117 + 200x
e actualmente existem 1000 pessoas na cidade, qual ser�a o n�umero total de habitantesda cidade daqui a 5 anos?

Adaptado de [4]
Sugest~ao: A taxa de crescimento �e a derivada, P 0(x) = f(x). Podemos obter a fun�c~aoP primitivando f .Pense no signi�cado de P no contexto do problema.
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3.2.2 Primitivas \quase" imediatas

As chamadas primitivas \quase" imediatas s~ao como que uma vers~ao mais geral dasprimitivas imediatas.
Por mais extensas que sejam as tabelas de primitivas imediatas utilizadas, na maioria dasvezes acontece que o processo a desenvolver n~ao est�a directamente expresso nessas tabelaspor uma f�ormula aplic�avel ao caso pretendido.
E, ent~ao, decide-se, erradamente, que a primitiva em causa n~ao �e do tipo imediato, eenvereda-se por caminhos que por vezes mostram-se muito complicados.
Como agir, ent~ao?
Considere-se o seguinte teorema:

Teorema 3.2.1 [4] Sejam f : I � R ! R uma fun�c~ao primitiv�avel e g : J � R ! R umafun�c~ao tal que g(J) � I (I, J intervalos)
Se g �e deriv�avel em J ent~ao (f � g):g0 �e primitiv�avel eZ f(g(x))g0(x)dx = F (g(x)) + C; C 2 R

em que F �e uma primitiva de f .
Demonstra�c~ao:Por de�ni�c~ao de primitiva e atendendo �a regra de deriva�c~ao da fun�c~ao composta, bastaderivar o 2o membro desta igualdade e veri�car que se obt�em f(g(x))g0(x).

2
Este teorema ajuda-nos a perceber o racioc��nio utilizado no seguinte exemplo:

Exemplo 3.2.4 Consideremos a fun�c~ao f(x) = sin(3x2 � 1).
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Pela regra da deriva�c~ao da fun�c~ao composta, tem-se:

f 0(x) = (3x2 � 1)0 sin0(3x2 � 1) = 6x cos(3x2 � 1)
Assim, Z 6x cos(3x2 � 1)dx = sin(3x2 � 1) + C; C 2 R
Neste caso f(g(x)) = cos(3x2 � 1); g(x) = 3x2 � 1 e g0(x) = 6x.
Mas imaginemos que se pretendia descobrir a seguinte fam��lia de primitivas:Z x cos(3x2 � 1)dx
Neste caso tamb�em f(g(x)) = cos(3x2 � 1) e g(x) = 3x2 � 1, mas n~ao temos g0(x) = 6x,mas sim a fun�c~ao h(x) = x.
Como fazer?
Atrav�es da multiplica�c~ao e divis~ao da fun�c~ao a primitivar por constantes adequadas con-seguimos obter uma fun�c~ao que nos permita aplicar o teorema acima enunciado.
Vejamos ent~ao como fazer para o exemplo que estamos a considerar:

Temos Z x cos(3x2 � 1)dx, mas d�a mais \jeito" ter Z 6x cos(3x2 � 1)dx, ent~ao,
Z x cos(3x2 � 1)dx = Z 16 � 6 x cos(3x2 � 1)dx

= 16
Z 6 x cos(3x2 � 1)dx (lineariedade)

= 16 sin(3x2 � 1) + C; C 2 R
Atrav�es deste exemplo, conclui-se que, no geral, e atendendo uma vez mais ao teoremadado, tem-se : Z g0(x) cos(g(x))dx = sin(g(x)) + C; C 2 R (3.2)
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admitindo que g �e uma fun�c~ao deriv�avel e que a composta de fun�c~oes considerada est�ade�nida num intervalo.

Repare-se que j�a t��nhamos conhecimento queZ cos(x)dx = sin(x) + C; C 2 R
A express~ao (3.2) n~ao �e mais do que uma generaliza�c~ao desta. Esta �e uma situa�c~ao queiremos veri�car constantemente quando trabalhamos com primitivas \quase" imediatas.

Exemplo 3.2.5 Pretende-se calcular Z x21� x3dx
Vamos ter de \alterar" a fun�c~ao a primitivar, para conseguir algo que conhe�camos.Repare-se que (1 � x3)0 = �3x2. Sabe-se que Z 1xdx = ln jxj + C; C 2 R (x0 = 1).Ser�a que estamos perante uma generaliza�c~ao desta primitiva imediata?
Das regras de deriva�c~ao tamb�em se tem que ln jg(x)j = g0(x)g(x) . Considerando ent~ao oteorema (3.2.1) conclui-se queZ g0(x)g(x) dx = ln jg(x)j+ C; C 2 R
Fazendo g(x) = 1� x3 temos que g0(x) = �3x2.
Observa�c~ao: Este resultado �e v�alido em ]�1; 1[, em ]1;+1[ ou em qualquer subintervalocontido num deles.5
Mas, estamos novamente num impasse j�a que a express~ao que pretendemos calcular �eZ x21� x3dx e n~ao Z �3x21� x3dx. Mas, como j�a vimos, basta-nos multiplicar e dividir a fun�c~aoa primitivar por constantes convenientes.

5Note-se que g(x) < 0 se x > 1 e g(x) > 0 se x < 1.
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Assim,

Z x21� x3dx = �13
Z �3x21� x3dx= �13 ln j1� x3j+ C; C 2 R

No anexo 3 encontra-se uma lista das primitivas \quase imediatas". Veja-se com aten�c~ao,�e necess�ario aprender como funciona cada um dos elementos presentes na tabela. As decis~oesa tomar tornar-se-~ao mais f�aceis na procura de fam��lias de primitivas.
Exemplo 3.2.6 Vejamos como, por vezes, conhecendo bem as primitivas \quase" imediatasos resultados surgem num �apice.

� Z 2x1 + x2dx = ln(1 + x2) + C; C 2 R (Veri�que!)
� Z �1x: ln(x)�dx = (ln(x))22 + C; C 2 R (x > 0)
Repare que ln(x) = (ln(x))1; (ln(x))0 = 1x . A primitiva \quase" imediata considerada
foi Z g0(x)g(x)ndx = g(x)n+1n+ 1 + C (n 2 R n f�1g); C 2 R , neste caso g(x) = ln(x).

� Z 1x ln(x)dx = ln j ln(x)j+C; C 2 R (resultado v�alido em ]0; 1[ ou ]1;+1[)(Veri�que!)
Exerc��cios Propostos
1. Determine:

(a) Z (2xex2)dx
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(b) Z � x2p1� x3�dxSugest~ao: Note que x2p1� x3 = x2(1� x3)� 12 . Identi�que agora g e g0.
(c) Z 1px+ xpx earctan(px)dx =
(d) Z 14 + 9x2dxSugest~ao: Note que 4 + 9x2 = 4�1 + �3x2 �2�.

2. Mostre que Z 1a+ bx2dx = 1pab arctan�
r ba x�+ C; C 2 R

Recordar as f�ormulas trigonom�etricas
Estudemos com aten�c~ao o seguinte exemplo:

Exemplo 3.2.7 Considere-se Z sin2(x)dx.
N~ao nos parece ser imediata a obten�c~ao da fam��lia de primitivas. Temos, ent~ao de \al-terar" a fun�c~ao a primitivar.
Do ensino secund�ario sabe-se que sin2(u) = 1� cos(2u)2 8u 2 R.
Assim, Z sin2(x)dx = Z 1� cos(2x)2 dx

= 12
Z (1� cos(2x))dx

= 12�x� 12 sin(2x)�+ C
= 12x� 14 sin(2x) + C
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Este exemplo mostra como atrav�es do conhecimento de f�ormulas trigonom�etricas se po-dem reduzir primitivas aparentemente complicadas a primitivas de c�alculo imediato.
Sugere-se pois a revis~ao destas f�ormulas. Segue-se a respectiva lista em anexo (anexo 4).

Exemplo 3.2.8 Pretende-se descobrir a fam��lia de primitivas I = Z sin(7x) sin(5x)dx
O aspecto da fun�c~ao a primitivar sugere a aplica�c~ao da f�ormula

sin(u) sin(v) = 12[cos(u� v)� cos(u+ v)]
Mostre, ent~ao que:

Z sin(7x) sin(5x)dx = � 124 sin(12x)� 14 sin(2x)Vejamos no geral:
Exemplo 3.2.9 Considere-se Z sin(nx) sin(mx)dx (n2 6= m2).

Tendo em conta que:
sin(nx) sin(mx) = 12� cos((n�m)x)� cos((n+m)x)�

ent~ao, teremosZ sin(nx) sin(mx)dx = 12
�Z cos((n�m)x)dx� Z cos((n+m)x)dx�

= 12
�sin((n�m)x)n�m � sin((n+m)x)n+m

�+ C; C 2 R
Exerc��cios PropostosRecorrendo �as f�ormulas trigonom�etricas em anexo:
1. Mostre queZ cos(nx) cos(mx)dx = 12

�sin((n+m)x)n+m + sin((n�m)x)n�m
�+ C; C 2 R (n 6= m)

2. Mostre queZ sin(nx) cos(mx)dx = �12
�cos((n+m)x)n+m + sin((n�m)x)n�m

�+ C; C 2 R (n 6= m)
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Potências de fun�c~oes trigonom�etricas

Express~oes do tipo Z sinm(x) cosn(x)dx; m; n; inteiros positivos levantam muitasd�uvidas e confus~oes aquando da sua resolu�c~ao. Mas, com o \background" j�a adquiridoat�e este momento os racioc��nios a utilizar tornam-se mais f�aceis.
Exemplo 3.2.10 Pretende-se calcular Z sin5 x cos2 xdx

Comecemos por decompor a fun�c~ao trigonom�etrica com expoente ��mpar.
Z sin5 x cos2 xdx = Z sinx: sin4 x: cos2 xdx

= Z sinx(1� cos2 x)2 cos2 xdx (Relembre-se que sin2 x = 1� cos2 x)
= Z sinx(1� 2 cos2 x+ cos4 x) cos2 xdx (Desenvolvimento de (1� cos2 x)2)
= Z sinx(cos2 x� 2 cos4 x+ cos6 x)dx
= Z (sinx cos2 x� 2 sinx cos4 x+ sin x cos6 x)dx
= Z sinx cos2 xdx� Z 2 sinx cos4 xdx+ Z sinx cos6 xdx
= ��cos3 x3 � 2 cos5 x5 + cos7 x7 �+ C (Porquê? Veri�que!)
= �13 cos3 x+ 25 cos5 x� 17 cos7 x+ C; C 2 R

Um pouco trabalhoso, mas n~ao muito dif��cil.
No geral, para Z sinm(x) cosn(x)dx; m; n; inteiros positivos podemos ter os seguintescasos:
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(i) Suponhamos que m �e ��mpar (n~ao necessariamente o maior), isto �e, da forma m = 2k+1(caso explorado no exemplo anterior).

Ent~ao
I = Z sin(x)(sin2(x))k cosn(x)dx = �Z � sin(x)(1� cos2(x))k cosn(x)dx

Desenvolvendo, agora, o bin�omio (1� cos2(x))k, �camos com uma soma de primitivasimediatas do tipo Z g0(x)(g(x))ndx.
(ii) Se for n ��mpar proceder��amos de modo an�alogo, obtendo um factor da forma

cos(x)(1� sin2(x))k
(iii) Se ambos os expoentes forem ��mpares, qualquer dos processos �e prof��cuo, mas �e re-comend�avel decompor a fun�c~ao trigonom�etrica com menor expoente.
(iv) Se ambos os expoentes forem pares sugere-se que se comece por pôr em evidência amaior potência poss��vel de (sin(x) cos(x)) e, seguidamente, aplicar adequadas f�ormulastrigonom�etricas apresentadas no anexo 4.
Exemplo 3.2.11 Pretende-se conhecer Z sin2(x) cos9(x)dx

Tem-se, aplicando o m�etodo exposto:Z sin2(x) cos9(x)dx = Z cos(x)(1� sin2(x))4 sin2(x)dx
= Z cos(x)(1� 4 sin2(x) + 6 sin4(x)� 4 sin6(x) + sin8(x)) sin2(x)dx

Continue a resolu�c~ao 6 e veri�que queZ sin2(x) cos9(x)dx = 13 sin3(x)� 45 sin5(x)+ 67 sin7(x)� 49 sin9(x)+ 111 sin11(x)+C; C 2 R
6Relembre como se desenvolve (a� b)n; (n 2 N)
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Exerc��cio PropostoUtilizando o m�etodo exposto, mostre queZ sin2(x) cos4(x)dx = 116x� 164 sin(4x) + 148 sin3(x) + C; C 2 R

Considere agora o seguinte exemplo. Esteja bem atento a todos os passos seguidos.7
Exemplo 3.2.12 Pretende-se calcular Z tan2 x sec8 xdx

T = Z tan2 x(1 + tan2 x)3 sec2 xdx
= Z sec2 x tan2 x(1 + 3 tan2 x+ 3 tan4 x+ tan6 x)dx
= Z sec2 x(tan2 x+ 3 tan4 x+ 3 tan6 x+ tan8 x)dx
= 13 tan3 x+ 35 tan5 x+ 37 tan7 x+ 19 tan9 x+ C; C 2 R

Exerc��cio Proposto
� Considere agora Z tanm x: secn xdx (m; n; positivos).
Aproveitando as conclus~oes que retirou da resolu�c~ao do exemplo anterior procuretamb�em expor m�etodos para cada um dos casos poss��veis.

3.3 M�etodos de Primitiva�c~ao
Estamos agora em condi�c~oes de mostrar diferentes m�etodos (processos), t�ecnicas deprimitiva�c~ao de uma dada fun�c~ao.7Observa�c~oes importantes: (tan(x))0 = sec2(x) ; 1+tan2(x) = sec2(x) e (sec(x))0 = sec(x) tan(x). Usandoisto, escolhe-se a decomposi�c~ao adequada. Esta discuss~ao �e fundamental para que se entenda o procedimenton~ao como uma receita.
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Atrav�es da de�ni�c~ao de primitiva vimos o racioc��nio a utilizar o que tamb�em nos permitiuchegar �as primitivas imediatas e /ou quase imediatas.
Mas, suponhamos que queremos encontrar a fam��lia de primitivas da fun�c~ao

f(x) = x arctan(x)
N~ao nos parece que seja uma primitiva \quase" imediata, nem t~ao pouco imediata.N~ao tendo como \simpli�car" a fun�c~ao, as hip�oteses de descobrir uma fam��lia de primi-tivas tornam-se escassas. N~ao existem outras alternativas?
Agora, primitivar n~ao nos parece t~ao simples como tem sido at�e este momento.
Os m�etodos de primitiva�c~ao que aqui iremos analisar pretendem colmatar este impasse.Como teremos oportunidade de concluir, poder~ao ser uma ferramenta �util e por vezes at�emesmo indispens�avel, para mais facilmente chegar a resultados.

3.3.1 Primitiva�c~ao por partes
A primitiva�c~ao de um produto de duas fun�c~oes pode levantar algumas di�culdades, como�e o caso de f(x) = x arctan(x).Contudo, se um dos factores tiver uma primitiva imediata a Primitiva�c~ao poder�a tornar-se numa simples primitiva imediata.
O seguinte teorema mostra-nos como esse processo poder�a ser feito atrav�es de um m�etodode c�alculo que resulta da \regra de deriva�c~ao de um produto de fun�c~oes":

Teorema 3.3.1 [9][Primitiva�c~ao por partes] Sejam I um intervalo, F uma primitiva de fem I e g uma fun�c~ao diferenci�avel em I. Ent~ao
P (fg) = Fg � P (Fg0)
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Para simpli�car a escrita optou-se por usar a nota�c~ao P (fg) e P (Fg0) para indicar umaprimitiva de fg e uma primitiva de Fg0, respectivamente

Demonstra�c~ao [9]:
Pela regra da deriva�c~ao do produto

(Fg)0 = F 0g + Fg0
com F'=f, ent~ao fg = (Fg)0 � Fg0
e, portanto,

P (fg) = P ((Fg)0)� P (Fg0) pela lineariedade
= Fg � P (Fg0)

2
Com a nota�c~ao que temos vindo a utilizar temos ent~aoZ f(x)g(x)dx = F (x)g(x)� Z F (x)g(x)dx (3.3)

com F , g e f nas condi�c~oes enunciadas no teorema acima.
Exemplo 3.3.1 Calcule-se Z x arctan(x)dx

Repare-se que f(x) = x �e f�acil de primitivar, ao contr�ario de g(x) = arctan(x), mas este�e f�acil de derivar.
Tendo em conta o teorema de Primitiva�c~ao por partes e a express~ao (3.3) considere-seent~ao f(x) = x (fun�c~ao a primitivar) F (x) = x22

g(x) = arctan(x) (fun�c~ao a derivar) g0(x) = 11 + x2
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Assim, Z x arctanxdx = x22 arctanx� Z x22 : 1x2 + 1dx= x22 arctanx� 12

Z x2x2 + 1dx 8
= x22 arctanx� 12

Z (1� 1x2 + 1)dx= x22 arctanx� 12(x� arctanx) + C
= x22 arctanx(x2 + 1)� 12x+ C

Observa�c~ao
� O m�etodo de primitiva�c~ao por partes pode ser por vezes \trai�coeiro".
[4]Sabemos que Z 1xdx = ln jxj+ C; C 2 R com x 2 R+ ou x 2 R�
Contudo, se tentarmos primitivar por partes,Z 1xdx = Z 1:1xdx = x1x �

Z x�� 1x2�dx = 1 + Z 1xdx
Ou seja, Z 1xdx = 1 + Z 1xdxEsta igualdade poderia levar-nos (erradamente) a fazer uma simpli�ca�c~ao e a concluirque 0 = 1.
Aten�c~ao que a f�ormula de primitiva�c~ao por partesZ f(x)g(x)dx = F (x)g(x)� Z F (x)g(x)dx
�e v�alida, para alguma primitiva da fam��lia Z f(x)g(x)dx e outra primitiva da fam��liaZ F (x)g(x)dx.
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Ou seja, Z 1xdx na f�ormula de primitiva�c~ao por partes pode representar primitivas
distintas de 1x (no exemplo anterior diferem de uma unidade)

O m�etodo de primitiva�c~ao por partes �e extensivo �a primitiva�c~ao de uma s�o fun�c~ao,tomando para segunda fun�c~ao a unidade.
�E cl�assico o exemplo seguinte:

Exemplo 3.3.2 Z arcsinx dx = Z 1: arcsinx dx
= x arcsinx� Z x: 1p1� x2

Continue a resolu�c~ao e veri�que que Z arcsinx dx = x arcsin(x) +p1� x2 + C; C 2 R:
�E importante escolher convenientemente a fun�c~ao a primitivar e a fun�c~ao a derivar.D�uvidas sobre essa escolha podem surgir mais vezes do que gostar��amos. Com o tempo ecom experiência esperemos que este impasse se dissipe.
Ilustremos com o seguinte exemplo como podem surgir essas incertezas.

