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RESUMO 

 
 

 
Esta pesquisa objetiva investigar os processos de ensino e aprendizagem de Integral de 

Riemann em disciplinas de Análise Real, oferecidas em cursos de Licenciatura e Bacharelado 

em Matemática, a partir da utilização de softwares dinâmicos. Especificamente busca-se 

identificar as possíveis contribuições da utilização do software GeoGebra a esses processos 

dessa disciplina. O trabalhou fundamenta-se teoricamente em pesquisas sobre Processos do 

Pensamento Matemática Avançado, Significados da Integral e Rigor e Intuição nos processos 

de Ensino e Aprendizagem do Cálculo e Análise. A pesquisa é de cunho qualitativo, sendo 

um estudo de caso, pois se busca a compreensão de determinado grupo de professores, 

separados em duplas, de duas universidades federais do estado de Minas Gerais. Como 

maneira de alcançar os objetivos, foram elaboradas, implementadas e avaliadas atividades de 

exploração visual e numérica relacionadas ao conceito de Integral de Riemann nos respectivos 

laboratórios dessas universidades mineiras. Os resultados apontaram que a utilização do 

software GeoGebra contribui para uma possível discussão entre professores e alunos no que 

tange a construção e ressignificação do conceito de Integral de Riemann na Análise e/ou na 

transição entre o Cálculo e a Análise, os conceitos subjacentes ao de Integral destas 

disciplinas, assim como na possibilidade de discussões de conteúdos da Integral de Lebesgue. 

Assim, destacam-se algumas possiblidades de abordagem dos processos de ensino e 

aprendizagem do conteúdo de Integral aos Professores de Análise, possibilitando-os fazer um 

paralelo com os significados intuitivos advindos do Cálculo, a fim de serem provados na 

Análise. 

 

 

 

Palavras-chave: GeoGebra. Ensino de Cálculo e Análise. Rigor e Intuição. Significados da 

Integral de Riemann. Pensamento Matemático Avançado. Educação Matemática no Ensino 

Superior. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aims to investigate the processes of teaching and learning Riemann 

Integral Real Analysis courses, offered in graduation and Bachelor degree of Mathematics 

from the use of dynamic software. Specifically seeks to identify the possible contributions of 

the use of GeoGebra software to these processes that discipline. The working theory is based 

on research on Advanced Mathematics Think Processes, Meanings of Integral and Rigour and 

Intuition in teaching processes and calculation and analysis Learning. The research is 

qualitative in nature, and a case study because it seeks to understand a certain group of 

teachers, separated in pairs of two federal universities in the state of Minas Gerais. As a way 

to achieve the objectives they were developed, implemented and evaluated visual and 

numerical exploration activities related to the concept of Riemann integral in their 

laboratories these mining universities. The results showed that the use of GeoGebra software 

contributes to a possible discussion between teachers and students regarding the construction 

and reinterpretation of Integral concept of Riemann in the analysis and / or in the transition 

between the calculation and analysis, the concepts underlying the full of these disciplines, as 

well as the possibility of content discussions of full Lebesgue. Thus, we highlight some 

possibilities of approach to teaching and learning processes of the Comprehensive content 

analysis to teachers, enabling them to make a parallel with the intuitive meanings arising from 

the calculation, in order to be tested in the analysis. 

 

 

 

 

 

Keywords: GeoGebra. Calculation and Analysis of Education. Rigour and Intuition. 

Meanings of Riemann Integral. Advanced Mathematical Thinking. Mathematics Education in 

Higher Education. 
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Capítulo 1 

 

INICIANDO A DISCUSSÃO 

  

“O Cálculo foi a primeira conquista da Matemática moderna... Creio 

que só ele define, de modo inequívoco, o começo da Matemática 

moderna; e o sistema de Análise Matemática, que é o seu 

desenvolvimento lógico, ainda constitui o avanço técnico de maior 

importância no pensamento exato.” 

