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 Os altos índices de reprovação em cursos iniciais de Cálculo Diferencial e Integral (CDI) nas 
universidades brasileiras têm atraído olhares atentos de pesquisadores, que buscam compreender 
os motivos por detrás desse desempenho. A continuidade, como um dos tópicos da disciplina, não 
é exceção e mesmo em sua forma inicial de apresentação esta pode ser muito desafiadora. Esse 
trabalho então surge como uma pesquisa exploratória na área do ensino de continuidade e busca 
apresentar a maneira com que a continuidade é tratada nos livros didáticos de nível inicial para a 
disciplina de CDI e assim apontar algumas direções que podem ser seguidas e aprofundadas, 
como também problemas relacionados ao conceito.  
 O motivo de se explorar os livros didáticos está no fato de que estes desempenham um papel 
de elevada importância no desenrolar da disciplina. Além de servir como apoio ao professor, para 
que este não se desvie da rota em demasia e tenha um caminho claro a seguir, os livros didáticos 
também servem aos alunos quando estes buscam aprofundamento no conteúdo ou até mesmo 
para a resolução de exercícios. Assim, a escolha dos livros didáticos fornece fortes indícios das 
intenções do professor e de como ele planeja construir os conceitos envolvidos. Olhando então 
para os livros didáticos, poderemos perceber de que forma esses conceitos estão sendo tratados e 
como eles podem refletir na prática do professor e na aprendizagem dos alunos.  
 Para que essa exploração pudesse ser feita foram utilizados como base as teses de Jayakody 
(2015) e de Barufi (1999). Com base nos critérios utilizados por Barufi (1999) para a análise dos 
livros didáticos, foram elaborados novos critérios, para atender os pontos dessa pesquisa, estes 
são: definições; introdução dos conceitos; linguagem; apelo à Geometria; auxiliares à intuição; 
exemplos; aplicações; abordagem histórica. Foram selecionados alguns livros que compõe a 
bibliografia da disciplina de CDI dos cursos da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) na cidade de Joinville, a saber: Cálculo A (FLEMMING, 2006), Um Curso de Cálculo 
(GUIDORIZZI, 2015) e Cálculo (STEWART, 2010), além destes foram analisados também os 
livros Cálculo Diferencial e Integral (BOULOS, 1999), Cálculo 1 (KÜHLKAMP, 2009) e 
Cálculo (DAVIS, 2014), pois também estão disponíveis à consulta na biblioteca da instituição. 
 Durante a análise exploratória dos livros foram encontrados três pontos que chamaram a nossa 
atenção e esses tiveram um maior enfoque: a continuidade e suas definições; as aplicações; a 
história da continuidade. 
 No que diz respeito a definição, encontramos três definições de continuidade em um ponto nos 
livros, e essas definições não são, a princípio, equivalentes. Além disso, alguns livros deixam de 
definir alguns conceitos relacionados à continuidade, como podemos ver em Guidorizzi (2015) 
por exemplo, quando um dos seus capítulos chama-se funções contínuas, mas o autor não chega a 
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definir o que seria isso. Há também livros, como o de Stewart (2010), que definem a continuidade 
de maneira formal por limite, mas possuem uma definição de continuidade muito próxima com a 
ideia intuitiva da continuidade, em que as funções contínuas são aquelas cujos gráficos podem ser 
desenhados sem tirar o lápis do papel, sendo que, rigorosamente, não é isso que ocorre. 
Acreditamos que essas diferenças podem gerar confusões nos alunos. 
 Sobre as aplicações, não foram encontradas nos livros aplicações contextualizadas de 
continuidade, mas alguns dos autores se preocupam em mostrar como a continuidade mesmo é 
utilizada dentro da própria matemática. Mesmo sendo aplicações não contextualizadas, elas 
mostram que a continuidade é importante e que suas consequências estão em contextos mais 
práticos. Cabendo ao professor indicar esses caminhos. 
 Quanto os fatos históricos que envolvem a continuidade os livros também não os mencionam. 
Apesar de que alguns desses livros usarem a história para falar sobre limites, derivadas e 
integrais. Mesmo com essa falta nos livros didáticos da disciplina, ressaltamos que trabalhar com 
a história da matemática é muito interessante. A ideia do contínuo vem de muito tempo e remonta 
às origens da análise, do cálculo, dos números reais e da geometria. De fato, por volta do século 
XV, com Nicholas de Cusa (1401-1464) começam a surgir fortes noções acerca da continuidade. 
Verificamos como a continuidade tem uma história muito rica, e como o conceito teve grande 
importância para a formalização do cálculo, já que muitos dos resultados do cálculo dependem 
que uma função seja contínua. Cauchy (1789-1857), por exemplo, enfatiza a necessidade da 
noção da continuidade para o teorema fundamental do cálculo. (JAYAKODY, 2015). 
 Enfim, podemos perceber como a continuidade possui muita profundidade e que se olhada de 
maneira superficial pode perder sua força e seu brilho. 
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