Exemplo 3.3.3 Considere-se Z x2ex2 dx.
Tanto x2 como ex2 s~ao f�aceis de primitivar e derivar,

(x2)0 = 2x ; �ex2�0 = 12ex2Z x2dx = x33 + C; C 2 R ; Z ex2 dx = 2ex2 + C; C 2 R (V erifique!)
Se considerarmos f(x) = x2 como sendo a fun�c~ao a primitivar temos:Z x2ex2 dx = x33 ex2 �

Z x33 12ex2= x33 ex2 � 16
Z x3ex2 dx
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N~ao estaremos a complicar?
Inicialmente pretendia-se descobrir Z x2ex2 dx. Aplicou-se o m�etodo de Primitiva�c~ao porpartes, fazendo-se a escolha das fun�c~oes a primitivar e a derivar, mas o resultado obtido n~aotrouxe qualquer conclus~ao, j�a que se obteve R x3ex2 dx, cuja primitiva n~ao �e directa e �e maiscomplicada do que a inicial.
O que fazer?
Seguindo o mesmo racioc��nio, ser�a conclusivo voltar a primitivar por partes considerandoagora f(x) = x3 como a fun�c~ao a primitivar? Se o �zermos vamos aumentar ainda mais oexpoente de x, complicando cada vez mais os c�alculos, sem chegarmos a nenhuma conclus~ao.Talvez o erro esteja em n~ao considerar g(x) = x2 como a fun�c~ao a derivar e f(x) = ex2como a fun�c~ao a primitivar.
Seja, ent~ao g(x) = x2 a fun�c~ao a derivar. AssimZ x2ex2 dx = 2ex2 :x2 � 2 Z xex2 dx
Novo impasse! Tamb�em acontece que Z xex2 dx n~ao �e imediato.
Mas, repare no que acontece se voltarmos a repetir o m�etodo de primitiva�c~ao por partespara Z xex2 dx:

Z x ex2 dx = 2ex2 � Z 2ex2 :1 dx
= 2xex2 � 2 Z ex2 dx
= 2xex2 � 2(2ex2 ) + C
= 2ex2 (x� 2) + C

Repare-se que voltamos a primitivar a fun�c~ao f(x) = ex2 . De facto, se se repete o m�etodode primitiva�c~ao por partes deve usar-se sempre a mesma fun�c~ao para primitivar, de forma
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a evitar novos transtornos.

Ent~ao, Z x2ex2 dx = 2ex2 :x2 � 2 Z xex2 dx
= 2ex2 :x2 � 2[2ex2 (x� 2)]
= 2ex2 :x2 � 4ex2 (x� 2) + C; C 2 R

Por vezes ao primitivar uma fun�c~ao atrav�es de primitiva�c~oes sucessivas por partes, volta-mos a encontrar a fun�c~ao inicial que pretend��amos primitivar. Obt�em-se ent~ao uma equa�c~aoque facilmente podemos resolver, obtendo o resultado desejado. 9
Exemplo 3.3.4 Considere-se Z cos(ln(x))dx. Sejam

f(x) = 1 fun�c~ao a primitivar F (x) = x
g(x) = cos(ln(x)) (fun�c~ao a derivar) g0(x) = �1x sin(ln(x))

Ent~ao,Z cos(lnx)dx = x cos(lnx)� Z x:(�1x) sin(lnx)dx
= x cos(lnx) + Z sin(lnx)dx

(Mostre que Z sin(lnx)dx = x sin(lnx)� Z x:�1x
� cos(lnx)dx)

= x cos(lnx) + x sin(lnx)� Z x:�1x
� cos(lnx)dx

= x(cos(lnx) + sin(ln x))� Z cos(lnx)dx
Portanto Z cos(lnx)dx = x2 (cos(lnx) + sin(ln x)) + C

9Se a equa�c~ao admitir solu�c~ao. Se assim n~ao suceder, o processo n~ao �e aplic�avel ao caso em estudo.
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Exerc��cio Proposto
1. Pretende-se determinar Z ex cos(x)dx utilizando o m�etodo de Primitiva�c~ao por partes.Considerando g(x) = ex como sendo a fun�c~ao a derivar e f(x) = cos(x) como sendo afun�c~ao primitivar, obt�em-seZ ex cos(x)dx = ex sin(x)� Z ex sin(x)dx

N~ao sendo Z ex sin(x)dx uma primitiva directa teremos de a calcular aplicando nova-mente o m�etodo de Primitiva�c~ao por partes.Determine Z ex sin(x)dx considerando que:
(a) g(x) = ex como sendo a fun�c~ao a derivar e f(x) = cos(x) como sendo a fun�c~ao aprimitivar.

Conseguiu obter um resultado para Z ex cos(x)dx?
(b) g(x) = cos(x) como sendo a fun�c~ao a derivar e f(x) = ex como sendo a fun�c~ao aprimitivar.

Conseguiu obter um resultado para Z ex cos(x)dx?
Com este exerc��cio pretende-se mostrar que, quando �e necess�ario aplicar mais do que umavez a Primitiva�c~ao por partes, �e necess�ario manter o factor a primitivar e o factor a derivar.

Adaptado de [17]
Exerc��cios Propostos Determine as fam��lias de primitivas
1. Z x sec2(x)dx
2. Z x ln(x)dx
3. Z ln(x)dx



3.3 M�etodos de Primitiva�c~ao 41
4. Z cosx ln(sin(x))dx
5. Z ln3(x)dx
6. Z ex sin(x)dx
7. Z sec3(x)dx

3.3.2 Primitiva�c~ao por substitui�c~ao
Por vezes, para determinar Z f(x)dx conv�em considerar x como uma fun�c~ao de outravari�avel, digamos x = '(t).
Deste modo, a fun�c~ao a primitivar passa a ser uma fun�c~ao de t, �(t), que poder�a ser maissimples de primitivar do que a fun�c~ao f inicialmente dada.
O seguinte teorema mostra-nos como e porquê se pode fazer essa substitui�c~ao

Teorema 3.3.2 [Primitiva�c~ao por substitui�c~ao][5] Sejam I e J dois intervalos de R,f : I ! R uma fun�c~ao primitiv�avel e ' : J ! R uma fun�c~ao diferenci�avel que apliquebijectivamente J sobre o intervalo I. Nestas condi�c~oes, a fun�c~ao (f � ')'0 �e primitiv�avel e,designando por � uma sua primitiva, � � '�1 �e uma primitiva de f .
Demonstra�c~ao [5]:
Designando por F uma primitiva qualquer de f , ter-se-�a:

(F � ')0 = (F 0 � ')'0 = (f � ')'0 = �0
A diferen�ca F � '� � ser�a assim uma constante (em J), donde resulta que

(F � '� �) � '�1 = F � (' � '�1)� � � '�1
ser�a constante (em I) e portanto � � '�1 ser�a uma primitiva de f . 2Este processo est�a ilustrado no exemplo que se segue:
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Exemplo 3.3.5 Calcule-se Z xpx� 1dx, com x 2]1;+1[.
1o passo: Mudan�ca de vari�avel

Qual ser�a a fun�c~ao '?
Fa�camos x� 1 = t2, ou seja, x = t2 + 1.
Temos ent~ao que,

' : ]0;+1[ !]1;+1[
t ! t2 + 1

' �e bijectiva, logo invert��vel e '�1(x) = px� 1
Isto �e,

'�1 : ]1;+1[ !]0;+1[
x ! px� 1

' �e diferenci�avel e '0(t) = 2t 8t 2]0;+1[
Observa�c~ao:Por vezes, a nota�c~ao diferencial poder�a ser utilizada como utilidademnem�onica.Relembre-se que o diferencial da fun�c~ao �e o produto da sua derivada pelodiferencial do argumento (reveja a p�agina 14)

2o passo: Primitivar a fun�c~ao da nova vari�avel
Substituindo x por '(t) tem-se que

f('(t)) = t2 + 1t
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Assim, Z f('(t))'0(t)dt = Z t2 + 1t 2tdt = 2 Z (t2 + 1)dt

= 2�t33 + t�+ C; C 2 R
3o passo: Regressar �a vari�avel inicial

A fun�c~ao �(t) = 2�t33 + t��e uma primitiva de f('(t))'0(t). Pelo teorema visto atr�astemos que �('�1(x)) �e uma primitiva de f , ou seja
F (x) = �('�1(x)) = 2�(px� 1)33 +px� 1�

�e uma primitiva de f . Logo,
Z xpx� 1dx = 2�(px� 1)33 +px� 1�+ C; C 2 R

CuriosidadeNa primitiva�c~ao designada \quase imediata" tamb�em se pode utilizar o m�etodo deprimitiva�c~ao por substitui�c~ao.
Vejamos um exemplo:

Exemplo 3.3.6 Tendo em conta as primitivas \quase" imediatas j�a se sabe queZ sin5(x)cos(x)dx = sin6(x)6 + C; C 2 R (Veri�que!)
Vejamos se obtemos este resultado utilizando uma substitui�c~ao conveniente.
Ensaiemos a substitui�c~ao sin(x) = t (t 2 [0; 1]) (3.4)
Em vez de diferenciar a invers~ao correspondente x = arcsin t = '(t) que muito compli-caria os c�alculos subsequentes, vamos diferenciar directamente a express~ao (3.4), que conduza cos(x)dx = dt1010utiliza�c~ao da nota�c~ao de diferencial como utilidade mnem�onica
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e este conduz automaticamente a Z t5dt = t66 + C; C 2 R

Voltando �a vari�avel inicial, obt�em-seZ sin5(x)cos(x)dx = sin6(x)6 + C
Exerc��cio proposto
Use o m�etodo de primitiva�c~ao por substitui�c~ao para mostrar as seguintes igualdades:
1. Z (2x+ 1)3dx = 12 (2x+ 1)44 + C; C 2 R
2. Z x1 + x3dx = 13 ln j1 + x3j+ C; C 2 R
S~ao bastante comuns os integrais em que a fun�c~ao a primitivar cont�em radicais da forma

mpax+ b ; npax+ b ; ppax+ b ; :::
Neste caso, aconselha-se a substitui�c~ao

ax+ b = t�
em que � �e o m��nimo m�ultiplo comum dos expoentes dos radicais de forma a obtermos umasubstitui�c~ao que nos permita trabalhar sem radicais, como teremos oportunidade de veri�carno seguinte exemplo.
Exemplo 3.3.7 Seja Z 1px+ 3pxdx x 2]0;+1[

Faremos, neste caso, x = t6; t > 0, logo
' : ]0;+1[ ! R

t ! t6



3.3 M�etodos de Primitiva�c~ao 45
Desta forma, dxdt = '0(t) = 6t5 e dx = 6t5.

Ent~ao, temos que
Z 1t3 + t26t5dt = 6Z t3t+ 1dtRepare que : t3t+ 1 = t2 � t� 1 + 1t+ 1(Como se obteve esta express~ao?)

Assim, Z 1t3 + t26t5dt = 6 Z t3t+ 1dt= 6 Z �t2 � t� 1 + 1t+ 1�dt= 2t3 � 3t2 � 6t+ ln jt+ 1j+ C; C 2 R
Regressando �a vari�avel x, chegamos ao resultadoZ 1px+ 3pxdx = 2x 12 � 3x 13 � 6x 16 + ln jx 16 + 1j+ C; C 2 R
O m�etodo de primitiva�c~ao por substitui�c~ao por tudo aquilo que envolve, n~ao �e por vezesde r�apida percep�c~ao.
Pede-se aten�c~ao e sobretudo perseveran�ca na escolha das substitui�c~oes a fazer.
Por vezes, ser�a necess�ario \ensaiar" diferentes substitui�c~oes para chegar ao que se pre-tende. Com a experiência acumulada e com a constru�c~ao do conhecimento no campo dasprimitivas, esperamos que os \ensaios" tendam a diminuir.
Para j�a, propomos alguns exerc��cios onde poder�a exercitar este m�etodo.
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Exerc��cios propostos
Calcule as seguintes fam��lias de primitivas utilizando substitui�c~oes convenientes.
1. Z x3px+ 1dx
2. Z px1 + 3pxdx
3. Z 1ex + e�xdx
4. Z r1�pxx dx

Substitui�c~oes Trigonom�etricas
Particularmente �uteis s~ao as chamadas \substitui�c~oes trigonom�etricas" para primitivarfun�c~oes que envolvam os radicais pa2 � x2, pa2 + x2, px2 � a2.
Note-se que
� pa2 � x2 = ar1� �xa�2
� pa2 + x2 = ar1 + �xa�2
� px2 � a2 = ar�xa�2 � 1
Qual ser�a ent~ao a substitui�c~ao adequada a cada caso?
Para responder a esta quest~ao �e importante ter em mente as seguintes rela�c~oes trigonom�etricasj�a nossas conhecidas: sin2(u) + cos2(u) = 1
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e

1 + tan2(u) = sec2(u)
Vejamos porque damos tanta importância a estas rela�c~oes com o seguinte exemplo.

Exemplo 3.3.8 Seja Z 1xpx2 � 4dx, com x 2]2;+1[.
Note que: px2 � 4 =r4��x2�2 � 1� = 2r�x2�2 � 1
Pretende-se ent~ao primitivar uma fun�c~ao que envolve um radical do tipopx2 � a2 = ar�xa�2 � 1
Da rela�c~ao trigonom�etrica 1 + tan2 u = sec2 u tem-se que

sec2(u)� 1 = tan2(u)
Fazendo x2 = sec t resulta que

px2 � 4 = 2r�x2�2 � 1 = 2psec2 t� 1
= 2ptan2 t
= 2j tan tj

Desta forma temos
' : ]0; �2 [ ! R

t ! 2 sec t
uma fun�c~ao diferenci�avel que aplica bijectivamente ]0; �2 [ sobre ]2;+1[Repare-se que como t 2]0; �2 [, tan t > 0 e assim j tan tj = tan t, ent~ao px2 � 4 = tan t.Al�em disso:

dx = 2(sec t)0dt = 2 sec t tan tdt
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Assim, Z 12 sec t2 tan t2 sec t tan tdt = 12

Z 2 sec t tan t2 sec t tan tdt= 12
Z 1dt

= 12t+ C; C 2 R
Mas temos de voltar �a vari�avel inicial.
Pela substitui�c~ao feita, tem-se:x2 = sec t , x2 = 1cos t

, 2x = cos t
, t = arccos�2x� tendo em conta que t 2 �0; �2 �

Portanto: Z 1xpx2 � 4dx = 12 arccos�2x�+ C; C 2 R

Este exemplo ajuda-nos a constatar que para uma fun�c~ao que envolva px2 � a2 =
ar�xa�2 � 1 a substitui�c~ao aconselhada �exa = sec t, x = a sec t

Exemplo 3.3.9 Seja Z x2p4� x2dx = Z x2
2r1� �x2�2dx com x 2]0; 2[

Notando que cos2(u) = 1� sin2(u) efectua-se a substitui�c~ao x2 = sin t, em que
' : ]0; �2 [ ! R

t ! 2 sin t
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(' diferenci�avel, que aplica bijectivamente ]0; �2 [ sobre ]0; 2[) que conduz a

x = 2 sin t dx = 2 cos tdt e t = arcsin�x2�
Continue a resolu�c~ao e veri�que queZ x2p4� x2dx = 2arcsin�x2�� x2p4� x2 + C; C 2 R

Exemplo 3.3.10 Como calcular Z 1p9 + x2dx com x 2]0;+1[?
Ora, Z p9� x2dx = Z 3r1 + �x3�2dxNotando que 1 + tan2(u) = sec2(u)

ent~ao efectua-se a substitui�c~ao �x3� = tan t t 2 i0; �2 h
que conduz a

x = 3 tan(t) e dx = 3 sec2 tdt
Continue a resolu�c~ao e veri�que que Z 1p9 + x2dx = ln �����x3 +r1 + �x3�2

�����+ C; C 2 R
Portanto, sendo a > 0

Formas contendo Substitui�c~ao aconselhadapa2 � x2 = ar1� �xa�2 xa = sin t ou xa = cos tpa2 + x2 = ar1 + �xa�2 xa = tan tpx2 � a2 = ar�xa�2 � 1 xa = sec t
Chama-se a aten�c~ao para o facto de nas substitui�c~oes aconselhadas consideram-se dom��niosadequados por forma a que a fun�c~ao substitui�c~ao, x = '(t), seja invert��vel e diferenci�avel.
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Primitiva�c~ao de fun�c~oes com radicais da forma pax2 + bx+ c (a 6= 0)

Nos exemplos anteriormente apresentado consideramos casos particulares de fun�c~oes en-volvendo radicais da forma pax2 + bx+ c, onde (b = 0), isto �e, onde n~ao aparecia o termoem x.
Vimos ent~ao que uma mudan�ca de vari�avel baseada em fun�c~oes trigonom�etricas ade-quadas permitia eliminar o radical da fun�c~ao a primitivar.
A ideia base para lidar com o caso em que b �e possivelmente diferente de zero �e trans-formar a express~ao (em x) ax2 + bx+ c numa outra do tipo �z2 + , agora na vari�avel z. Oradical pax2 + bx+ c �ca ent~ao transformado em �z2 +  que pode ser tratado como nosexemplos anteriores.
Mas como transformar ax2 + bx+ c numa outra do tipo �z2 + ?
O seguinte exemplo pode ajudar a compreender a transforma�c~ao:

Exemplo 3.3.11 Calcule-se Z xp5� 4x� x2dx; x 2]� 5; 1[.
Vamos transformar o radicando baseando-nos no \m�etodo de completar quadrados":

5� 4x� x2 = �(x2 + 4x) + 5 = �(x2 + 4x+ 4) + 4 + 5 = 9� (x+ 2)2 = 3�1� �x+ 23 �2�

Com este racioc��nio e fazendo uma substitui�c~ao adequada continue a resolu�c~ao e veri�queque Z xp5� 4x� x2dx = �p9� (x+ 2)2 � 2 arcsin�x+ 23
�
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No geral, [17] temos ent~ao que:

ax2 + bx+ c = a�x2 + bax
�+ c

= a x2 + bax+ b24a2 � b24a2
!+ c

= a x2 + 2 b2ax+
� b2a

�2!� b24a + c
= a�x+ b2a

�2 + 4ac� b24a
De�nindo z = x+ b2a ; � = a e  = 4ac� b24avem que: ax2 + bx+ c = �z2 + :

Quest~ao: Ser�a necess�aria uma substitui�c~ao trigonom�etrica no c�alculo de Z 1p3� x2 � 2xdx?
Exerc��cios propostos
Determine a fam��lia de primitivas:
1. Z x2p1� x2dx
2. Z p1� x2x2 dx
3. Z 1(x+ 3)px2 + 6x+ 5dx
4. Z x3p2� x2dx
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5. Z px2 + 1x dx
6. Z 1(x� 2)2px2 � 4x+ 8dx

3.3.3 Primitivas de fun�c~oes racionais
Nesta sec�c~ao vamos ver como se determinam primitivas de fun�c~oes racionais, isto �e, defun�c~oes dadas por express~oes do tipo N(x)D(x) onde N(x) e D(x) s~ao polin�omios em x (D(x)n~ao nulo).
A ideia fundamental do m�etodo que vamos seguir consiste em decompor uma frac�c~aoqualquer numa soma de outras frac�c~oes elementares, mais f�aceis de primitivar [17].