John Von Neuman 

 

1.1. Meu caminho profissional e acadêmico rumo à problemática da pesquisa 

 

No inicio do ano de 2005, iniciei minha graduação em Administração de Empresas em 

uma faculdade particular, localizada na região norte do estado do Espírito Santo; satisfazia, de 

uma certa forma, a vontade de meus pais. Afinal, eu ainda era um dos primeiros da família a 

iniciar uma graduação. No primeiro ano de curso, entre outras disciplinas, tive contato com 

duas “Matemáticas Aplicadas ao contexto da Administração”. Ainda percebia / sentia a 

inexistência de algo e que me incomodava muito enquanto estudante daquele curso.  

Uma pessoa fundamentalmente marcante que apoiou uma mudança em minha 

trajetória profissional e acadêmica foi a Profª. Dra. Andressa Cesana, Licenciada em 

Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, no campus localizado na 

cidade de São Mateus – ES, antigamente chamada de Pólo Universitário do Norte do Estado 

do Espírito Santo – POLUN / UFES e que, atualmente, é professora pesquisadora no Centro 

Universitário do Norte do Espírito Santo – CEUNES / UFES. Na época, ela me convidou a 

cursar a Licenciatura em Matemática pela Universidade, por acreditar no meu potencial 

demonstrado em suas disciplinas e também pelo fato de que ela observava o meu 

envolvimento com os conteúdos matemáticos em sala de aula. Esse incentivo foi fundamental 

para aguçar ainda mais o meu gosto pela Matemática e pelo seu ensino, futuramente. 

No final do ano de 2005, então, eu prestei vestibular para o curso de Matemática do 

POLUN / UFES. De acordo com o sistema que a universidade já vinha adotando há algum 

tempo, o ingresso nessa graduação era realizado de maneira diferenciada dos demais (exceto 

do curso de Estatística), sendo a segunda fase do processo seletivo (vestibular) chamada de 



13 
 

 

zero período (ZP), coadunando com o chamado processo seletivo estendido.  Nessa segunda 

fase, cursada por mim no primeiro semestre do ano de 2006, estudei duas disciplinas 

chamadas de “Matemática Básica I” e “Matemática Básica II”. Tais disciplinas eram 

justificadas pelos professores ministrantes como fundamentais para termos uma “melhor base 

matemática”. Nesse período de adaptação ao curso de Matemática, alguns professores 

comentavam que os estudantes deveriam “esquecer” a Matemática estudada até então, pois ali 

aprenderiam uma “nova Matemática”. 

Realmente, eu me fascinei pelo curso por se tratar de algo “mais aprofundado” na 

Matemática, vista com suas demonstrações e formalismos, já que os conteúdos e exercícios 

antes me apresentados no Ensino Médio eram basicamente numéricos. Eu acreditava 

plenamente nos discursos de alguns bons professores que era necessário apenas saber “mais 

Matemática” para poder ensinar. Mas já naquela época, começava a questionar: Aquilo tudo 

deveria ser demonstrado no Ensino Médio? Como poderia relacionar aquele aprendizado com 

a sala de aula? 

Fui aprovado no ZP e com isso, no segundo período da graduação, vim a cursar a tão 

temida disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I, responsável por grande percentual de 

reprovações dentre os alunos. Não tive dificuldades, assim como muitos dos meus colegas. 

Passávamos horas estudando as teorias e conceitos do Cálculo. O grande aspecto diferenciado 

surgiu quando nos foi apresentada a definição mais rigorosa de limites e que era possível 

provar, a partir dela, os limites das funções de uma variável. Qual o sentido daqueles épsilons 

e deltas na reta dos números reais? De acordo com o que aprendemos no Ensino Médio, será 

que a reta dos números reais ainda não estava completa? Esses fatos eram lembrados 

constantemente pelo professor, ao enunciar determinados teoremas e conceitos, ressaltando 

que sua real importância seria apresentada na disciplina de Análise Real.  

Finalmente, após alguns períodos, cursei a disciplina de Analise Real. Lembro-me da 

fala do professor ao se referir à disciplina como o “divisor de águas” do curso de Matemática. 

Certamente, essa não parecia ser a disciplina mais difícil do curso, mas sim a mais importante, 

pois como havia sido prometido anteriormente, provamos muitos teoremas e formalizamos 

conceitos até então apenas enunciados muitas vezes intuitivamente na disciplina de Cálculo. 