Divis~ao de polin�omios
Se o grau de N �e maior ou igual ao grau de D �e regra geral efectuar previamente a divis~aodos dois polin�omios.
Considere-se o seguinte esquema da divis~ao

N(x) D(x)R(x) Q(x)
Da \identidade da divis~ao" resulta que

N(x) = D(x)Q(x) +R(x)
ou seja N(x)D(x) = Q(x) + R(x)D(x)Portanto Z N(x)D(x)dx = Z Q(x)dx+ Z R(x)D(x)dx
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onde Q(x) �e de primitiva�c~ao imediata, e R �e de menor grau que D.
Exemplo 3.3.12 Considere Z x4 � 2x3 + 6x� 12x2 + 1 dx

Efectuando a divis~ao dos dois polin�omios obt�em-se:
x4 + 2x3 + 6x� 12 = (x2 + 1)(x2 + 2x� 1) + (4x� 11)

ou seja x4 � 2x3 + 6x� 12x2 + 1 = x2 + 2x� 1 + 4x� 11x2 + 1PortantoZ x4 � 2x3 + 6x� 12x2 + 1 dx = Z �x2 + 2x� 1 + 4x� 11x2 + 1
� dx

= x33 + x2 � x+ Z 4xx2 + 1dx� 11 Z 1x2 + 1dx
= x33 + x2 � x+ 2 ln(x2 + 1)� 11 arctanx+ C; C 2 R

Fun�c~oes racionais pr�oprias
Vamos agora considerar apenas fun�c~oes racionais pr�oprias, isto �e com numerador N(x)de grau inferior ao do denominador D(x). A ideia fulcral ser�a a de decompor N(x)D(x) emelementos simples com o prop�osito de obter primitivas \f�aceis" de se calcular (ou mesmoprimitivas imediatas).
Atente-se �a seguinte proposi�c~ao:

Proposi�c~ao 3.3.1 Um polin�omio f(x) �e divis��vel por x�� se e s�o se � for raiz de f(x). 11
Demonstra�c~ao:

11Tamb�em se diz \zero" de f(x)
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[2] Seja f(x) divis��vel por x � �; ent~ao existe um polin�omio q(x) tal que, para todox 2 R; f(x) = (x� �):q(x). Ora,

f(�) = (�� �):q(x)
donde, f(�) = 0, e, portanto, � �e raiz do polin�omio f(x).

Reciprocamente:Se � �e raiz do polin�omio f(x), ent~ao f(�) = 0. Sendo
f(x) = anxn + an�1xn�1 + :::+ a1x+ a0

ent~ao
f(�) = an�n + an�1�n�1 + :::+ a1� + a0 = 0

Fazendo f(x) = f(x)� f(�), uma vez que f(�) = 0 tem-se que
f(x) = an(xn � �n) + an�1(xn�1 � �n�1) + :::+ a1(x� �)

Considere-se
xk � �k = (x� �)qk(x)

onde qk(x) �e um polin�omio de grau k � 1, 8k 2 f1; :::; ng.
Portanto,

f(x) = (x� �)(anqn�1(x) + an�1qn�2(x) + :::+ a2q1(x) + a1)
Desta �ultima igualdade conclui-se que f(x) �e divis��vel por (x��), como quer��amos provar.

2
Diz-se que o produto (x� �)q(x) �e uma factoriza�c~ao do polin�omio f(x) e que f(x) est�adecomposto num produto de factores [2].
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O Teorema Fundamental da �Algebra 12 diz que um polin�omio de grau n admite n ra��zesreais complexas (que podem ser ou n~ao reais, distintas ou n~ao). Neste caso, se admitir a raiza+ bi tamb�em admite a raiz a� bi.
Uma consequência deste famoso teorema, demonstrado pelo matem�atico alem~ao Gauss(1777-1855)13 �e o facto de todo o polin�omio de coe�cientes reais poder ser decomposto numproduto de factores do primeiro ou segundo grau.
Iremos mostrar agora, alguns casos particulares muito simples de primitiva�c~ao de fun�c~oesracionais, para que desta forma se alcance situa�c~oes de generalidade cada vez maior, capazesde transmitir todas as ideias essenciais nesta sec�c~ao.

Exemplo 3.3.13 Considere-se uma frac�c~ao pr�opria de dominador de grau um, Aax+ b , coma 6= 0. A primitiva�c~ao �e neste caso bastante f�acil. Repare-se queZ Aax+ b = Aa log jax+ bj+ C; C 2 R
em qualquer intervalo contido no dom��nio da fun�c~ao considerada.
Exemplo 3.3.14 Seja Z rx+ sax2 + bx+ cdx, com a 6= 0, r, s n~ao simultaneamente nulos erx+ sax2 + bx+ c �e irredut��vel, ou seja, n~ao h�a qualquer raiz comum ao numerador e ao denomi-nador.

12Nesta sec�c~ao iremos omitir a demonstra�c~ao de alguns teoremas importantes, pelo facto de n~ao poderemprovar-se de modo natural sem recorrer a alguns resultados da an�alise no campo complexo, que n~ao nosparece conveniente tratar neste momento.
13o Teorema Fundamental da �Algebra foi enunciado, mas n~ao demonstrado, pelo matem�atico francêsD'Alembert (1717-1783) em 1746. Dedicou grande parte da sua vida �a sua demonstra�c~ao, mas caberia aGauss essa proeza. Essa demonstra�c~ao foi tema da sua tese de doutoramento, com o t��tulo pomposo \Novademonstra�c~ao do teorema que diz que toda a fun�c~ao alg�ebrica racional inteira a uma vari�avel pode serdecomposta em factores reais do primeiro ou segundo grau". Mais tarde, Gauss acabaria por se referir aotema apenas como \Teorema fundamental da �Algebra".
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Para este caso, teremos três diferentes casos. Para maior simplicidade suporemos aindaque a = 1 (caso a que sempre poder��amos reduzir-nos dividindo por a o numerador e odenominador)
� b2 � 4c > 0
Neste caso, o polin�omio do denominador, com duas ra��zes (reais) distintas, � e �, �edecompon��vel no produto de dois factores do primeiro grau, x � � e x � �. Tem-se,ent~ao, que

rx+ sx2 + bx+ c = rx+ s(x� �)(x� �) = (r� + s)(x� �)� (r� + s)(x� �)(�� �)(x� �)(x� �)
Se considerarmos que A = r� + s�� � e B = r� + s� � �poderemos escrever: rx+ sx2 + bx+ c = Ax� � + Bx� �Desta forma, a frac�c~ao inicial foi decomposta numa soma de duas frac�c~oes cujaprimitiva�c~ao �e imediata. Assim, em qualquer intervalo contido no dom��nio de f , ter-se-�a: Z rx+ sx2 + bx+ cdx = A log jx� �j+B log jx� �j+ C; C 2 R

� b2 � 4c = 0
O polin�omio do denominador tem uma s�o raiz (dupla), � = � b2 . Neste caso tem-se:

rx+ sx2 + bx+ c = rx+ s(x� �)2 = r(x� �) + (s+ r�)(x� �)2
Fazendo, A = r e B = s+ r�, obt�em-se:

rx+ sx2 + bx+ c = Ax� � + B(x� �)2
O que nos conduz a:Z rx+ sx2 + bx+ cdx = A log jx� �j � Bx� � + C; C 2 R
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� b2 � 4c < 0
Fa�ca-se p = � b2 e q = p4c� b22Desta forma, pode-se escrever:

x2 + bx+ c = �x+ b2�+ 4c� b24 = (x� p)2 + q2 (verifique)
Ao contr�ario dos casos anteriores, desta vez n~ao nos �e poss��vel decompor o polin�omiodo denominador num produto de dois polin�omios do primeiro grau, com coe�cientesreais. 14
Teremos, ent~ao de conduzir o processo de primitiva�c~ao de outra forma. Iremos utilizaro m�etodo de substitui�c~ao j�a analisado em p�aginas anteriores.
Considere-se, ent~ao

x = p+ qt = '(t) ; dxdt = '0(t) = q e dx = qdt
Assim, teremos ent~ao de primitivarZ r(p+ qt) + sq2(1 + t2) qdt
Note-se que r(p+ qt) + sq2(1 + t2) q = r2 2t1 + t2 + rp+ sq 11 + t2Logo,Z r(p+ qt) + sq2(1 + t2) qdt = r2 log(1 + t2) + rp+ sq arctan t+ C; C 2 R (verifique)

Visto estes casos particulares e a forma como procedemos �a primitiva�c~ao de cada um doscasos, estamos agora em condi�c~oes para passarmos ao caso geral. Comecemos, ent~ao por terem aten�c~ao a seguinte de�ni�c~ao:14Para o reconhecer basta notar que o valor que ele assume num ponto qualquer x 2 R �e sempre posi-tivo, enquanto qualquer polin�omio que seja decompon��vel num produto de factores do primeiro grau temcertamente alguma raiz real [5].



58 Primitivas
De�ni�c~ao 3.3.1 Um polin�omio P de grau maior ou igual a um, diz-se redut��vel se existemos polin�omios P1 e P2 tais que grau Pi < grau P (i = 1; 2) e P (x) = P1(x)P2(x). Opolin�omio P diz-se irredut��vel se n~ao for redut��vel [9].

Observa�c~oes:
� Todos os polin�omios de grau 1, P (x) = x� a s~ao irredut��veis [9].
� Um polin�omio de grau dois, P (x) = x2 + bx + c �e irredut��vel se, e s�o se, n~ao temra��zes reais, isto �e, b2 � 4ac < 0. Assim, os polin�omios de grau dois irredut��veis s~aoprecisamente os polin�omios da forma P (x) = (x � �)2 + �2; �; � 2 R; � 6= 0;associado �as duas ra��zes complexas conjugadas �� i� [9].
Suponhamos que D(x) admite a seguinte factoriza�c~ao em polin�omios irredut��veis:

D(x) = (x� �1)r1 :::(x� �n)rn(x2 + b1x+ c1)s1 :::(x2 + bmx+ cm)sm
= nY

i=1(x� �i)ri mY
j=1(x2 + bjx+ cj)sj

com b2j + 4cj < 0 e (r1 + :::+ rn) + 2(s1 + :::+ sm) = grau(D)
Note-se que os polin�omios irredut��veis da forma (x��i)ri correspondem �as ra��zes reais �i,com multiplicidade ri, enquanto que a cada polin�omio irredut��vel da forma (x2 + bjx+ cj)sjcom b2j + 4cj < 0 corresponde a um par de ra��zes complexas, com multiplicidade sj.15
Na pr�atica, s�o em casos particulares �e poss��vel obter a decomposi�c~ao de um dado polin�omioem factores irredut��veis; da�� decorre uma limita�c~ao s�eria do m�etodo que vamos descrever,no qual para primitivar N(x)D(x) , se requer o conhecimento da decomposi�c~ao em factores irre-dut��veis do polin�omio D(x) [5]. Esse m�etodo baseia-se essencialmente num teorema que n~aoprovaremos aqui e que pode enunciar-se nos termos seguintes:15O n�umero de vezes que um determinado factor redut��vel interv�em na decomposi�c~ao �e usual chamar-segrau de multiplicidade desse factor na decomposi�c~ao do polin�omio considerado. Por exemplo, x3 � x =x(x � 1)(x + 1) tem factores irredut��veis de multiplicidade 1, j�a x4 + 3x3 + 3x2 + x = x(x + 1)3 possui ofactor x de multiplicidade 1 e o factor x+1 de multiplicidade 3.
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Teorema 3.3.3 [5] Convencionando designar por fac�c~oes simples todas as frac�c~oes da forma

A(x� �)r (A;� 2 R; r 2 N)
e ainda as da forma

Bx+ C(x2 + bx+ c)s (com b2 � 4c < 0 e B;C 2 R; s 2 N)
pode a�rmar-se que qualquer frac�c~ao racional pr�opria N(x)D(x) �e igual a uma soma defrac�c~oes simples cujos denominadores s~ao divisores do polin�omio D(x).
Ou seja, segundo este teorema teremos ent~ao:

N(x)D(x) = nX
i=1
� Ai1(x� �i) + :::+ Airi(x� �i)ri

�+ mX
j=1
� Bj1x+ Cj1x2 + bjx+ c + :::+ Bjsjx+ Cjsj(x2 + bjx+ c)sj

�
(3.5)onde Ai1; :::; Airi (i = 1; :::; n) e Bj1; Cj1; :::; Bjsj ; Cjsj (j = 1; :::m) s~ao constantes.

Esta complicada express~ao transmite-nos uma ideia bastante simples sobre como poder-emos decompor a frac�c~ao N(x)D(x) :
� cada factor de D(x) da forma (x� �)r d�a origem a uma soma de r elementos simplesda forma : A1(x� �) + A2(x� �)2 + A3(x� �)3 + :::+ Ar(x� �)r
� cada factor de D(x) da forma (x2 + bx+ c)s (com b2 � 4c < 0) d�a origem a uma somade s elementos da forma :

B1x+ C1x2 + bx+ c + B2x+ C2(x2 + bx+ c)2 + :::+ Bsx+ Cs(x2 + bx+ c)s
As constantes A1; :::; Ar; B1; C1; :::; Bs; Cs dever~ao ser determinadas posteriormente demodo que a igualdade 3.5 se veri�que (iremos mostrar com alguns exemplos, diferentesprocessos de c�alculo dessas constantes, �cando ao cargo do leitor a escolha do processo queconsidere mais acess��vel).
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Exemplos para diferentes casos

Uma vez determinadas as ra��zes do denominador, temos a considerar os casos seguintes,que vamos analisar com aten�c~ao, tendo em conta as ideias transmitidas atr�as.
(i) O denominador admite, apenas, ra��zes reais simples, �1,...,�n.

Neste caso deveremos calcular as constantes A1,...,An que veri�cam a seguinte decom-posi�c~ao em frac�c~oes simples:
N(x)D(x) = A1x� �1 + A2x� �2 + :::+ Anx� �n

Uma vez determinadas essas constantes, todas as parcelas admitem primitivas imediatasdo tipo Ai ln jx� xij.
Veja-se o exemplo que se segue:
Exemplo 3.3.15 Pretende-se descobrir a seguinte fam��lia de primitivas:Z x2 � 2x+ 5x3 � 2x2 � x+ 2dx
Notando que o denominador

x3 � 2x2 � x+ 2 = (x+ 1)(x� 1)(x� 2) (Veri�que!)
teremos, ent~ao, de determinar as constantes A, B e C que cumprem a condi�c~ao

x2 � 2x+ 5(x+ 1)(x� 1)(x� 2) = Ax+ 1 + Bx� 1 + Cx� 2
O m�etodo mais expedito de as determinar consiste, neste caso, em \desembara�car dedenominadores" e fazer x, sucessivamente, igual a cada uma das ra��zes:

x2 � 2x+ 5 = A(x� 1)(x� 2) +B(x+ 1)(x� 2) + C(x+ 1)(x� 1)
Sabendo que dois polin�omios P e Q s~ao iguais se 8x0; P (x0) = Q(x0) [4], ent~ao
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Fazendo x = 1, vem: 4 = B(2)(�1), B = �2
Para x = �1, vem: 8 = A(�2)(�3), A = 43E, para x = 2, 5 = C(3)(1), C = 53
Assim

I = Z � 43x+ 1 + �2x� 1 + 53x� 2
� dx

= 43 ln jx+ 1j � 2 ln jx+ 1j+ 53 ln jx� 2j+ C
(ii) O denominador cont�em ra��zes reais m�ultiplas.

A cada raiz �, de multiplicidade k, far-se-�a corresponder na decomposi�c~ao o conjuntode frac�c~oes A1x� � + A2(x� �)2 + :::+ Ak�1(x� �)k�1 + Ak(x� �)k
Exemplo 3.3.16 Seja J = Z x2 � 8x4 � 3x3 + 3x2 � xdx
Tem-se, neste caso, x4 � 3x3 + 3x2 � x = x(x3 � 3x2 + 3x� 1)
O polin�omio entre parêntesis �e o desenvolvimento de (x � 1)3 (se esta circunstâncian~ao ocorresse poderia notar-se que a soma dos coe�cientes �e 0, de modo que �e di-vis��vel por (x � 1). O quociente da divis~ao, obtido pela regra de Ru�ni 16 , seria16Relembre-se a Regra de Ru�ni: 1 �3 3 11 1 �2 11 �2 1 0
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x2 � 2x+ 1 = (x� 1)2).
Ent~ao, veri�camos que o denominador admite a raiz simples 0 e a raiz tripla 1, demodo que a decomposi�c~ao em frac�c~oes simples ser�a da forma

x2 � 8x(x� 1)3 = Ax + Bx� 1 + C(x� 1)2 + D(x� 1)3
que conduz a

x2 � 8 = A(x� 1)3 +Bx(x� 1)2 + Cx(x� 1) +Dx
Uma vez que s�o dispomos de duas ra��zes distintas, n~ao se recomenda o m�etodo seguidono exerc��cio anterior. �E prefer��vel efectuar primeiro alguns c�alculos simples:

x2 � 8 = A(x3 � 3x2 + 3x� 1) +B(x3 � 2x2 + x) + C(x2 � x) +Dx
\arrumar", em seguida, os coe�cientes dos termos do mesmo grau, de acordo com oalgoritmo seguinte:

A x3 �3A x2 3A x �AB �2B BC �CD
Logo,

(A+B)x3 + (�3A� 2B + C)x2 + (3A+B � C +D)x� A = x2 � 8
Uma vez que dois polin�omios s~ao iguais se e s�o se os coe�cientes dos termos do mesmograu s~ao iguais temos que:8>>>>>><>>>>>>:

�A = �83A+B � C +D = 0�3A� 2B + C = 1A+B = 0
,
8>>><>>>:

A = 8�B +D = 1B = �A = �8
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donde, �nalmente, A = 8; B = �8; C = 9; D = �7 (este processo para encontrar osvalores das constantes �e conhecido como o m�etodo dos coe�cientes indeterminados).
Por consequência,

J = Z �8x + �8x� 1 + 9(x� 1)�2 � 7(x� 1)�3�dx
= ln jxj � 8 ln jx� 1j � 9x� 1 + 72 1(x+ 1)2 + C

(iii) O denominador cont�em ra��zes imagin�arias.
Uma vez que os coe�cientes do polin�omio denominador s~ao, por hip�otese, reais, seo denominador admitir uma raiz da forma � + �i, admitir�a, necessariamente, a raizconjugada �� �i.
E, a cada par de ra��zes complexas conjugadas, corresponder�a, na decomposi�c~ao emfactores reais, um polin�omio de 2o grau, da forma x2 + bx+ c, com b2 � 4c < 0.
A este polin�omio far-se-�a corresponder, na decomposi�c~ao, uma frac�c~ao do tipo

Bx+ Cax2 + bx+ c
No geral, e como j�a vimos, para s > 1 tem-se:

N(x)D(x) = B1x+ C1x2 + bx+ c + B2x+ C2(x2 + bx+ c)2 + :::+ Bsx+ Cs(x2 + bx+ c)s
Exemplo 3.3.17 Considere-se Z x2 � 12x3 + 4xdx
A decomposi�c~ao em factores reais do denominador ser�a, obviamente x(x2 + 4) (umaraiz real x = 0 e duas ra��zes imagin�arias �2i)
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Fazendo x2 � 12x(x2 + 4) = Ax + Mx+Nx2 + 4
tem-se: x2 � 12 = A(x2 + 4) +Mx2 +Nx
E pelo m�etodo dos coe�cientes indeterminados8>>><>>>:

A+M = 1N = 04A = �12 ,
8>>><>>>:

A = �3M = 4N = 0Logo Z ��3x + 4xx2 + 4�dx = �3 ln jxj+ 2 ln jx2 + 4j+ C

Note-se que nem sempre �e f�acil primitivar as fun�c~oes resultantes da decomposi�c~ao.
Vejamos o exemplo seguinte:
Exemplo 3.3.18 Seja o integral

J = Z 12x+ 6x3 + 8 dx
O denominador admite a raiz real �2, e, por aplica�c~ao da \Regra de Ru�ni", obtemosque x3 + 8 = (x + 2)(x2 � 2x + 4), de modo que a decomposi�c~ao ser�a, para este caso,da forma seguinte:

12x+ 6(x+ 2)(x2 � 2x+ 4) = Ax+ 2 + Bx+ Cx2 � 2x+ 4
que conduz a

12x+ 6 = A(x2 � 2x+ 4) +Bx2 + 2Bx+ Cx+ 2C
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8>>><>>>:

A+B = 0�2A+ 2B + C = 124A+ 2C = 0 ,
8>>><>>>:

A = �32B = 32C = 6
Portanto,

J = Z � �32x+ 2 + 32 + 6x2 � 2x+ 4�dx
= �32 ln jx+ 2j+ Z 32x+ 6x2 � 2x+ 4dx

Ser�a que Z 32x+ 6x2 � 2x+ 4dx �e directo?
Repare que: Z 32x+ 6x2 � 2x+ 4dx = 32

Z x+ 4x2 � 2x+ 4dx= 34
Z 2x+ 8x2 � 2x+ 4dx= 34
�Z 2x� 2x2 � 2x+ 4 + Z 10x2 � 2x+ 4

�
Continue a resolu�c~ao e veri�que ent~ao que

J = �32 ln jx+ 2j+ 34 ln jx2 � 2x+ 4j+ 5p32 arctan�x� 1p3
�+ C; C 2 R

Exerc��cios propostosDetermine:
1. Z 3x+ 6x(x2 � 1)(x+ 3)dx
2. Z x2 + 2x+ 3(x� 1)(x+ 1)2dx
3. Z 3x+ 5x2 � 6x+ 9dx
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Primitiva�c~ao de fun�c~oes racionais de sinx e cosx

A primitiva�c~ao de uma fun�c~ao racional em sin x e cos x (isto �e, de uma fun�c~ao f(sinx; cosx)dada por um quociente de polin�omios em sinx e cosx) pode ser reduzida �a primitiva�c~ao deuma fun�c~ao racional atrav�es da substitui�c~ao u = tan�x2� [17].De facto, partindo das conhecidas rela�c~oes
sin(2�) = 2 tan�1 + tan2 � ; cos(2�) = 1� tan2 �1 + tan2 �e fazendo 2� = x, deduzimos que
sinx = 2 tan�x2�1 + tan2 �x2� ; cos x = 1� tan2 �x2�1 + tan2 �x2�donde sinx = 2t1 + t2 ; cos x = 1� t21 + t2 (3.6)

Por outro lado, de tan�x2� = t, x = 2arctan t resulta que
dx = 2dt1 + t2 (3.7)

As f�ormulas (3.6) e (3.7) resolvem o problema proposto.
Exemplo 3.3.19 Apliquemos a substitui�c~ao tan�x2� = t ao c�alculo de:Z 1p3 cosx� sinxdxTemos, sucessivamenteZ 1p31�t21+t2 � 2t1+t2 : 21 + t2dt =

Z �2dtp3t2 + 2t�p3dt
Continue a resolu�c~ao e veri�que queZ 1p3 cosx� sinxdx = 12 ln

�����tan
�x2�+p3tan �x2�+ p33

�����
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Para express~oes da forma Z f(sin2 x; cos2 x)dx

em que f �e uma fun�c~ao alg�ebrica racional recomenda-se a substitui�c~ao
tanx = t (3.8)

Como 1 + tan2 x = sec2 x = 1cos2 x segue-se
cos2 x = 11 + t2 e sin2 x = 1� cos2 x = t21 + t2

de modo que a substitui�c~ao (3.8) leva �a utiliza�c~ao das f�ormulas
sin2 x = t21 + t2 ; cos2 x = 11 + t2 ; dx = dt1 + t2 (3.9)

Exemplo 3.3.20 Seja Z sin2 x1 + cos2 xdx
Utilizando as f�ormulas (3.9) obt�em-se sucessivamente,

Q = Z t21+t21 + 11+t2 : dt1 + t2 = Z t2(1 + t2)(2 + t2)dt
Continue a resolu�c~ao e veri�que queZ sin2 x1 + cos2 xdx = 2arctan�tanxp2

�� x+ C; C 2 R
3.3.4 Observa�c~oes �nais

Como tivemos oportunidade de veri�car, as primitivas imediatas ou \quase" imediatass~ao como que os \elementos b�asicos" das t�ecnicas de primitiva�c~ao.
Por outro lado, as fun�c~oes racionais formam uma classe interessante de fun�c~oes. H�at�ecnicas muito claras e de�nidas para calcular as suas primitivas.
Quando a fun�c~ao a primitivar n~ao �e nem de primitiva�c~ao imediata ou \quase" imediatanem fun�c~ao racional os m�etodos de primitiva�c~ao por partes e primitiva�c~ao por substitui�c~aos~ao artif��cios indispens�aveis na procura de uma solu�c~ao. Recorrendo �as respectivas f�ormulas
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de primitiva�c~ao por partes e/ou por substitui�c~ao esperamos conseguir passar o problemada primitiva da fun�c~ao em quest~ao para cada uma das duas categorias iniciais: primitivasimediatas e/ou \quase" imediatas ou primitivas de fun�c~oes racionais. Por vezes, podemoschegar a resultados equivalentes utilizando \caminhos" diferentes (alguns mais simples doque outros). Cabe, portanto, a cada um, escolher o melhor \caminho" a ser seguido, naprimitiva�c~ao de uma determinada fun�c~ao (para isto, por�em, aconselha-se a aquisi�c~ao de umacerta pr�atica atrav�es da resolu�c~ao de diferentes exerc��cios, com diferentes n��veis de di�cul-dade).

�E fundamental que n~ao \baixemos os bra�cos" perante os impasses que possam surgirno campo da primitiva�c~ao. Pede-se sobretudo, persistência e aten�c~ao para com todos ospormenores, para mais f�acil chegar a resultados plaus��veis.
Para �nalizar, recordemos ainda a quest~ao da primitiva�c~ao elementar das fun�c~oes prim-itiv�aveis referida na p�agina 15 deste gui~ao, aquando da discuss~ao sobre a existência deprimitiva. Ap�os o estudo de v�arios m�etodos/t�ecnicas de primitiva�c~ao e da sua aplica�c~ao amuitos e diferentes exemplos/exerc��cios, alguns deles exigentes ao n��vel da concentra�c~ao eda persistência, resistem ainda fun�c~oes aparentemente simples, cuja primitiva n~ao se con-segue obter pelos m�etodos propostos. O estudo dessas fun�c~oes e respectivas primitivas est~aorelacionadas com fun�c~oes n~ao puramente alg�ebricas, necessitando, portanto de um aprofun-damento do tema, que nos obrigar�a a lidar com an�alises mais detalhadas e complexas. Portudo isso, considerou-se que n~ao seria proveitoso para o aluno, nesta fase de aprendizagem,uma apresenta�c~ao detalhada deste tema. No entanto, ap�os a consolida�c~ao dos conhecimentosna �area da Primitiva�c~ao, tudo �ca em aberto para uma nova viagem pelo c�alculo e an�alisematem�atica atrav�es da vasta informa�c~ao que temos ao nosso dispor nos dias que hoje correm.
Encerramos assim esta nossa 1a parte, tendo ent~ao a esperan�ca que os objectivos a quenos propusemos aquando da constru�c~ao deste gui~ao para o tema \Primitiva�c~ao", sejamalcan�cados.



Parte II
Avalia�c~ao e Aprendizagem assistidas

por Computador
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O progresso das tecnologias dos nossos dias, obriga a que se repense na forma de ensinarou nas metodologias do ensino, recorrendo �a tecnologia. Com a sociedade que temos hojet~ao \ocupada" com as tecnologias, nomeadamente inform�aticas, �e oportuno avaliar comoest�a a ser constru��do o conhecimento, quais as lacunas e quais os sucessos que condicionama forma de crescermos mais como \sociedade do saber".
A Educa�c~ao deve transmitir cada vez mais saberes, em permanente evolu�c~ao, adaptadosa uma sociedade que aprende (learning society), como base das competências do futuro.Da tradicional transmiss~ao dos saberes evolui-se para uma \sociedade do saber" baseada nacapacidade individual da constru�c~ao do conhecimento, onde as tecnologias da informa�c~ao ecomunica�c~ao s~ao instrumentos ao servi�co dessa constru�c~ao [36].
Toda esta quest~ao nos leva ao tema aglutinador desta parte da disserta�c~ao, que designa-mos por Avalia�c~ao e Aprendizagem assistidas por Computador.



Cap��tulo 4
Avalia�c~ao e Aprendizagem

A aprendizagem, objectivo central do ensino, �e um dos processos chave do conhecimentohumano, est�a em tudo o que fazemos e pensamos. Dentro deste contexto, a nossa preocu-pa�c~ao como professores, ser�a encontrar formas de entender o processo de aquisi�c~ao do conhe-cimento e suas inuências no conhecimento do ser humano. Atrav�es de um processo gradual,a aprendizagem muitas das vezes acontece apoiada em conhecimentos anteriores para apren-der outros, ou, ent~ao melhorar o j�a existente. De facto, n~ao podemos esperar que a trans-ferência de conhecimentos ocorra sempre automaticamente. �E necess�ario que o aluno explorecada contexto onde est�a inserido. Torna-se necess�ario destacar as principais caracter��sticasentre contextos, compar�a-los, abordar os \problemas" sob diferentes perspectivas. Mas,de um aspecto n~ao podemos esquecer, a motiva�c~ao deve ser tida em conta para qualqueraprendizagem, pois, sem ela, ser�a pouco prov�avel que a aten�c~ao do indiv��duo esteja voltadapara o que queremos que aprenda. �E neste sentido, que acreditamos que a motiva�c~ao, aliadaa um programa computacional, construtivo do conhecimento e ao mesmo tempo avalia-dor de competências/aprendizagem, poder�a contribuir signi�cativamente para o processoensino-aprendizagem e para a rela�c~ao Professor- Saber- Aluno. Desta forma, cada um dosintervenientes nesta rela�c~ao sofre altera�c~oes, tornando-a mais forte e s�olida:
� O professor �e o orientador do estudo em oposi�c~ao a um professor leitor, detentor dosaber e mero expositor desse saber. O professor agora estimula o aluno a querer sabermais ao inv�es de pesquisar por ele;
� O aluno �e o agente da aprendizagem em oposi�c~ao a um receptor passivo. O aluno
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torna-se respons�avel (aut�onomo) pelo crescimento da sua aprendizagem/aquisi�c~ao decompetências. Procura-se uma redu�c~ao da intimida�c~ao e frustra�c~ao entre alunos;

� A sala de aula �e um local de coopera�c~ao e constru�c~ao onde existe o desejo de partilhar oconhecimento em oposi�c~ao a um ambiente de escuta e recep�c~ao. Neste novo paradigma,h�a troca de experiências entre Aluno-Aluno e Professor-Aluno.

4.1 Construtivismo
A apresenta�c~ao dos pontos anteriores, leva-nos, inevitavelmente, �a teoria contrutivistado pensamento. O construtivismo, numa r�apida explica�c~ao, �e uma proposta pedag�ogicaderivada da teoria de Jean Piaget, cuja principal premissa �e que o conhecimento �e um con-structo mental, produto da interac�c~ao do Homem com o meio, assim como a inteligência [13].Na \escola construtivista" �e reservado ao estudante o papel de agente activo no processo deaprendizagem, preocupada em perceber como a mente recebe, interpreta, armazena e recu-pera informa�c~ao, em clara oposi�c~ao a teorias como o conhecimento behavorismo, centradanuma �loso�a que ignora os processos cognitivos, que trata o aluno como objecto que deveser treinado pelos moldes comportamentalistas.
Em suma, a contemporânea teoria construtivista da aprendizagem reconhece que os in-div��duos s~ao agentes activos que se comprometem com a constru�c~ao do seu pr�oprio conhe-cimento, integrando a nova informa�c~ao no seu esquema mental e representando-a de umamaneira signi�cativa. Discute-se a desvantagem de despejar a informa�c~ao para os alunos,sem os envolver no processo de tomada de decis~ao e sem avaliar as suas capacidades deconstruir o conhecimento. �E aconselhada a aprendizagem guiada, que facilita a coloca�c~aodo aluno no centro do processo de aprendizagem, e fornece a orienta�c~ao e o ensino concretosempre que necess�ario [39].
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4.2 Professor e Aluno, avaliadores da Aprendizagem

�A medida que o conhecimento �e constru��do, caber�a ao Professor e Aluno os pap�eis deavaliadores de todo o processo de aprendizagem. Entendemos que a avalia�c~ao n~ao deve serencarada como mero momento exclusivo de atribui�c~ao de notas quantitativas ao trabalhodesenvolvido pelo aluno. A avalia�c~ao do processo ensino-aprendizagem deve analisar n~ao s�oo desempenho do aluno, mas tamb�em do professor e de toda a situa�c~ao de ensino que serealiza no contexto escolar.
Tradicionalmente, a avalia�c~ao foca-se na medida de conhecimento do aluno, o quantoele acumulou ao longo do estudo, ao passo que a aprendizagem passou a reconhecer outroaspecto - a constru�c~ao do conhecimento [40].
Avalia�c~ao �e sin�onimo de evolu�c~ao; �e, basicamente, acompanhamento da evolu�c~ao do alunono processo de constru�c~ao do conhecimento, e para responder sobre essa evolu�c~ao o Professorprecisa de caminhar com o Aluno, passo a passo. Acreditamos que diante desta concep�c~ao, aavalia�c~ao assume um senso de orienta�c~ao, de suporte e de co-produ�c~ao, revelando ao Alunoo seu progresso, o seu fracasso, as suas di�culdades e os seus m�eritos, indicando caminhos,apontando possibilidades e participando da sua transforma�c~ao [40].
Na referência [40] encontramos diferentes modalidades de avalia�c~ao que n~ao quisemosdeixar de apresentar nesta disserta�c~ao:
� Avalia�c~ao diagn�ostica - tem como objectivo identi�car alunos com padr~ao aceit�avelde conhecimentos, constatar as de�ciências em termos de pr�e-requisitos e as particula-ridades dos alunos. Ao identi�car os alunos com problemas de aprendizagens, o correcto�e propor actividades com vista a superar tais de�ciências. Em suma, �e uma prepara�c~aoinicial para a aprendizagem.
� Avalia�c~ao formativa - esta �e cont��nua e ocorre durante o processo de instru�c~ao.Fornece feedback ao Aluno no que toca ao que aprendeu e do que precisa aprender.Fornece feedback ao Professor quanto �a identi�ca�c~ao das falhas dos alunos e quais os
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aspectos da instru�c~ao que devem ser modi�cados, atendendo �as diferen�cas individuaisdos alunos e, ainda, preescrevendo medidas alternativas para a recupera�c~ao das falhasde aprendizagem.