A taxa de reprovação em minha sala foi enorme. No final do curso, fui aluno ouvinte de 

disciplinas do curso de Bacharelado em Matemática (Análise II, Álgebra Linear II, Estruturas 

Algébricas, Equações Diferenciais Parciais e Variáveis Complexas) por objetivar, mesmo 

como futuro licenciado, uma melhor preparação para cursar o Mestrado em Matemática Pura. 
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Destaco também que fui monitor de Cálculo I em uma universidade particular da região e de 

Fundamentos de Matemática na própria UFES. 

No inicio do ano de 2011, participei do curso de verão da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – UFRJ. A disciplina de nivelamento que eu cursei foi Análise Real ou como era 

chamada pelo professor, Análise na Reta. Foi uma experiência muito válida, pois tive contato 

com alguns ícones nacionais e internacionais como pesquisadores da área de Matemática 

Pura. Fui aprovado no curso de verão e, consequentemente, no programa de Mestrado em 

Matemática da UFRJ. Entretanto, passei por questões problemáticas em relação à bolsa de 

mestrado e acabei por conhecer outra realidade que me incomodou enquanto professor de 

Matemática: eu estava em um campo de pesquisa no qual sentia falta das discussões sobre os 

processos de ensino e aprendizagem da Matemática, de maneira que fosse possível 

oportunizar o raciocínio crítico, a investigação, a problematização, a intuição e a educação 

matemática dos meus (futuros) alunos. Após um período na UFRJ, interrompi o mestrado e 

resolvi voltar ao estado do Espírito Santo para assumir o cargo de professor substituto de 

Matemática no Instituto Federal do Espírito Santo – IFES, localizado na cidade de Colatina – 

ES. 

No IFES, tive a oportunidade de ser professor de Matemática dos cursos técnicos 

integrado ao Ensino Médio em Administração e Edificações, e também da disciplina de 

Cálculo I nos cursos superiores de Redes de Computadores e Sistemas de Informação. 

Durante algumas aulas sobre determinados tópicos da disciplina de Cálculo Diferencial e 

Integral I, alguns estudantes me fizeram as seguintes indagações: “Como uma disciplina para 

um curso de Informática poderia ser tão abstrata?” “Poderia haver um complemento, através 

de softwares matemáticos, para o ensino de alguns tópicos?” Esses questionamentos me 

levaram a uma reflexão crucial como motivação desta pesquisa: “Na formação de professores 

de Matemática, é feito um trabalho de incentivo à utilização de tecnologias no ensino de 

Cálculo e/ou de Análise?” 

À luz dessa e de outras inquietações que surgiram em minhas experiências discente e 

docente, optei por desenvolver a presente pesquisa na área da Educação Matemática no 

Ensino Superior. 

1.2. Caminhando da Descoberta do Cálculo para a Aritmetização da Análise 

 

Historicamente, o Cálculo ocupou posição central nos estudos sobre diferenciais e 

integrais de Leibniz e Newton, culminando em sua “descoberta” e estabelecimento no século 
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XVII.  Alguns de seus sucessores tentaram, em vão, atribuir situações rigorosas a ele. Apenas 

no início do século XIX, com a contribuição / participação generosa de Cauchy e Weierstrass 

no desencadeamento de alguns resultados matemáticos é que Dedekind e Peano conseguiram 

mostrar que, a partir de uma lista de postulados, o conjunto dos números reais teria uma 

ampla relação com o conjunto dos números naturais. Isso ficou conhecido como a 

Aritmetização da Análise.  