� Avalia�c~ao sumativa - ocorre no �nal da instru�c~ao com a �nalidade de veri�car oque o Aluno efectivamente aprendeu; visa �a atribui�c~ao de notas; fornece feedback aoAluno; presta-se �a compara�c~ao de resultados obtidos com diferentes alunos, m�etodose materiais de ensino. En�m, h�a um controle se os alunos atingiram os objectivospreviamente �xados.
O feedback referido aquando da descri�c~ao da avalia�c~ao formativa, �e uma ferramenta im-portant��ssima para o processo educacional em todas as suas vertentes. A partir do momentoem que Professor e Aluno obtêm informa�c~oes dos respectivos desempenhos, o Professor ter�aoportunidade de regular as suas estrat�egias e o Aluno, por sua vez, identi�car�a as suas di-�culdades e erros, podendo, porventura, corrigi-los (a ultrapassagem dos erros s�o pode serfeita por aqueles que os cometem e n~ao por aqueles que os assinalam, uma vez que as l�ogicasde funcionamento s~ao diferentes [40]). Sendo assim, [a avalia�c~ao], �e um instrumento indis-pens�avel para ambos, permitindo regular os seus pr�oprios processos tanto de ensino, comode aprendizagem [40].
Importa, pois, privilegiar uma educa�c~ao consciente e sistematicamente concebida e rea-lizada em fun�c~ao da considera�c~ao permanente de cada indiv��duo e n~ao o predom��nio depr�aticas educativas que, face �a necessidade de responder �as exigências de grande n�umerode alunos, deixe para segundo plano, dilu��do no grupo, o indiv��duo concreto, verdadeiroprotagonista da Educa�c~ao [41].
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Ensino assistido por computador

Actualmente, os construtivistas, preocupam-se com dois aspectos que inuenciam aaprendizagem. O desenvolvimento de materiais que permitam uma actividade reexiva porparte do aluno e a cria�c~ao de \ambientes" em cujo contexto a aprendizagem pode ocorrer [13].
A educa�c~ao �e uma das �areas com grande potencial para a aplica�c~ao de novas tecnolo-gias, e onde se veri�cam grandes esfor�cos no sentido de as utilizar no processo de ensino-aprendizagem.
No entanto, as possibilidades das novas tecnologias em Educa�c~ao dependem das pessoasque as utilizam, dos recursos dispon��veis e das estrat�egias aplicadas. Os computadores eos multim�edia, em geral, s~ao importantes ferramentas cognitivas, mas nada resolvem semo utilizador - Professor ou Aluno - que as manipula e se envolve para explorar as suaspotencialidades [36].

5.1 \e-learning" versus \blended-learning"
\O sucesso da aprendizagem est�a no interesse, inteligência e habilidade do aprendiz emtomar decis~oes sobre sequência, momento e ênfase" [13]
Esta frase transporta-nos uma vez mais �a necessidade de autonomia por parte do aluno.Segundo a teoria construtivista, o aluno �e o principal catalisador da selec�c~ao e desenvolvi-



76 Ensino assistido por computador
mento de estrat�egias e objectivos. No entanto, torna-se evidente que a espera de umaautonomia por parte deste na constru�c~ao do conhecimento �e arriscada e poder�a trazer con-sequências graves numa avalia�c~ao �nal, na medida em que poder�a ser dif��cil prever comoest�a a apreender os conhecimentos e competências pretendidas.

O papel do professor como orientador �e fulcral. O aluno dever�a ter algum conhecimentopara iniciar a constru�c~ao do saber, pelo que, pensamos que se dever~ao continuar a projectaros conhecimentos b�asicos bem como dom��nios bem estruturados aliados posteriormente auma tecnologia contextualizada, em sala de aula, permitindo que a aprendizagem ocorradentro da rela�c~ao Professor-Saber-Aluno.
Um dom��nio de conhecimento deve ser especi�cado e o estudante deve ser encorajado abuscar novos dom��nios do conhecimento que sejam importantes para a quest~ao [13].
O termo blended-learning, ou b-learning, tem vindo a obter muita aceita�c~ao e tem respon-dido satisfatoriamente �as necessidades de forma�c~ao em empresas. O termo blended em inglêssigni�ca mistura, ou seja, uma combina�c~ao com o objectivo de atingir melhores resultados.Associado a este termo, encontramos o e-learning, express~ao inglesa para o ambiente deaprendizagem pela Internet ou por uma s�erie de tecnologias desde as cassetes de audio aosCDs ou DVDs. O e-learning, mais vocacionado para o ensino �a distância, procura assim comeste material criar um ambiente que aproxime as distâncias entre alunos e professores, per-mitindo que todos estejam \juntos" na rede de computadores. No entanto, esta barreira deespa�co-tempo �e apontada por muitos como uma das desvantagens do e-learning (se bem quen~ao �e essa a sua inten�c~ao), capaz de questionar a qualidade do ensino, sendo esta a principalraz~ao pela qual a escolha do b-learning �e considerada a mais acertada para ambientes deensino-aprendizagem.
De facto, a ideia de blended-learning consiste em identi�car os meios mais apropriadospara disponibilizar ao aluno/aprendiz, seja atrav�es de tecnologias como o e-learning ou datradicional modalidade presencial em sala de aula (s~ao os chamados semi-presenciais). Umasala de aula construtivista �e o ambiente ideal para a troca livre de ideias. De acordo com a
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�loso�a construtivista, as novas tecnologias de informa�c~ao podem contribuir decisivamentena forma�c~ao dos indiv��duos.

Optando por utilizar estas tecnologias como complemento �as aulas [ditas] \normais",pode obter-se [se para isso estivermos receptivos] o melhor rendimento dos dois mundos [15].
5.2 Alguns exemplos de sistemas para ensino assistido

por computador
A evolu�c~ao das tecnologias dos sistemas de educa�c~ao pode ser dividida em v�arias fases.Inicialmente os CBT (Computer Based Training) utilizavam cursos baseados em computa-dores como complementos tutoriais atrav�es de uma modeliza�c~ao do conhecimento e do modocomo esse conhecimento era veiculado aos alunos, colocando grande ênfase nos formalis-mos utilizados para representar o conhecimento, o per�l do estudante e a interface comos utilizadores. Depois os sistemas ITS (Intelligent Tutoring Systems) complementaram ossistemas CBT com modelos expl��citos de ensino usados em determinados dom��nios do conhe-cimento [42].
Os sistemas ILS (Interactive Learning Systems), que vieram a seguir, j�a permitiam aosutilizadores manipular os conte�udos sob v�arias perspectivas. Mais recentemente os CLS(Cooperative Learning Systems) permitiam a partilha de ideias e conceitos entre estudantes,facilitando a permuta e a discuss~ao dos seus pontos de vista. Estes sistemas cooperativosenriquecem o ambiente de trabalho pois possibilitam a troca de informa�c~ao e a sua evolu�c~aoou adapta�c~ao incremental [42].
Mais tarde, cresceram os sistemas CSCL (Computer Supported Collaborative Learning)em torno de um vasto leque de investiga�c~oes sobre trabalho colaborativo assistido por compu-tador (CSCW-Computer Supported Collaborative Work).
CSCW �e de�nido com um sistema de redes de computadores que suporta grupos de
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trabalho com tarefas comuns, fornecendo um interface que possibilita a realiza�c~ao de trabalhoem conjunto [39].A aprendizagem colaborativa 1 assistida por computador (CSCL - Computer SupportedCollaborative Learning) pode ser de�nida como uma estrat�egia educativa em que dois oumais sujeitos constroem o seu conhecimento atrav�es da discuss~ao, da reex~ao e tomada dedecis~oes, e onde os recursos inform�aticos actuam (entre outros) como mediadores do processode ensino-aprendizagem [39].

Os sistemas tradicionais de CSCW e CSCL foram talhados para serem utilizados porm�ultiplos alunos trabalhando numa mesma esta�c~ao de trabalho, ou atrav�es de computa-dores ligados em rede. Estes sistemas suportam transferência de ideias e informa�c~ao, acessoa informa�c~ao e documentos, emiss~ao de respostas em actividades de resolu�c~ao de problemas.A investiga�c~ao actual neste dom��nio abrange n~ao somente as t�ecnicas de groupware (tec-nologia usada para agrupar as pessoas), mas tamb�em os seus aspectos sociais, psicol�ogicos,organizacionais e de aprendizagem. O objecto principal �e a aprendizagem, a aprendizagemespeci�camente colaborativa, e como pode ser suportada pelo computador [39].
Os sistemas inform�aticos de suporte �a comunica�c~ao mediada pelo computador e de apoio �aaprendizagem colaborativa (tamb�em conhecidos como tecnologias de groupware) s~ao t��pica etradicionalmente classi�cados por categorias segundo uma matriz de tempo / localiza�c~ao dosutilizadores: s��ncronos (mesmo tempo), ass��ncronos (tempo diferente), presenciais (mesmolugar) e remotos (lugar ou lugares diferentes). As ferramentas s��ncronas suportam a in-terac�c~ao em simultâneo entre membros do grupo como por exemplo a videoconferência, IRC;sistema de suporte �a decis~ao, etc. As ferramentas ass��ncronas, como o correio electr�onico,os newsgroups, as listas de distribui�c~ao de correio electr�onico, o hipertexto, etc., suportamo trabalho individual ou de pequenos grupos, de modo a contribuir para o processo geral.Actualmente, existe uma variada gama de plataformas tecnol�ogicas de apoio ao trabalho co-laborativo e �a teleforma�c~ao (Learning Space, First Class, Web Course, Top Class, LearningServer, Web-CT, etc.), que integram muitas das possibilidades encontradas em cada uma1Aprendizagem colaborativa �e basicamente de�nida como um processo educativo em que grupos de alunostrabalham em conjunto tendo em vista uma �nalidade em comum.
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ferramentas que enumeramos anteriormente. Embora, cada software de CSCL possa terfun�c~oes diferentes, uma caracter��stica geral �e a de promover a reex~ao, a pesquisa e a trocade ideias e experiências que apoiam o trabalho colaborativo e um estudo mais aprofundado[39].

No entanto, na sua maioria, estes sistemas aqui apresentados, entre outros, foram cria-dos com o intuito de serem utilizados �a \distância", como podemos comprovar pelas carac-ter��sticas das suas funcionalidades.
Em geral o que se pode observar �e que as v�arias ferramentas dispon��veis s~ao sub-utilizadas.Em quase todos os casos, nota-se que houve um grande investimento no que diz respeito�as quest~oes tecnol�ogicas de comunica�c~ao �a distância. Quase sempre, isso signi�ca que asquest~oes pr�aticas e a vertente mais ligada ao ensino foi de alguma forma descurada [15].
S~ao, por isso, sistemas acusados de despersonalizar o ensino, de desmobilizar alunos eprofessores pela falta de contactos pessoais, e, por conseguinte, de comprometer a qualidadedo ensino.
A avalia�c~ao do processo ensino-aprendizagem �e tamb�em posta em causa. At�e que pontoesses sistemas permitem uma avalia�c~ao ��avel? Ser�a poss��vel aplicar conscientemente asdiferentes modalidades de avalia�c~ao (diagn�ostica, formativa e sumativa)?
Pensamos que a cria�c~ao de sistemas de avalia�c~ao e aprendizagem assistidas por compu-tador, com uma componente presencial, �e importante com vista a oferecer alternativas aossistemas puros de ensino �a distância.

Exemplo inovador da Universidade de Aveiro
O PmatE, Projecto Matem�atica Ensino, da Universidade de Aveiro, tem vindo a desen-volver desde 1990 um software especial destinado, por um lado, a aumentar o gosto pelaMatem�atica, e, por outro, a diminuir de uma forma progressiva o abandono escolar nesta
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disciplina, o que levou este Projecto de Investiga�c~ao e Desenvolvimento a interagir comescolas de v�arios graus de ensino, desde o Ensino B�asico ao Ensino Superior. Tem comoprop�osito, desde o seu in��cio, a utiliza�c~ao destas ferramentas como instrumento de avalia�c~aoe aprendizagem.Por exemplo, direccionado para o Ensino Superior, o Teste Diagn�ostico em Matem�atica,TDMat, desenvolvido pelo PmatE, �e constitu��do por um conjunto de diferentesquest~oes/a�rma�c~oes, cada uma delas constitu��da por 4 proposi�c~oes do tipo verdadeiro/falsogeneralizado, cujo objectivo incide sobretudo em avaliar as competências dos alunos aquandoda sua chegada �a Universidade de Aveiro, em t�opicos fundamentais de Matem�atica. Comcar�acter obrigat�orio, este teste diagn�ostico, foi realizado em primeira m~ao pelos alunos deCiências e Engenharia da Universidade de Aveiro, que se inscreveram na disciplina de C�alculoI, no ano lectivo de 2003/2004.

Ao analisar os resultados obtidos, facilmente se tiram diferentes proveitos da utiliza�c~aodo TDMat, de acordo com o utilizador em quest~ao: Aluno, Professor, Director de Curso.
Aluno
� Atrav�es de uma \ferramenta de aferi�c~ao do per�l de competências adquiridas peloaluno", o acesso ao diagn�ostico das suas di�culdades2
� Melhor dom��nio da Matem�atica
Professor
� Atrav�es da \ferramenta de aferi�c~ao do per�l de competências adquiridas por aluno",um melhor conhecimento das competências adquiridas pelos alunos e maior capacidadede trabalhar as di�culdades
Direc�c~ao de curso
� Atrav�es de uma \ferramenta de aferi�c~ao do per�l de competências adquiridas no curso",o desempenho das turmas ilustrado de uma forma segura2os resultados do TDmat s~ao gravados na base de dados associada ao PmatE, sendo posteriormentetratados atrav�es de t�ecnicas estat��sticas
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� Instrumento para a orienta�c~ao do ensino

[12]
No Ensino Superior o insucesso escolar nas disciplinas dos primeiros anos, em particularnas disciplinas de Matem�atica, �e fonte de preocupa�c~ao para os diferentes org~aos que gerem aUniversidade [16]. No ano lectivo de 2003/2004 o Departamento de Matem�atica da Univer-sidade de Aveiro (U.A.), preocupado em encontrar uma forma diferente de ensinar/aprendernas disciplinas de Matem�atica, utilizou, com o apoio incondicional da Reitoria, um arrojadoprograma de ensino para as disciplinas iniciais de Matem�atica, C�alculo I e C�alculo II.
Cientes de que a transi�c~ao do Ensino Secund�ario para o Ensino Superior �e muitas vezesacompanhada por grandes di�culdades de adapta�c~ao no que diz respeito ao n��vel exigido eao m�etodo de ensino, a equipa respons�avel por este projecto inovador pretendia, sobretudo,suavizar esta transi�c~ao, mas simultaneamente obrigar o aluno a integrar-se num sistema deaprendizagem que privilegiasse o racioc��nio em detrimento da mecaniza�c~ao [16].
Com este objectivo em mente, os assuntos inerentes aos diferentes temas das disciplinaseram abordados em primeira instância nas chamadas aulas te�orico/te�orico-pr�aticas (TTP).Para que o aluno apreendesse efectivamente os conceitos fundamentais, fez-se a fus~ao entre aintrodu�c~ao dos conceitos e respectiva explora�c~ao (quer sob a forma de exerc��cios, quer sob aforma te�orica). Pretendia-se que o aluno entendesse a disciplina como um todo e n~ao comouma componente pr�atica, que se adquire por treino e que frequentemente basta para obtera aprova�c~ao [16].
Depois dessa primeira abordagem os alunos teriam as aulas de Ensino Assistido (EA)em laborat�orio inform�atico onde punham �a prova os conhecimentos/competências adquiri-das num programa desenvolvido para o efeito pelo PmatE. Constitu��do por dez n��veis paracada m�odulo sobre os v�arios temas estudados, o aluno encontra em cada um desses n��veisproposi�c~oes �as quais atribui um valor l�ogico (Verdadeiro ou Falso). Tendo duas tentativaspara cada n��vel, s�o passaria ao seguinte se respondesse correctamente �a quest~ao do n��vel em
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que se encontrava.

Ao longo de um semestre o aluno realizaria dois testes informatizados do mesmo teor dosrealizados nas aulas EA e um exame �nal (escrito) na �epoca de exames da UA. No entanto,a experiência obtida com C�alculo I no primeiro semestre originou algumas mudan�cas nestametodologia no segundo semestre com C�alculo II. Embora o software desenvolvido peloPmatE continuasse a ocupar uma boa parte das aulas de EA foi proposto ao aluno a elab-ora�c~ao de diferentes trabalhos por escrito e apresentados nestas aulas com o intuito depromover a escrita e a discuss~ao Matem�atica entre Alunos-Alunos e Alunos-Professor.
Esta pequena, mas importante, altera�c~ao parece ter dado frutos, uma vez que, embora noprimeiro semestre tenham usado mais os m�odulos disponibilizados pelo PmatE (nas aulas deEA e Internet), cremos devido ao efeito da novidade, no segundo semestre, na disciplina deC�alculo II, os alunos empenharam-se mais na disciplina [16], como apontaram os resultadosde aprova�c~ao obtidos3.
Esses resultados apontam ainda alguns aspectos a melhorar. Em primeiro lugar a di�-culdade de atribui�c~ao de salas para as aulas de EA, devido �a utiliza�c~ao de computadores.Por outro lado, temos a motiva�c~ao e empenho por parte de alguns alunos4, que �cam muitoaqu�em das expectativas iniciais de todos aqueles que se empenharam neste projecto.
Veri�cou-se, que parte das di�culdades residiam em conhecimentos pr�e-universidade quedeveriam de j�a estar consolidados [16]. Tamb�em associada a esta situa�c~ao, encontramos osalunos repetentes que criaram uma certa \avers~ao" aos temas leccionados originados pelopessimismo de que n~ao conseguem alcan�car sucesso. A novidade desta nova metodologia deensino, diferente de uma normal situa�c~ao de sala de aula, dita \normal", poder�a tamb�em terassustado alguns destes alunos, em parte devido �a exigência de empenho requerida.