É importante enfatizar que as tentativas fracassadas de formalização do Cálculo no 

final do século XVIII foram de grande valor para essa Aritmetização, que se estabeleceu 

posteriormente. Diante disso, destacamos a contribuição para uma visão desse movimento 

feita por Eves (1995), pesquisador em História da Matemática: 

 

Foi isso essencialmente o que aconteceu com a Análise durante o século 
seguinte à invenção do Cálculo. Tangidos pela aplicabilidade imensa do 
assunto e carecendo de um entendimento real dos seus fundamentos, os 
matemáticos manipulavam os processos analíticos de uma maneira quase 
cega, muitas vezes guiados pela intuição [...] Alguns matemáticos 
conscientes se sentiram na obrigação de tentar a difícil tarefa de estabelecer 
uma fundamentação rigorosa para a Análise. (EVES, 1995, p. 609-610)  

 

Segundo Boyer (1974) relacionando os estudos e contribuições de Weiertrass, o 

caminho da Aritmetização da Análise foi dinâmico, dividindo-se em três fases: a primeira 

fase, com trabalhos de matemáticos antecessores de Weiertrass, com destaque para Cauchy, 

que ficou conhecida com a “rigorização da Análise”; posteriormente, temos a segunda fase, a 

“Idade do Rigor”, com participação efetiva de Weiertrass; por último, englobando os 

trabalhos de Weierstrass, na terceira fase, houve um aperfeiçoamento das várias ideias na 

tentativa de se chegar a um “estado de perfeição” da Análise, com destaque para os trabalhos 

de Riemann e Cantor. 

O desenvolvimento do Cálculo se baseava, entre outros aspectos, principalmente na 

Geometria em paralelo com problemas de cunho físicos e astronômicos. Com isso, a noção de 

percepção era fundamental no calcular da distância percorrida por um corpo em movimento, 

sua velocidade e acelerações; comprimento de curvas, áreas e volumes, relação entre taxa de 

variação e declividade de uma curva, a distância entre um planeta e o sol, dentre muitos 

outros problemas. 

No entanto, em meados do século XVIII, perceberam-se algumas “falhas” nessas 

figuras geométricas e, com isso, a utilização das imagens foi, aos poucos, perdendo espaço 
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para manipulações algébricas e formais. Buscava-se um sentido para a Análise, reduzindo-a a 

uma fundamentação assentada em números. 

 

1.3. Caminhando do Ensino de Cálculo para o Ensino de Análise 

 

De acordo com Lachini e Laudares (2001) atualmente o Cálculo encontra-se presente 

em muitas das aplicações do mundo, sejam elas sociais ou tecnológicas. Ele deixou o mundo 

restrito das aplicações na chamada Matemática Pura e transcendeu as fronteiras de 

conhecimento de diversas ciências, encontrando aplicabilidade nos mais distintos setores da 

atividade humana.  

Ainda em relação às suas aplicações, em particular da Integral, é possível determinar o 

trabalho necessário para enviar uma sonda espacial a outro planeta; determinar a quantidade 

de diluição de um corante em determinados testes fisiológicos; calcular o fluxo sanguíneo 

através de uma artéria (SWOKOWSKI, 1994) 

Há algum tempo, a comunidade da Educação Matemática no Ensino Superior vem 

investigando e produzindo, dentre muitos trabalhos e contribuições, aspectos significativos 

relacionados ao contexto do ensino e aprendizagem da disciplina Cálculo Diferencial e 

Integral. Algumas pesquisas retratam a importância dessa disciplina em cursos da área de 

exatas (ou não) conforme suas aplicações, apropriação / construção de conceitos, abordagens / 

possibilidades de ensino, grande número de reprovações, etc. Pesquisas como as de Rezende 

(2003) e Nasser (2007) retratam respectivamente, as muitas dificuldades dos alunos no 

aprendizado de Cálculo, bem como alguns fatores que impedem um bom desempenho dos 

alunos na disciplina. 

Igliori (2009) ao abordar a Educação Matemática no Ensino Superior, destaca que os 

processos de ensino e aprendizagem da Matemática significam e visam: 

 

[...] investigar fenômenos relacionados à formação do pensamento avançado; 
investigar fatores que dificultam a aquisição de conceitos da Matemática 
avançada; expandir a faixa etária das teorias da aprendizagem para a 
aquisição de conceitos complexos da Matemática; investigar a abordagem de 
ensino que favoreçam a apreensão dos conceitos, entre outros temas. 
(IGLIORI, 2009, p. 12) 

 

Em relação aos aspectos da prática docente, segundo Lachini (2001, p. 147), o ensino 

de Cálculo é discutido dentro de uma situação problemática, no qual se estabelece “um 
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trabalho com forte característica de transmissão de conhecimento, centrados no professor, 

como autoridade sobre o que pode e deve acontecer na sala de aula”.  

Após lecionar Cálculo durante anos para diversos cursos na Universidade Federal de 

Ouro Preto – UFOP, Reis (2001) questionou-se sobre o que ensinar, como ensinar e para quê 

ensinar. Ele defende que muitas das dificuldades no entendimento da disciplina estão na 

prática pedagógica, pois grande parte dos docentes da disciplina de Cálculo abordam os 

mesmos tópicos, da mesma maneira (formalista e com muitos procedimentos, sem a utilização 

de livros que exploram mais situações-problemas, exemplos aplicados, etc), em diferentes 

cursos de distintas áreas de conhecimento, não levando em consideração as buscas 

profissionais dos estudantes. Para o pesquisador: 

 

A prática pedagógica do professor de Cálculo deve se pautar, primeiramente, 
na reflexão e compreensão do papel fundamental do Cálculo Diferencial e 
Integral na formação matemática de seus alunos. Somente estabelecendo 
elementos que esclareçam a real função do Cálculo na formação matemática 
do aluno, o professor terá condições de refletir sobre que objetivos traçar, 
que conteúdos e metodologias estabelecer, enfim, que prática pedagógica 
desenvolver. (REIS, 2001, p. 23) 

 

Então, podemos nos perguntar em relação ao ensino de Cálculo já buscando uma 

relação com o ensino de Análise nos cursos de Matemática: Será que existe uma visão tão 

dicotômica entre os ensinos de Cálculo e de Análise? O que retratam as pesquisas? Seria 

possível relacionar as Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação Matemática – 

TICEM com esse contexto do ensino e da aprendizagem objetivando por uma “suavidade” da 

tensão que ocorre na transição entre o Cálculo e a Análise?  

Para muitos estudantes de graduação em Matemática, o primeiro contato com a 

disciplina de Análise se insere no meio ou no final do curso. Tal disciplina é precedida de 

situações já vivenciadas pelos discentes nos Cálculos nos quais, equivocadamente, alguns 

professores transpõem didaticamente suas metodologias baseadas apenas numa crença de que 

devem se basear somente na intuição (em relação ao Cálculo) e somente no rigor (em relação 

a Análise) e, com isso, não observam uma complementariedade desses dois aspectos.  

Em geral, os alunos apresentam muitas dificuldades ao iniciarem sua primeira 

disciplina de Análise, principalmente por esta tratar de abordagens excessivamente formais. 

Aqui, os teoremas e os conceitos ganham outra notoriedade, em relação a como são 

apresentados no Cálculo. Lá, os estudantes são acostumados com processos e manipulações 

algébricas (geométricas), objetivando apenas uma resposta final. Grande parte dos alunos não 
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se preocupa com a significação dos conceitos, aspecto relevante na aprendizagem de Análise. 

Em determinados momentos no ensino de Análise, alguns professores costumam adotar 

posturas privilegiadas do rigor (formalista, simbólico-proposicional) em relação à intuição 

(imagens visuais, argumentações descritivas), não oportunizando a percepção visual dos 

estudantes em muitos casos e limitando-os na construção dos conceitos. Nessa difícil tarefa 

que cabe ao professor, Pinto (1998) afirma: 

 

O ensino de Análise Matemática tem demonstrado ser uma tarefa difícil. 
Estando no centro vital da transição dos estudantes do pensamento elementar 
para o pensamento avançado em Matemática, demandas conceituais são 
colocadas aos estudantes, como aquelas preocupadas com definições formais 
e prova formal. (PINTO, 1998,  p. 293) 

 

Em seu estudo, a pesquisadora identificou dificuldades de diferentes alunos de uma 

disciplina de Análise, em seus primeiros contatos com a Matemática formal. Ela procurou 

observar algumas diferenças marcantes existentes entre a Matemática elementar, aquela vista 

na Educação Básica e até mesmo em cursos de Cálculo e a matemática formalista, presente no 

ensino de Análise; utilizou como referencial para coleta e análise de seus dados a teoria do 