3Obtiveram aprova�c~ao na disciplina de C�alculo I, 47% dos avaliados, enquanto que na disciplina de C�alculoII obtiveram aprova�c~ao cerca de 69% dos alunos avaliados [16].431% dos alunos inscritos em C�alculo I n~ao se propuseram a nenhuma forma de avalia�c~ao, e em C�alculoII s~ao cerca de 35% os alunos nesta mesma situa�c~ao [16].
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A seguinte proposta pretende colmatar todos estes impasses, mas estamos de facto cientesque por mais esfor�co que o \construtor" tenha, �e muito dif��cil saber como a outra partereagir�a, j�a que estamos a falar da complexa rela�c~ao Professor-Saber-Aluno.



Cap��tulo 6

Sistema de Avalia�c~ao e Aprendizagem
assistidas por Computador

Imaginemos que a aprendizagem do aluno seria feita ao longo de um roteiro que teriade percorrer. A mochila, t~ao caracterizadora da �gura de estudante, que transporta nassuas costas �e a sua bagagem de conhecimentos/competências que possui no momento emque inicia o dito roteiro. Orientado por mensagens que lhe v~ao surgindo, percorre lenta-mente o percurso que lhe est�a destinado, tendo muitas vezes de recorrer �a bagagem pararecordar conhecimentos/competências necess�arias no confronto com diferentes quest~oes cujaexistência tem como objectivo aumentar o tamanho da sua \mochila" quer ao n��vel do conhe-cimento, quer ao n��vel das competências.
Seria, ent~ao, uma esp�ecie de \navega�c~ao" por diferentes \portos" com objectivos es-pec���cos, baseada n~ao s�o na forma como estes se interligam entre si, mas tamb�em nos movi-mentos do aluno ao longo do roteiro a percorrer.
O professor, atrav�es das informa�c~oes que tira deste processo, conclui sobre aquilo que oaluno j�a sabe e/ou precisa de melhorar, podendo ao mesmo tempo orient�a-lo no seu estudo,ou aplicar metodologias diferentes, adaptadas ao aluno em quest~ao (maior acompanhamentodo trabalho desenvolvido pelo aluno). �E tamb�em uma forma de saber como os conceitos et�ecnicas que est�a a ensinar est~ao a chegar ao outro \lado", ou seja, aos seus alunos.
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Prop~oe-se, ent~ao, uma nova metodologia de trabalho a adoptar na sala de aula. Alunosheterog�eneos provocar~ao, assim, metodologias de ensino tamb�em heter�ogeneas, adaptadasa cada situa�c~ao. Poder�a acontecer que enquanto uns ainda \navegam", outros precisem deuma maior aten�c~ao por parte do professor, maior tempo de estudo e pesquisa, para conseguirchegar ao maior n�umero de \portos" poss��vel.
A maior independência atribu��da aos alunos [...] permite que os \melhores" pratiquem asactividades num ritmo superior, o que lhes d�a, simultaneamente, mais prazer e constitui umfactor de encorajamento. [Por outro lado], a distribui�c~ao dos alunos por v�arias actividadesde aprendizagem permite que os \menos bons" disponham de mais tempo para as concluir,evitando a frustra�c~ao por n~ao as conseguirem realizar [41].
Ainda na referência [41] s~ao apontadas mais algumas vantagens para esta personaliza�c~aodo ensino 1, tais como:
� a interven�c~ao dirigida a um �unico aluno, al�em da maior probabilidade de ser adequada,tem um efeito muito mais profundo e duradouro do que a dirigida a um grupo de alunos;
� reduz a tendência para o agravamento da diferen�ca entre os n��veis de aprendizageminiciais;
� desenvolve o sentido de coopera�c~ao e de sociabiliza�c~ao na medida em que o climacriado pela atribui�c~ao de responsabilidades ao aluno e pela sua actua�c~ao em grupo,com objectivos e interesses comuns, favorece o desenvolvimento da coopera�c~ao e dasociabiliza�c~ao;
� propicia a automotiva�c~ao e o desenvolvimento de capacidades avaliativas.
�E dentro deste esp��rito, aliado ao trabalho j�a desenvolvido pelo Departamento de Matem�aticada U.A. e PmatE e �as ideias focadas atr�as que iremos, j�a de seguida, analisar com aten�c~ao1A express~ao \ensino personalizado" (ou \ensino individualizado") foi divulgada aquando da revolu�c~aosocial dos anos 60 originada por uma reex~ao cr��tica sobre o modo como se orientavam as aulas no ensinoem geral, embora j�a existissem alguns estudos e iniciativas espor�adicas sobre a sua utiliza�c~ao.
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como poderia ser feita a referida \navega�c~ao" por objectivos de uma maneira geral.

6.1 Modelos geradores de quest~oes
Ao longo do chamado roteiro, o aluno/utilizador ser�a confrontado com quest~oes de res-posta m�ultipla do tipo verdadeiro-falso generalizado, o que signi�ca que ter�a um conjuntode quatro proposi�c~oes cuja resposta s�o pode ser verdadeiro ou falso. Pelo facto de serem dotipo verdadeiro-falso generalizado, todas as respostas podem ser falsas ou todas verdadeirasou ainda coexistirem respostas falsas e verdadeiras (de modo aleat�orio).
Tal como em outros projectos do PmatE, nomeadamente o TDMat, as quest~oes apresen-tadas s~ao geradas por aquilo a que chamamos de modelos geradores de quest~oes.
Um modelo �e um gerador de quest~oes sobre um certo tema escolhido �a partida, obede-cendo a uma determinada classi�ca�c~ao - classi�ca�c~ao por objectivos cient���co-did�acticos (deensino e aprendizagem) e por n��veis de di�culdade [28].
Cada quest~ao consta de um texto comum e de quatro itens (frases ou por�c~oes de frases)que designamos, para simpli�car, por respostas, constituindo quatro proposi�c~oes distintas[28].
As quest~oes s~ao geradas aleatoriamente por express~oes parametrizadas onde os dom��niosdos parâmetros 2 dependem do n��vel et�ario e escolar a que se destinam. A estas express~oescom k (k � 4) op�c~oes de respostas chamamos modelo gerador dos enunciados ou apenasmodelo gerador das quest~oes. Os quatro itens de cada quest~ao gerada podem resultar dos kposs��veis por sa��da totalmente aleat�oria ou com uma aleatoriedade condicionada �a prescri�c~ao2Designa-se por parâmetro tudo o que �e suscept��vel de ser escolhido aleatoriamente, num certo dom��nio.Os parâmetros podem ser n�umeros, express~oes, sinais, etc.. De�nem essencialmente os valores num�ericos eos conjuntos onde eles podem assumir valores (o seu dom��nio), sendo escolhidos adequadamente, do pontode vista matem�atico e educacional [15].
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de certos objectivos [28].

A seguinte �gura mostra-nos duas concretiza�c~oes do mesmo modelo sobre identi�ca�c~aode primitivas de uma fun�c~ao potência (dois utilizadores utilizando simultaneamente o mesmomodelo têm quest~oes formalmente equivalentes, mas distintas).

Figura 6.1: Duas concretiza�c~oes do mesmo modelo
Os modelos e respectivas respostas s~ao elaborados com base na identi�ca�c~ao do que sepretende avaliar, nos erros mais frequentemente cometidos pelos alunos, em alguns pr�e-requisitos e em certos objectivos espec���cos, no âmbito de um determinado tema que se
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pretende explorar.

No estudo dos factores suscept��veis de melhorar a e�ciência dos programas mediatizadospor computador, o feedback assume um papel central tanto pelas variadas fun�c~oes que podedesempenhar como pelas m�ultiplas formas que pode assumir. Para se poder implementar taltipo de feedback �e necess�ario que haja previamente uma an�alise e uma classi�ca�c~ao cuidadosados diferentes tipos de erros que os alunos cometem aquando da aprendizagem dos conte�udosem causa. Tal an�alise dever�a ter em conta as representa�c~oes e pr�e-representa�c~oes que est~aona origem de muitos dos erros, pois sabemos, que para corrigir com e�ciência determinadoserros temos que conseguir modi�car as representa�c~oes e as concep�c~oes erradas que est~ao nasua origem [47].
Cada modelo envolve um grande trabalho de pesquisa e cataloga�c~ao que s�o �e poss��vel secriado por uma equipa coesa e altamente quali�cada na �area cient���ca �a qual o modelo dizrespeito. �E um trabalho que, por um lado, exige uma pesquisa exaustiva e o estudo detalhadodos conceitos a abordar, por outro lado, a sua cataloga�c~ao num sistema multidimensional [15].
A designa�c~ao dos elementos constituintes de um modelo encontra-se em anexo (anexo 5).

6.2 Lista de objectivos ordenada; Papel do professor
O projecto ambicioso que pretendemos mostrar na presente disserta�c~ao tem em vista odesenvolvimento de um sistema inform�atico onde a avalia�c~ao e aprendizagem sejam assis-tidas por computador, atrav�es de um conjunto de modelos devidamente seleccionados queorientem a navega�c~ao/percurso do aluno nas diferentes fases de aprendizagem, ap�os, obvia-mente, a introdu�c~ao dos conceitos e respectiva explora�c~ao em aulas planeadas para este efeito(relembre-se o exemplo inovador da U.A. pelo departamento de Matem�atica, descrito atr�as).
Caber�a ao professor fazer essa escolha adequada, mas s�o ap�os ordenar uma lista deobjectivos de um determinado tema que pretenda que o aluno explore em diferentes n��veisde di�culdade e aprendizagem assistidas por computador. Ou seja, a ideia �e que o professor
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seja o \arquitecto" do roteiro, bastando para isso que de�na onde, como e quando quer quedeterminado objectivo seja explorado, tendo como material de constru�c~ao diferentes modelose como ferramenta um sistema inform�atico criado para o efeito. Para que isso seja poss��vel(num futuro pr�oximo) o PmatE disponibiliza na sua p�agina Web todos os modelos criadosat�e ao momento3.

Figura 6.2: P�agina da Web onde se encontram os modelos
Como se pode ver por esta imagem, a pesquisa pode tamb�em ser feita por objectivos, j�aque os modelos s~ao colocados criteriosamente numa �arvore multidimensional de objectivoscom a estrutura de�nida na seguinte �gura:

3Actualmente, esta p�agina faz parte da �area de administra�c~ao do sistema, �a qual têm acesso apenas osutilizadores com per�l de administrador [15].
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Figura 6.3: Estrutura da �arvore de objectivos onde se encontram os modelos
A seguinte imagem mostra como podemos encontrar um determinado modelo dentro daestrutura referida anteriormente.

Figura 6.4: Procura de modelos na �arvore de objectivos
O exemplo presente nestas imagens faz-nos voltar ao tema a que nos dedicamos na parteI da disserta�c~ao. Agora, servir-nos-emos novamente do tema \Primitiva�c~ao" para abordarexemplos particulares de diferentes situa�c~oes analisadas nesta parte do trabalho. Aproveita-mos desde j�a para mostrar como os modelos relativos a este tema est~ao guardados numabase de dados associada ao PmatE. Essa organiza�c~ao encontra-se em anexo (anexo 6).
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Analisando todo este material, o professor poder�a agora adquirir modelos que satisfa�cama sua lista ordenada de objectivos do tema que deseja explorar.
Em anexo (anexo 7) encontra-se tamb�em uma lista, que denominamos por lista ordenadade objectivos para o tema da Primitiva�c~ao. Essa lista foi elaborada de acordo com o gui~aocriado na 1a parte e com a forma como a autora desta disserta�c~ao gostaria que o conheci-mento e aprendizagem no campo da primitiva�c~ao fossem constru��das ao longo da navega�c~aode um roteiro com diferentes objectivos pelos \portos", pelo que n~ao se trata de uma lista�unica, mas sim dependente do professor. A rela�c~ao Professor-Saber-Aluno toma aqui o seulugar. Tudo depende como esta rela�c~ao est�a de�nida. �E t~ao importante o papel do professorna elabora�c~ao da lista de objectivos e roteiros como �e o do aluno e do saber.
Poder��amos, ent~ao, pensar em disponibilizar ao aluno diferentes roteiros a percorrer,informando-o de como os objectivos se encontram distribu��dos por estes, para que assim aconstru�c~ao do conhecimento seja feita ao ritmo da capacidade de aprendizagem de cada um.
Temos aqueles que procuram um estudo mais minucioso, mais pormenorizado, neces-sitando de mais tempo para assimilar todos os conhecimentos e outros que, por diversasraz~oes, n~ao necessitam de tanto \cuidado" para construir o seu conhecimento. Por exemplo,pode acontecer que determinado aluno n~ao precise explorar os objectivos O1 (de�ni�c~ao deprimitiva (veja-se anexo 7)) e O2 (primitivas imediatas) por considerar que essas no�c~oes j�aforam devidamente apreendidas.
Ser�a sempre arriscado disponibilizar essa informa�c~ao, mas caber�a ao aluno saber identi-�car as suas capacidades, com a orienta�c~ao do professor, se assim achar necess�ario, e atrav�esde um conjunto de mensagens, t�opico retratado mais �a frente, que ir~ao surgindo ao longo dodesempenho do aluno nos diversos \portos" de navega�c~ao.
O seguinte esquema ajuda-nos a visualizar de uma forma muito geral como poder�a serconstru��do um determinado roteiro.
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Objectivos
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Figura 6.5: Roteiro geral

As setas a tracejado representam os movimentos que entendemos ser como os menosfrequentes, na medida em que se aconselha que a explora�c~ao de cada objectivo se inicie seposs��vel a um n��vel de di�culdade igual a 3 ou a 2. Nas sec�c~oes que se seguem iremos abordarcada um dos movimentos retratados neste esquema geral, assim como, sugest~oes de medidase regras a tomar na elabora�c~ao e navega�c~ao de roteiros deste tipo.
6.3 Tipos de movimentos na navega�c~ao

Durante o referido percurso poderemos assistir a movimentos ascendentes ou descen-dentes em qualidade (mudan�ca de n��vel de di�culdade) e/ ou movimentos laterais direitosou laterais esquerdos, de acordo com o tipo de objectivos alcan�cados ou n~ao.
Represente-se por k, o n�umero de respostas correctas (este n�umero varia entre 0 e 4 4,4Relembre-se que cada modelo apresenta-nos quatro proposi�c~oes do tipo verdadeiro-falso generalizado
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e ser�a determinante para a escolha do movimento seguinte), por ND o n��vel de di�culdade(que varia entre 1 e 5) e por O o objectivo considerado.
6.3.1 Movimento lateral direito

Movimento ascendente
O \movimento ideal" ser�a da esquerda para a direita e/ou ascendente, o que equivale adizer que ser�a feito por um aluno que consegue atingir com relativo sucesso os objectivospropostos de um determinado tema em diferentes n��veis de di�culdade. Exempli�quemosesta hipot�etica situa�c~ao com o seguinte esquema:

OiND = l k�3 // Oj(j � i)ND = m
Figura 6.6: Movimento lateral direito e/ou movimento ascendente

Ao obter k � 3, o movimento seguinte poder�a ser feito ainda dentro do mesmo objectivoOi ou para um superior Oj (j > i).
Para cada um destes casos �e importante ter em aten�c~ao ao n��vel de di�culdade (ND) queo novo \porto" dever�a ter.

� Se o objectivo seguinte for o mesmo, o ND dever�a ser maior e nunca menor ou igual;
� Se o objectivo seguinte for superior ao anterior (na lista ordenada de objectivos elabo-rada pelo professor), o ND dever�a ser maior ou igual ou menor desde que o n��vel dedi�culdade do objectivo anterior n~ao seja igual a 2 (isto porque, aconselha-se que aexplora�c~ao de cada um dos objectivos se inicie se poss��vel a um ND = 3 ou 2, nuncaabaixo destes n��veis).
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Exemplo 6.3.1 Suponhamos que o aluno se encontra perante a seguinte concretiza�c~ao deum modelo formal para aplicar a de�ni�c~ao de primitiva (O1, de acordo com a nossa listaordenada de objectivos (anexo 7)

Figura 6.7: O1=De�ni�c~ao de primitiva, n��vel de di�culdade 3
Ao obter k � 3 poder��amos por exemplo elevar o aluno a um n��vel de di�culdade maiorainda dentro do mesmo objectivo como nos mostra o seguinte esquema:

O1ND = 4
O1ND = 3

k�3 OO

Figura 6.8: Maior n��vel de di�culdade para o mesmo objectivo
Se o professor considerar que esta situa�c~ao n~ao �e necess�aria, pode permitir que o alunosiga para o objectivo seguinte. No exemplo que estamos a abordar, o objectivo seguinte ser�aO2= Primitivas imediatas:
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O1ND = 3 k�3 // O2ND = 2 ou 3
Figura 6.9: Passagem para um objectivo diferente

A seguir encontra-se uma concretiza�c~ao de um modelo que permite explorar O2.

Figura 6.10: O2- Primitivas imediatas, n��vel de di�culdade 2
Para este caso em especial, e uma vez que dentro de O2 temos muito por onde \navegar",nomeadamente por diversos tipos de fun�c~oes, poder��amos, por exemplo, pensar num roteiroque elevasse este objectivo ao n��vel de di�culdade mais alto. �E tamb�em uma forma de mostrarao professor e aluno se os conhecimentos est~ao mal ou bem alicer�cados.

6.3.2 Movimento lateral esquerdo
Movimento descendente

Para k = 0; 1 ou 2 (k < 3) num determinado \porto", daremos oportunidade ao aluno demostrar os seus conhecimentos dentro do mesmo objectivo, mas a um n��vel de di�culdadeinferior - movimento descendente - o mais b�asico poss��vel. Se tamb�em aqui as di�culdades n~ao
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se mostrarem ultrapassadas, ent~ao o aluno parece n~ao estar ainda preparado para o objectivoem quest~ao e devemos, se poss��vel, fazê-lo regredir na rede de objectivos- movimento lateralesquerdo. O seguinte esquema apresenta-nos este movimento:

Oi (i < j)ND = l OjND = m
k<3
��OjND = n (n < m)

k<3iiRRRRRRRRRRRRRRR

Figura 6.11: Movimento lateral esquerdo; movimento descendente
Exemplo 6.3.2 Considere-se que neste momento nos encontramos a explorar o objectivoO9 (m�etodo de primitiva�c~ao por partes: aplica�c~ao pr�atica a um produto de fun�c~oes), a umn��vel de di�culdade igual a 2. A seguinte imagem mostra-nos uma concretiza�c~ao de ummodelo que nos permite explor�a-lo.