Advanced Mathematical Thinking Group; dividiu seu trabalho em duas etapas, sendo a 

primeira realizada com alunos da Licenciatura um período após eles cursarem a disciplina e a 

segunda, com uma mescla de bacharelandos e licenciandos durante o curso de Análise Pinto 

(2001) separou os estudantes em dois tipos: os que extraem significados (aceitam as regras do 

jogo; partem das definições formais dos conceitos e trabalham com as novas noções de prova) 

e os que atribuem significado (relacionam-se com as novas ideias em um novo contexto 

através da experiências/experimentações mentais prévias) e categorizou-os finalmente em 

definições, argumentos e imagens. As definições em: descritivas, formais corretas ou 

distorcidas. Os argumentos: baseados na teoria formal ou baseados em imagens. As imagens: 

construídas a partir da definição ou não construídas a partir da definição. 

Ao observar os alunos, a pesquisadora concluiu que dentre os que extraem 

significados alguns fazem o uso da memória, porém não de forma mecânica. Ela acredita que 

tal processo é importante no estudo da Matemática quando trabalhada de maneira mobilizada. 

Suas definições são, em geral, simbólicas-proposicionais com a predominância de 

representações verbais e construídas corretamente. Em relação aos argumentos, baseiam-se na 

teoria formal. As imagens são trabalhadas a partir das definições como critério de tomada de 

decisão. Para aqueles estudantes que fazem o uso mecanizado da memória, as três categorias 
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são baseadas na teoria formal, mas aparentam serem compartimentalizadas, com argumentos 

decorados e imagens distorcidas. 

No grupo dos pesquisados que englobam os que atribuem significados, Pinto (2001) 

destaca a participação de Chris, que ao utilizar inúmeras representações, faz constante uso da 

imagens visuais com a preocupação de não perder o novo contexto de vista, objetivando 

tornar o conceito concreto. No entanto, suas argumentações são baseadas em experimentações 

mentais de forma a não serem utilizadas para provar afirmações e sim, atribuir significado 

para o conteúdo formal, concluindo-as em um contexto formal. Suas definições são 

descritivas e suas imagens são construídas a partir das definições, acarretando / evocando 

numa reconstrução de suas experimentações prévias o que acarreta um conflito entre o 

conhecimento prévio e o novo. A pesquisadora também retrata o fato dos argumentos serem 

essencialmente baseado em imagens, o que significaria um fracasso por parte do estudante. 

Preocupada com os possíveis meios de investigação inseridos nessa transição do Cálculo para 

a Análise Real, Pinto (2001) afirma que “não há uma engenharia ou fórmula única para 

conduzir o ensino de Matemática avançada”. 

Como existem poucas pesquisas focando o ensino de Análise na perspectiva da 

formação de professores de Matemática, concluímos o presente item com o trabalho de 

Amorim e Reis (2013) que destaca a dificuldade da tarefa de se ensinar Análise por demandar 

dos professores uma reflexão sobre seus objetivos e metodologias. Os pesquisadores 

ressaltam a importância do planejamento da disciplina para o curso de Licenciatura em 

Matemática, uma vez que a Análise é uma ponte entre a formalização dos conceitos e 

conteúdos que serão ensinados pelo futuro Professor de Matemática dos Ensinos Fundamental 

e Médio (BRITO, 2010). Assim, Amorim e Reis (2013) destacam: 

 

A pesquisa mostrou a urgência de se pensar num ensino de Análise que 
privilegie a aprendizagem dos alunos e não somente a execução de uma 
sequência de definições, propriedades e teoremas consistentemente 
elaborada por autores de livros didáticos. Os dados evidenciaram a 
relevância de um planejamento didático-metodológico 
realizado/implementado na perspectiva de um ensino para a aprendizagem. 
(AMORIM e REIS, 2013, p. 303) 
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1.4. Relacionando as Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação 

Matemática 

 

Numerosas são as pesquisas envolvendo as TICEM com o ensino de Cálculo. 

Entretanto, são poucas as pesquisas realizadas que relacionam as TICEM com o ensino de 

Análise. Baroni e Otero-Garcia (2013) após levantamentos de pesquisas em nível nacional, 

afirmaram não ter encontrado nenhuma pesquisa relacionando tecnologias no ensino de 

Análise. 

Diante desse cenário, nos perguntamos: A utilização de softwares no ensino dessa 

disciplina poderia contribuir para a aprendizagem dos alunos? 

A utilização de alguns tipos de softwares pode significar um rompimento com o 

ensino de alguns conceitos trabalhados quase que exclusivamente por noções algébricas e 

simbólicas, dificultando assim a visualização e a experimentação das atividades. As 

tecnologias devem objetivar, dentre outras coisas, construir conceitos, fazer Matemática, 

investigar e significar soluções numéricas. A dinâmica da utilização de um software pode 

motivar o estudante a pesquisar, experimentar e procurar novas soluções relacionadas a um 

problema. Em particular, em relação ao conceito de Integral abordado tanto no ensino de 

Cálculo como no de Análise, o estudante pode elaborar gráficos, partições, realizar cálculo de 

somas inferiores e superiores, representando-os por meio de um programa. Assim, ele 

investiga, explora e visualiza.  

Entre o meio de aprendizagem formal e rigoroso que se encontrava a Matemática do 

século passado, eis que surge o computador, em particular, os softwares. Uma nova maneira / 

possibilidade de se trabalhar com conceitos abstratos da Matemática. Contudo, isso foi 

possível, segundo Domingues (2002): 

 

Não há dúvida que a visão formalista da Matemática prevaleceu 
soberanamente no século XX, mas em meio desse domínio do formalismo, 
acabou se insinuando no terreno da demonstração matemática, um estranho 
no ninho, o computador, para o constrangimento dos mais puristas. 
(DOMINGUES, 2002, p. 65) 

 

Com o tempo, as tecnologias educacionais foram ganhando espaço na sala de aula, 

transformando, em alguns aspectos, o ensino e a aprendizagem. Os alunos, quando 

direcionados de forma correta, atuam como atores em um processo de investigação no qual se 

estabelecerão novos desafios cognitivos. Com isso, o computador ajuda nessa transformação e 

na reorganização do modo de pensar, como destacam Borba e Penteado (2012): 



21 
 

 

 

Os computadores, como enfatiza Tikhomirov (1981), reorganizam o 
pensamento. A visão de pensamento aqui adotada inclui a formulação e 
resolução de problemas e o julgamento de valor de como se usa um dado 
conhecimento. Entendemos que não há apenas uma justaposição de técnica e 
seres humanos, como se a primeira apenas se juntasse aos últimos. Há uma 
interação entre humanos e não humanos de forma que aquilo que é um 
problema com uma determinada tecnologia passa a ser uma mera questão na 
presença de outra. (BORBA e PENTEADO, 2012, p. 49) 

 

1.5. Apresentando nossa pesquisa 

 

Apresentaremos, de forma sucinta, os principais elementos metodológicos nos quais 

nossa pesquisa foi delineada. 

 

1.5.1. Questão de Investigação 

 

A partir de nossas leituras e, principalmente, da motivação oriunda de nossas vivências 

discente e docente, elaboramos a seguinte questão passível de investigação: 

 

Quais são as contribuições da utilização de softwares dinâmicos para a construção do 

conceito de Integral de Riemann no ensino de Análise Real, à luz dos processos do 

Pensamento Matemático Avançado e da relação entre rigor e intuição? 

 

Tal questão de investigação se enquadra na linha de pesquisa de Educação Matemática 

no Ensino Superior, desenvolvida no Mestrado Profissional em Educação Matemática da 

Universidade Federal de Ouro Preto – Linha de Pesquisa 1: Educação Matemática Superior, 

Informática Educacional e Modelagem Matemática. 

 

 

1.5.2. Objetivo Geral 

 

- Investigar os processos de ensino e aprendizagem de Integral de Riemann em 

disciplinas de Análise Real, oferecidas em cursos de Licenciatura e Bacharelado em 

Matemática, a partir da utilização de softwares dinâmicos e, especificamente, o GeoGebra. 