Figura 6.12: Aplica�c~ao pr�atica da regra de primita�c~ao por partes
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Imagine-se que o aluno obt�em k < 3. Para este caso, o aluno seria conduzido a um n��velmais baixo deste objectivo, neste caso ser�a para um n��vel de di�culdade igual a 1.
Mas se tamb�em aqui obtiver insucesso, poder��amos pensar num movimento lateral es-querdo que o conduzisse ao objectivo anterior a este. Para o exemplo em quest~ao esse ob-jectivo seria O8= M�etodo de primitiva�c~ao por partes: aplica�c~ao formal. Apresenta-se deseguida, uma concretiza�c~ao de um modelo dirigido para tal.

Figura 6.13: Aplica�c~ao formal da regra de primitiva�c~ao por partes
Esquematizando podemos ter algo do tipo:

O8ND = 2 O9ND = 2
k<3
��O9ND = 1

k<3
ggPPPPPPPPPPPPPPPPP

Figura 6.14: Movimento descendente; movimento lateral esquerdo
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Se falhar em O8ND = 2, o sistema dever�a conduzir o aluno at�e O8ND = 1? E setamb�em aqui ocorrer insucesso?
Uma solu�c~ao seria, por exemplo, fazê-lo regredir ainda mais na lista ordenada de objec-tivos. Mas, quando parar? Ser�a vantajosa e conclusiva uma regress~ao t~ao grande? o alunon~ao se sentir�a frustrado? N~ao estaremos a desmoraliz�a-lo?
Pensemos, agora, que o aluno obt�em sucesso em O9ND = 1. Aqui parece-nos plaus��veldeix�a-lo voltar novamente para O9ND = 2. Por outro lado, aquando da regress~ao, se tamb�emobtiver sucesso em O8ND = 2, voltar�a novamente a O9ND = 2.
Imediatamente apercebemo-nos que desta forma podemos cair no risco de repetir osmesmos movimentos vezes sem conta se se tornar a assistir a k < 3.
Apresentar solu�c~oes para estes impasses �e o que nos propomos fazer j�a de seguida.

6.4 Repeti�c~ao de percurso; Navega�c~ao bloqueada
As situa�c~oes apresentadas na sec�c~ao anterior provocam quest~oes evidentes. Assim, paraque n~ao existam repeti�c~oes de percurso, nem regress~oes muito longas, prop~oe-se que no casode existir insucesso por duas vezes num mesmo objectivo no mesmo n��vel de di�culdade(ap�os uma regress~ao ou ap�os ter atingido o n��vel de di�culdade mais baixo deste objectivo)o sistema bloqueie, por breves momentos, a navega�c~ao do aluno. Sugere-se, tamb�em, queuma mensagem de alerta apare�ca no ecr~a do computador, para que o aluno reicta sobreeventuais justi�ca�c~oes para o seu desempenho at�e este momento.

Exemplo 6.4.1 Os seguintes esquemas mostram-nos diferentes situa�c~oes que impedem repeti�c~oese regress~oes muito longas de percursos para o exemplo que analisamos anteriormente, deacordo com a regra estabelecida.
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Situa�c~ao A

O9ND = 2
k<3
��O9ND = 1

Figura 6.15: Movimento 1

O9ND = 2
O9ND = 1

k�3 OO

Figura 6.16: Movimento 2
O9ND = 2

k<3
��Mensagem

Figura 6.17: Movimento 3
� Movimento 1:Insucesso no objectivo onde se encontra (1a falha em O9ND = 2)\Desce" at�e O9ND = 1
� Movimento 2:Sucesso no n��vel mais b�asico. Volta para O9ND = 2
� Movimento 3:Novo insucesso em O9ND = 2 .
O sistema bloqueia a navega�c~ao e surge uma mensagem de alerta.
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Situa�c~ao B

O8ND = 2 k�3 // O9ND = 2
k<3
��O9ND = 1

k<3aaCCCCCCCC

Figura 6.18: Movimento 1,2 e 3

O9ND = 2
k<3
��Mensagem

Figura 6.19: Movimento 4
� Movimento 1,2 e 3:Insucesso no objectivo onde se encontra, em O9ND = 2 (1a falha em O9ND = 2)\Desce" at�e O9ND = 1Insucesso no n��vel mais b�asicoRegress~ao na lista ordenada de objectivosSucesso na regress~ao (sucesso em O8ND = 2)De novo em O9ND = 2.
� Movimento 4:Novo insucesso em O9ND = 2(2a falha em O9ND = 2)O sistema bloqueia a navega�c~ao e surge uma mensagem de alerta.
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Situa�c~ao C

O8ND = 2
k<3
��

O9ND = 2
k<3
��O8ND = 1 O9ND = 1

k<3aaCCCCCCCC

Figura 6.20: Movimento 1,2 e 3

O8ND = 2
OS8ND = 1

k�3 OO

Figura 6.21: Movimento 4
O8ND = 2

k<3
��Mensagem

Figura 6.22: Movimento 5
� Movimento 1,2 e 3:Insucesso no objectivo onde se encontra, em O9ND = 2 (1a falha em O9ND = 2)\Desce" at�e O9ND = 1 Insucesso no n��vel mais b�asico.Regress~ao na pasta de objectivosInsucesso na regress~ao em O8ND = 2(1a falha em O8ND = 2)\Desce" em O8ND = 1
� Movimento 4:Sucesso no n��vel mais b�asico
� Movimento 5:
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2a falha em O8ND = 2O sistema bloqueia a navega�c~ao e surge uma mensagem de alerta.

De seguida, apresentam-se poss��veis mensagens de alerta para o exemplo em estudo:
� ATENC� ~AO: O objectivo m�etodo de primitiva�c~ao por partes n~ao foi alcan�cado. Procuredissipar as suas d�uvidas
� A sua navega�c~ao foi interrompida. Registaram-se erros na apreens~ao do m�etodo deprimitiva�c~ao por partes.
Para que o utilizador �que mais esclarecido sobre as suas lacunas, sugere-se, tamb�em,que o sistema ao contabilizar o n�umero de respostas erradas, contabilize dentro dessas res-postas a percentagem de erro para cada objectivo das respostas. Poderia ser tamb�em umainforma�c~ao a fornecer nas mensagens.
Vejamos como se pretende que o sistema organize esses dados.

6.5 Contagem de erros
Cada uma das respostas associadas ao modelo �e tamb�em codi�cada segundo uma estru-tura semelhante �a dos modelos (veja-se a p�agina (89)), embora neste caso, exista ainda maisalguma informa�c~ao. Cada resposta pode, no contexto do modelo, ter um objectivo particu-lar, pelo que �as respostas ainda �e poss��vel associar mais do que um objectivo. Os v�ariosobjectivos, n~ao devem no entanto sair do âmbito do objectivo da quest~ao. O objectivo domodelo �ca, por conseguinte, automaticamente associado �a resposta [15].
A codi�ca�c~ao das respostas baseia-se na mesma �arvore de objectivos dos modelos. Destaforma garante-se que existe sempre um v�ertice que une qualquer resposta a um conjunto demodelos e n~ao exclusivamente ao modelo ao qual a resposta diz respeito [15].
Veja-se o exemplo da seguinte concretiza�c~ao de um modelo onde se pretende explorar O2:
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Figura 6.23: O2- Primitivas imediatas, n��vel de di�culdade 2
Analisando-o, conclui-se que o objectivo principal �e a primitiva�c~ao de uma constante.No entanto, repare-se nos objectivos \por tr�as" deste: pretende-se a primitiva�c~ao de umafun�c~ao cuja vari�avel �e diferente da vari�avel de primitiva�c~ao; a fam��lia de fun�c~oes F est�atamb�em de�nida por uma nota�c~ao que o aluno pode conhecer ou n~ao; exige-se tamb�em oconhecimento de algumas rela�c~oes trigonom�etricas5. Estes objectivos, digamos secund�arios,podem, inevitavelmente, inuenciar o desempenho do aluno.
Ou seja, perante uma determinada concretiza�c~ao de um modelo, podemos pensar porexemplo que o que leva o aluno a responder incorrectamente s~ao v�arios factores que setêm vindo a acumular ao longo da navega�c~ao e das aulas, como conceitos mal apreendidos,desconhecimento de formas de c�alculo, entre outras.
Sendo assim, geradas as quest~oes, pretende-se que o sistema contabilize os objectivospresentes em cada resposta errada da seguinte forma:

5Algumas destas informa�c~oes podem ser obtidas antes da concretiza�c~ao do modelo. Veja-se a �gura (6.4)da p�agina (90)
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Objectivos Soma de Controle Contador de erros Frequência relativa (%)

O1 t1 i1 i1t1O2 t2 i2 i2t2O3 t3 i3 i3t3... ... ... ...
Identi�quemos os itens nesta tabela:

tj n�umero total de vezes que o objectivo Oj est�a presente nas respostas (n~ao no modelo)
ii contador que acumula um ponto sempre que uma resposta que envolva o objectivo Ojesteja errada
ii=tj este quociente, apresentado sob a forma de percentagem, quanti�ca a aquisi�c~ao de umdeterminado objectivo.6

Essa informa�c~ao, como j�a t��nhamos referido atr�as, tamb�em poder�a ser fornecida na men-sagem de alerta quando o sistema bloqueia por erros sucessivos em determinados objectivoscomo vimos atr�as. Assim, �caremos a conhecer em qual dos objectivos houve mais falhas.Essa contabilidade dever�a estar em permanente actualiza�c~ao ao longo da navega�c~ao pelosdiferentes \portos". Desta forma, ser�a mais f�acil descobrir os poss��veis motivos da \es-tagna�c~ao".
6.6 Medidas a tomar

Perante uma mensagem de alerta com todas as informa�c~oes sobre o estado do seu desem-penho, o aluno poder-se-�a sentir \desamparado" relativamente �as medidas a tomar.
Poder��amos, por exemplo, pensar em disponibilizar novas concretiza�c~oes de diferentesmodelos que voltassem a explorar os objectivos falhados, de forma a minimizar a percenta-gem de erro. Por breves momentos, o aluno sairia do percurso principal, para um outro6Por exemplo, se todas as respostas que envolvam Oj estiverem erradas, este quociente ser�a igual a 100%,logo estaremos perante um objectivo n~ao atingido.
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onde pudesse colmatar as suas d�uvidas e fraquezas, voltando mais tarde ao inicial, quandoa percentagem de erros fosse nula.

Por exemplo, se o aluno apresentasse um n�umero signi�cativo de erros na presen�ca dasfun�c~oes trigonom�etricas (como n~ao saber derivar ou n~ao reconhecer as rela�c~oes trigonom�etrica)em diferentes momentos de navega�c~ao do tema \Primitivas" apresentar��amos um roteiroextra, fora do principal, onde pudesse explorar o ou os objectivos falhados relativos ao tema\Fun�c~oes trigonom�etricas".
O \contador" de objectivos n~ao atingido poder�a ser, se o professor assim o entender, ocrit�erio de paragem ou de volta. Isto �e, ao inv�es de regredir na lista ordenada de objectivos,poder��amos permitir o movimento lateral direito, mesmo que o aluno n~ao consiga respondercom sucesso �as quest~oes colocadas num determinado objectivo. Entretanto, as \falhas" v~aosendo registadas. O professor quando de�ne os objectivos em an�alise, poder�a tamb�em de�nirregras de movimento de \volta" a um determinado objectivo quando o contador atingisse umdeterminado limite. A navega�c~ao bloqueia e o aluno s�o voltar�a ao normal percurso quandoa redu�c~ao de percentagem de erro do objectivo com falhas for satisfat�oria.
Mas, se por um lado esta medida pode n~ao trazer qualquer resolu�c~ao ao problema, poroutro poder~ao n~ao estar dispon��veis roteiros espec���cos para o objectivo em falha, j�a queeste pode n~ao ter sido programado pelo Professor.
Mais uma vez �e de extrema importância a interven�c~ao do professor. Relembre-se a rela�c~aoProfessor - Saber - Aluno.
Aspectos exteriores poder~ao n~ao ser reconhec��veis pelo sistema inform�atico utilizado, peloque, muitas das vezes ser�a necess�ario estabelecer um di�alogo aberto e sincero entre aluno eprofessor para que mais facilmente se chegue a uma conclus~ao sobre o porquê das di�cul-dades sentidas. O passado escolar do aluno, h�a quanto tempo n~ao exercita os conhecimentosadquiridos, a disponibilidade para estudar, poder~ao ser alguns dos t�opicos a focar.
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O Professor pode rever o caminho percorrido pelo Aluno e, assim, identi�car em quemomentos ele se afastou do objectivo pretendido, discutindo com o aluno o que o levou afazer tais escolhas e ajudando-o a repens�a-las e, assim, de�nir novos rumos [35].
A elabora�c~ao de trabalhos escritos e apresentados nas aulas, de forma a promover a escritae discuss~ao Matem�atica na sala de aula, pode tamb�em ser uma medida a tomar. O exemploinovador da U.A descrito atr�as mostra bem como esta op�c~ao se tornou compensadora.
Para que estas medidas dêem frutos, em cada mensagem de alerta que surja ao longoda navega�c~ao, prop~oe-se que seja apresentada uma pequena lista de textos referentes aosobjectivos falhados no \porto" onde se encontra. Essa lista, poder�a, por exemplo, ser feitapelo professor encarregue pela disciplina. No entanto, chama-se a aten�c~ao para o facto den~ao ser ben�e�ca uma lista muito longa, pois pode-se cair no risco do aluno se desinteressare de se perder no meio de tanta informa�c~ao.
O acesso a estes textos seria imediata, bastando para isso um simples clic em cada ele-mento dessa lista, para que, sem desligar o computador, o aluno possa ter as informa�c~oesque necessita.
O gui~ao apresentado na primeira parte desta disserta�c~ao poder�a ser uma ferramenta deapoio sempre que hajam d�uvidas e receios ao longo da navega�c~ao. Como j�a foi referido, alista ordenada de objectivos por n�os apresentada em anexo (anexo 7), base da elabora�c~ao doroteiro, foi elaborada de acordo com esse gui~ao, pelo que qualquer d�uvida, incerteza, pode(ou n~ao) ser dissipada com a ajuda deste. Esta medida n~ao �e in�edita, j�a que as propostas debibliogra�a que os professores apresentam no in��cio das apresenta�c~oes das suas disciplinastêm em vista este mesmo objectivo. No entanto, com a ajuda das novas tecnologias in-form�aticas, o aluno ter�a acesso directo ao gui~ao e ao texto exacto daquilo que procura, semperder muito tempo com isso. Por exemplo, se se notar sucessivos erros na primitiva�c~ao defun�c~oes racionais na mensagem de alerta podemos encontrar diferentes orienta�c~oes como aque a seguir se apresenta:



6.6 Medidas a tomar 107
� Consulte p�aginas 52-67 do gui~ao sobre \Primitiva�c~ao" e resolva os exerc��cios a�� pro-postos.
Na verdade, as facilidades com que o aluno chega a diferentes textos de apoio atrav�es demeios inform�aticos �e uma realidade nos dias de hoje, n~ao podemos, ent~ao, neg�a-lo no sistemainform�atico de avalia�c~ao e aprendizagem que aqui idealizamos.
Note-se que no referido gui~ao teve-se o cuidado de expor de forma sucinta e simples otema que nos propusemos abordar. A�� tamb�em se encontram diversos exemplos, quest~oes eexerc��cios propostos cuja fun�c~ao �e permitir ao aluno crescer no conhecimento e adquirirgradualmente competências no campo das primitivas. Poder-se-ia tamb�em pensar em disponi-bilizar um ou dois sites que o professor considere que tenham a informa�c~ao desejada.
Tal como �e referido em [36], o professor do presente e do futuro deve aceitar uma posi�c~aode \facilitador" da aprendizagem, sem receio de estar, igualmente a aprender. Na escola,ou fora dela, poder�a criar ambientes de troca de conhecimentos que permitam encarar arealidade social em qualquer perspectiva. Nesta aprendizagem integrada, o aluno far�a umareex~ao cr��tica sobre a in�nidade de informa�c~oes dispon��veis, preparando-se assim para a\sociedade do conhecimento" e para as m�ultiplas valências que o mundo do trabalho cadavez mais exige.
Mostra-se assim a importância da motiva�c~ao e interesse do aluno em superar as suasdi�culdades perante tais medidas de resolu�c~ao dos muitos bloqueios poss��veis da navega�c~aopor diferentes \portos" de um roteiro.



Cap��tulo 7

Conclus~oes
O primeiro passo, natural em todo o momento de transi�c~ao, �e a adapta�c~ao do antigoao novo. �E um desa�o que envolve aspectos como a pr�opria constru�c~ao dos ambientes, aforma�c~ao dos professores e novas propostas curriculares [34].
Qualquer projecto proposto para a Educa�c~ao, para qualquer n��vel n��vel de escolaridade �e,na maioria das vezes, encarado com um certo cepticismo, mesmo que o queiramos negar. �Eum sentimento que n~ao deixa de ser normal, assim como receios e incertezas em qualquer umdos envolvidos, a come�car exactamente por quem o propôs. Falar em mudar acarreta muitasinterroga�c~oes e d�uvidas. Torna-se dif��cil mudar rotinas e pr�aticas de muitos anos dos nossosprofessores. Porque n~ao �e f�acil mudar opini~oes e atitudes, s~ao admiss��veis estas preocupa�c~oes.
Todos reconhecem o papel fundamental das institui�c~oes escolares no desenvolvimentointelectual, social e afectivo do indiv��duo. Assim, numa sociedade de bases tecnol�ogicas,com mudan�cas cont��nuas, em ritmo acelerado, n~ao �e mais poss��vel ignorar as altera�c~oes queas tecnologias provocam na forma como as pessoas vêm e apreendem o mundo, bem comodesprezar o potencial pedag�ogico que tais tecnologias apresentam quando incorporados �aEduca�c~ao [35].
�E importante contribuir para que o aluno transforme os seus pensamentos, seja motivadoa compreender conceitos, a reectir sobre eles e consequentemente a criar novos signi�cados.
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Neste contexto, o papel do professor �e fulcral, indispens�avel. �E ele o primeiro orientador doprocesso de aprendizagem.

A forma como o professor desencadeia as suas ac�c~oes pedag�ogicas est�a impregnada pelaconcep�c~ao que tem sobre um determinado tema [35].
�E a partir do professor que todo o processo de ensino-aprendizagem se inicia. Ali�as, to-dos os projectos direccionados para a Educa�c~ao n~ao devem descurar desta ideia. O projectoapresentado nesta disserta�c~ao n~ao prescinde do professor ou de outro envolvido no processoensino-aprendizagem.
As novas tecnologias da informa�c~ao e do conhecimento n~ao substituem os professores,embora possam alterar a rela�c~ao pedag�ogica [36].
Para que haja avan�co no conhecimento �e importante, por um lado, que o professor pro-jecte as actividades a serem desenvolvidas, e por outro que o aluno esteja plenamente mo-tivado a responder positivamente ao que lhe �e proposto. Este ser�a o ponto de partida paraque o projecto proposto tenha perspectivas de sucesso. Estamos cientes que n~ao ser�a f�acil,mas os resultados j�a obtido pelo PmatE, nomeadamente do TDMat e do exemplo inovadordescrito nesta disserta�c~ao, levam-nos a acreditar que a adapta�c~ao n~ao ser�a t~ao morosa comoo esperado.
Um �optimo tema de estudo ser�a certamente, a an�alise dos resultados obtidos com aaplica�c~ao do projecto proposto. Como reage o aluno a este tipo de avalia�c~ao e aprendizagemassistidas por computador? Aumentou o gosto pela Matem�atica? Melhorou a qualidadede ensino? Alterou-se o ritmo de trabalho? A avalia�c~ao tornou-se mais ��avel e objectiva?Infelizmente, por motivos de calend�ario, n~ao nos foi poss��vel responder a estas quest~oes nestadisserta�c~ao. Contudo, pretende-se que dentro em breve, seja poss��vel a aplicabilidade do pro-jecto apresentado, nomeadamente na disciplina de C�alculo I do Departamento de Matem�aticada Universidade de Aveiro, onde possamos responder a todas as quest~oes levantadas.
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Saliente-se ainda que apesar do tema \Primitiva�c~ao" ter servido como exemplo para osistema de avalia�c~ao e aprendizagem assistidas por computador, qualquer outro tema teriaservido. Poder��amos, por exemplo, pensar em aplicar o sistema a alunos de Matem�atica do12o ano. Com a chegada dos exames nacionais e com a perspectiva de um curso superiorem mente, muitos s~ao aqueles que procuram um maior acompanhamento junto de \expli-cadores" e centros de estudo, por considerarem que muitas das suas di�culdades n~ao s~aosatisfatoriamente colmatadas na sala de aula. A introdu�c~ao do m�etodo de trabalho descritonesta disserta�c~ao poder�a ser uma solu�c~ao. Espera-se que a evolu�c~ao dos sistemas de ensinoe dos ambientes de aprendizagem, possam abrir as portas a um projecto deste tipo. Temossempre em mente a rela�c~ao Professor-Aluno-Saber. Pretende-se que esta seja sempre maisforte qualquer que seja o n��vel de escolaridade considerado.
Apercebemo-nos cada vez mais que as gera�c~oes futuras v~ao necessitar de ambientes deaprendizagem apoiados por computadores e redes interactivas e onde professores e alunospossam interagir na busca e partilha de conhecimentos. Tendo em conta as potencialidadesdas novas tecnologias, julgamos que o caminho das mudan�cas e inova�c~oes no sistema actualdo ensino n~ao pode prescindir do seu contributo.
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Anexo 1
Regras de deriva�c~ao

Fun�c~ao Derivada
f(x)n n:f(x)n�1:f 0(x) (n 2 Ref(x) f 0(x):ef(x)af(x) f 0(x):af(x): ln a (a 2 R+ n f1g)
ln f(x) f 0(x)f(x)loga f(x) f 0(x)f(x):lna (a 2 R+ n f1g)
sin(f(x)) f 0(x) cos(f(x))cos(f(x)) �f 0(x) sin(f(x))
tan(f(x)) f 0(x)cos2(f(x)) = f 0(x): sec2 f(x)
cot(f(x)) �f 0(x) csc2(f(x))sec(f(x)) f 0(x) tan(f(x)) sec(f(x))csc(f(x)) �f 0(x) cot(f(x)) csc(f(x))

arcsin(f(x)) f 0(x)p1� (f(x))2arccos(f(x)) � f 0(x)p1� (f(x))2arctan(f(x)) f 0(x)1 + (f(x))2f(x) + g(x) f 0(x) + g0(x)f(x):g(x) f 0(x):g(x) + f(x):g0(x)f(x)g(x) f 0(x):g(x)� f(x):g0(x)g(x)2(f � g)(x) = f(g(x)) g0(x):f 0(g(x))
Observa�c~ao: Relembre-se que secx = 1cosx e cscx = 1secx . Veri�que ent~ao as derivadas apresentadaspara estas duas fun�c~oes.
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Anexo 2
Primitivas Imediatas

Z adx (a constante) ax+ C; C 2 RZ xndx (n 6= �1) xn+1n+ 1 + C; C 2 RZ exdx ex + C; C 2 RZ axdx a 2 R+ n f1g 1ln aax + C; C 2 RZ 1xdx ln jxj+ C; C 2 RZ sinxdx � cosx+ C; C 2 RZ cosxdx sinx+ C; C 2 RZ sec2 xdx tanx+ C; C 2 RZ csc2 xdx � cotx+ C; C 2 RZ 1p1� x2dx arcsinx+ C; C 2 RZ 11 + x2 arctanx+ C; C 2 R
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Anexo 3
Primitivas \Quase" Imediatas
Observa�c~ao:g �e uma fun�c~ao deriv�avel e a composta de fun�c~oes considerada, em cada um dos seguintescasos, est�a de�nida num intervalo:Z g0(x)g(x)ndx (n 6= �1) g(x)n+1n+ 1 + C; C 2 RZ g0(x)eg(x)dx ::::::::::+ C; C 2 RZ ag(x)dx a 2 R+ n f1g g0(x)ln a ag(x) + C; C 2 RZ g0(x)g(x) dx ln jg(x)j+ C; C 2 RZ g0(x) sin(g(x))dx ::::::::::+ C; C 2 RZ g0(x) cos(g(x))dx sin(g(x)) + C; C 2 RZ g0(x) sec2(g(x))dx ::::::::::+ C; C 2 RZ g0(x) csc2(g(x))dx ::::::::::+ C; C 2 RZ g0(x)p1� g(x)2dx arcsin(g(x)) + C; C 2 RZ g0(x)1 + g(x)2 arctan(g(x)) + C; C 2 R

Complete os espa�cos a tracejado. Oriente-se pela tabela das primitivas imediatas ou pela tabeladas regras de deriva�c~ao.
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Anexo 4
F�ormulas Trigonom�etricas

� sin2(u) + cos2(u) = 1
� 1 + tan2(u) = sec2(u)
� 1 + cot2(u) = csc2
� sin(u)cos(u) = 12 sin(2u)
� sin2(u) = 12(1� cos(2u))
� cos2(u) = 12(1 + cos(2u))
� sin(u) + sin(v) = 2 sin�u+ v2 � cos�u� v2 �
� sin(u)� sin(v) = 2 sin�u� v2 � cos�u+ v2 �
� cos(u) + cos(v) = 2 cos�u+ v2 � cos�u� v2 �
� cos(u) + cos(v) = �2 sin�u+ v2 � sin�u� v2 �
� sin(u) sin(v) = 12 [cos(u� v)� cos(u+ v)]
� sin(u) cos(v) = 12 [sin(u+ v) + sin(u� v)]
� cos(u) cos(v) = 12 [cos(u+ v) + cos(u� v)]
(u e v s~ao fun�c~oes de x)
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Anexo 5
Caracteriza�c~ao dos elementos constituintes de um modelo

MODELO
Observa�c~oes/indica�c~oes de programa�c~aoEscreve as observa�c~oes e/ou indica�c~oes para a programa�c~ao
Nota�c~oes e Abreviaturason,�n 2 f+;�g; on=��n; r, 4 2 f�;�gAqui s~ao descritos os s��mbolos elaborados na elabora�c~ao do modelo. Os simbolos acima indicadoss~ao exemplos frequentemente utilizados, por forma a que a linguagem usada seja percept��vel paratodos os intervenientes na elabora�c~ao do modelo [28]
Dom��nio dos ParâmetrosDesignamos por parâmetro tudo o que �e suscept��vel de ser escolhido aleatoriamente, num certodom��nio. Podem ser n�umeros, express~oes, sinais, etc[28].
TextoOmodelo propriamente dito, �e descrito nos campos que se seguem: Texto, Respostas e Valida�c~ao. Otexto consta, em geral, de um conjunto de palavras e/ou express~oes, matem�aticas ou de linguagem,geradas aleatoriamente ou n~ao, que em cada concretiza�c~ao do modelo �e comum �as quatro asser�c~oes[28].
Respostas Verdadeira se e s�o se:R1
R2
R3
R4
: : : : : :

Cada resposta Rk�e composta por palavras e/ou express~oes matem�aticas geradas aleatoriamentenos respectivos dom��nios, que, conjuntamente com o texto, forma a asser�c~ao Ak �a qual ser�a atribu��do



VI
um valor l�ogico, Verdadeiro ou Falso, dependendo dos parâmetros gerados. A valida�c~ao consiste emavaliar em que condi�c~oes a asser�c~ao se torna verdadeira [28].Para mais informa�c~oes sobre modelos geradores de quest~oes, ver [28].
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Anexo 6
Lista de objectivos

Tema - Antiderivada ou primitiva

ST1 - De�ni�c~ao de Primitiva
OP1 - De�ni�c~ao de Primitiva

OS11 = De�ni�c~ao de primitiva de uma fun�c~ao
OM111 = Todos os anteriores

OS12 = Derivabilidade da primitiva
OM121 = Todos os anteriores

OS13 = Vari�avel de primitiva�c~ao
OM131 = Todos os anteriores

OS14 = Todos os anteriores
OM141 = Todos os anteriores

OP2 - Propriedades das primitivas
OS21 = Linearidade (aditividade/produto por uma constante)

OM211 - Aditividade
OM212 - Produto por uma constante
OM213 - Todos os anteriores

OS22 = Todos os anteriores
OM221 = Todos os anteriores

OP3 - Teoremas sobre existência de Primitivas
OS31 = N~ao unicidade

OM311 = Todos os anteriores
OS32 = Diferen�ca entre duas primitivas

OM321 = Todos os anteriores
OS33 = Primitivas de fun�c~oes cont��nuas
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OM331 = Todos os anteriores

OS34 = Primitiva da composta
OM341 = Todos os anteriores

OS35 = Todos os anteriores
OM351 = Todos os anteriores

OP4 - Todos os anteriores
OS41 = Todos os anteriores

OM411 - Todos os anteriores
ST2 - Primitivas imediatas e/ou quase imediatas

OP1 - Primitivas imediatas
OS11 = Fun�c~ao constante

OM111 - Todos os anteriores
OS12 = Fun�c~ao a�m

OM121 - Todos os anteriores
OS13 = Fun�c~ao potência

OM131 - Todos os anteriores
OS14 = Fun�c~ao exponencial de base e

OM141 - Todos os anteriores
OS15 = Fun�c~ao exponencial de base a

OM151 - Todos os anteriores
OS16 = Fun�c~oes trigonom�etricas directas

OM161 = sin(x)
OM162 = cos(x)
OM163 = tan(x)
OM164 = cot(x)
OM165 = sec(x)
OM166 = csc(x)
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OM167 = sec2(x)
OM168 = csc2(x)
OM169 = sec(x) tan(x)
OM1610 = csc(x) cot(x)
OM1610 = Todos os anteriores

OS17 = Fun�c~oes cujas primitivas s~ao as fun�c~oes trigonom�etricas inversas
OM171 = Primitiva de � 1p1�x2OM172 = Primitiva de � 11�x2OM173 = Todos os anteriores

OS18 = Todos os anteriores
OM181 - Todos os anteriores

OP2 - Primitivas quase imediatas
OS21 = Fun�c~oes potência (un:u0)

OM211 - Todos os anteriores
OS22 = Fun�c~oes do tipo u0u cuja primitiva �e a fun�c~ao logar��tmica

OM221 - Todos os anteriores
OS23 = Fun�c~ao exponencial (eu:u0)

OM231 - Todos os anteriores
OS24 = Exponencial de base a 6= e (au:u0)

OM241 - Todos os anteriores
OS25 = Fun�c~oes trigonom�etricas directas

OM261 = sin(u)u0
OM262 = cos(u)u0
OM263 = tan(u)u0
OM264 = cot(u)u0
OM265 = sec(u)u0
OM266 = csc(u)u0
OM267 = sec2(u)u0
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OM268 = csc2(u)u0
OM269 = sec(x) tan(u)u0
OM2610 = csc(x) cot(u)u0
OM2611 = Todos os anteriores

OS26 = Fun�c~oes cujas primitivas s~ao as fun�c~oes trigonom�etricas inversas
OM271 = Primitiva de � u0p1�u2OM272 = Primitiva de � u01�u2
OM273 = Todos os anteriores

OP3 - Todos os anteriores
OS31 = Todos os anteriores

OM311 - Todos os anteriores
ST3 - M�etodos de Primitiva�c~ao

OP1 -M�etodo de Primitiva�c~ao por partes
OS11 = Dedu�c~ao do m�etodo

OM111 - Todos os anteriores
OS12 = Aplica�c~ao formal

OM121 - Todos os anteriores
OS13 = Aplica�c~ao pr�atica

OM131 = Aplica�c~ao de uma �unica fun�c~ao
OM132 = Aplica�c~ao a um produto de fun�c~oes
OM133 = Todos os anteriores

OS14 = Primitiva�c~ao de fun�c~oes trigonom�etricas inversas
OM141 = arctan(u)u0
OM142 = arccotg(u)u0
OM143 = arcsin(u)u0
OM144 = arccos(u)u0
OM145 = Todos os anteriores
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OS15 = Primitiva�c~ao da fun�c~ao logar��tmica

OM151 - Todos os anteriores
OS16 = Primitiva�c~ao por recorrência

OM161 = Casos gerais
OM162 = Casos especiais: eu cos(u)u0 ou eu sin(u)u0
OM163 = Todos os anteriores

OS17 = Todos os anteriores
OM171 - Todos os anteriores

OP2 = M�etodo de primitiva�c~ao por substitui�c~ao
OS21 = Dedu�c~ao do m�etodo

OM211 - Todos os anteriores
OS22 = Aplica�c~ao formal

OM221 - Todos os anteriores
OS23 = Substitui�c~ao simples

OM231 - Todos os anteriores
OS24 = Substitui�c~ao trigonom�etrica

OM241 = Seno
OM242 = Cosseno
OM243 = Tangente
OM244 = Cotangente
OM245 = Secante
OM246 = Cossecante
OM247 = Todos os anteriores

OS25 = Todos os anteriores
OM251 - Todos os anteriores

OP3 = Primitiva�c~ao de fun�c~oes racionais
OS31 = Decomposi�c~ao em frac�c~oes simples

OM311 = Condi�c~oes de aplicabilidade
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OM312 = Aplica�c~ao em factores do denominador de grau 1
OM313 = Aplica�c~ao em factores do denominador de grau 2
OM314 = Aplica�c~ao em factores do denominador de grau 1 e 2
OM315 = Todos os anteriores

OS32 = Primitiva�c~ao de alguns factores simples
OM321 = Primitiva�c~ao de 1(1+x2)p
OM322 = Primitiva�c~ao de 1(x�a)n
OM323 = Todos os anteriores

OP4 - Todos os anteriores
OS41 = Todos os anteriores

OM411 - Todos os anteriores
ST3 - Todos os anteriores

OP1 -Todos os anteriores
OS11 = Todos os anteriores

OM111 - Todos os anteriores
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Anexo 7
Lista ordenada de objectivos
O1 = De�ni�c~ao de primitiva de uma fun�c~ao
O2 = Primitivas imediatas
O3 = Primitivas quase imediatas das fun�c~oes trigonom�etricas directas
O4 = Primitivas quase imediatas da fun�c~ao exponencial de base e e a 6= e

O5 = Primitivas quase imediatas da fun�c~ao do tipo u0u
O6 = Primitivas quase imediatas da fun�c~ao potência
O7 =Primitivas quase imediatas cujas primitivas s~ao as fun�c~oes trigonom�etricas inversas
O8 = M�etodo de primitiva�c~ao por partes: aplica�c~ao formal
O9 =M�etodo de primitiva�c~ao por partes: aplica�c~ao pr�atica a um produto de fun�c~oes
O10 =M�etodo de primitiva�c~ao por substitui�c~ao: aplica�c~ao formal
O11 = M�etodo de primitiva�c~ao por substitui�c~ao: substitui�c~ao simples
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O12 = M�etodo de primitiva�c~ao por substitui�c~ao: substitui�c~ao trigonom�etrica
O13 = Primitiva�c~ao de fun�c~oes racionais: divis~ao de polin�omios
O14 = Primitiva�c~ao de fun�c~oes racionais pr�oprias em que o denominador admite apenas ra��zes reaissimples
O15 = Primitiva�c~ao de fun�c~oes racionais pr�oprias em que o denominador cont�em ra��zes reais m�ultiplas
O16 = Primitiva�c~ao de fun�c~oes racionais pr�oprias em que o denominador cont�em ra��zes imagin�arias
O17 = Primitiva�c~ao de fun�c~oes racionais de sinx e cosx
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[47] A importância do feedback na implementa�c~ao de modelos cognitivistas e construtivistas na apren-

dizagem mediatizada por computador, de Belmiro Rego, II Simp�osio de Investiga�c~ao e Desenvolvi-mento de Software Educativo, 1997


	primeiras pag.pdf
	resumo da dissertação e suas traduções.pdf
	corpo da tese.pdf
	anexos.pdf