22 
 

 

 

1.5.3. Objetivo Específico 

 

- Identificar as possíveis contribuições da utilização do software GeoGebra aos 

processos de ensino e aprendizagem da disciplina de Análise Real. 

 

1.5.4. Tarefas de Pesquisa 

  

- Elaborar, implementar e avaliar atividades de exploração visual e numérica 

relacionadas ao conceito de Integral de Riemann; 

 

- Elaborar um conjunto de atividades exploratórias, sob a forma de Produto 

Educacional, que possa contribuir para a prática docente em disciplinas de Análise Real, 

oferecidas em cursos de Licenciatura e Bacharelado em Matemática. 

 

1.5.5. Metodologia de Pesquisa 

 

A metodologia de pesquisa adotada no presente trabalho se caracterizou por uma 

abordagem qualitativa, tanto em seu planejamento, quanto em sua execução, destacadamente 

no que se referiu aos instrumentos de coleta e análise dos dados, conforme será detalhado / 

justificado, respectivamente nos Capítulo quatro e cinco. 

A metodologia contemplou a realização de uma Pesquisa Teórico-bibliográfica 

analisando livros, artigos publicados em congressos e em revistas da área de Educação 

Matemática, teses e dissertações do banco de dados da CAPES, relacionados ao Ensino de 

Análise Real e Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Matemática.  

A metodologia também contemplou a realização de uma Pesquisa de Campo, no 2º 

semestre de 2015, com professores de Licenciatura e/ou Bacharelado em Matemática de duas 

universidades federais mineiras, com experiência docente em disciplinas de Cálculo e 

Análise, a partir da realização e avaliação de atividades de exploração visual e numérica 

relacionadas ao conceito de Integral de Riemann, com a utilização de softwares dinâmicos e, 

especificamente, o GeoGebra. 
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1.6. Estrutura da Dissertação 

 

Após este Capítulo 1, no qual apresentamos as discussões iniciais e as principais 

motivações de nosso trabalho, partimos para o Capítulo 2, no qual discutimos a utilização de 

TICEM e aprofundamos a discussão sobre seu papel na formação de conceitos matemáticos, 

em geral e, mais especificamente, conceitos relacionados à Integral de Riemann. 

Continuando nosso referencial teórico-bibliográfico, no Capítulo 3 discutimos o 

Pensamento Matemático Avançado, com foco em seus processos e na relação entre rigor e 

intuição no ensino de Análise. 

No Capítulo 4, apresentamos nossa pesquisa em seu contexto, bem como um 

detalhamento da metodologia e dos instrumentos de pesquisa. 

Já no Capítulo 5, descrevemos e analisamos os dados obtidos a partir dos instrumentos 

de pesquisa adotados. 

Nas Considerações Finais, buscamos apresentar um conjunto de respostas à questão de 

investigação que propulsionou essa pesquisa e algumas recomendações a Professores de 

Análise Real. 
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Capítulo 2 

 

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

E SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS 

 

 

“Aprender é construir significados, e ensinar é oportunizar essa 

construção.” 

Vasco Moretto 

 

Ao longo de anos de pesquisa, inegavelmente as Tecnologias da Informação e 

Comunicação em Educação Matemática – TICEM perpassaram e ainda perpassam por 

algumas etapas desde a sua gênese e se consolidaram em aspectos de ensino e aprendizagem a 

partir das mais variadas possibilidades de investigação nesse campo de conhecimento. Nas 

literaturas de pesquisa, algumas dessas possibilidades seriam: múltiplas representações, 

exploração da variação de parâmetros, o processamento e a manipulação da linguagem 

simbólica. 

Em meio a essas etapas, encontram-se diversos problemas de pesquisas relacionados a 

segmentos de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, com destaque para a 

utilização de softwares de geometria dinâmica e/ou sistemas de computação algébrica. 

Pesquisas dessa natureza prevalecem em menor número no Ensino Superior, com certa 

exceção para a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, onde são encontradas muitas 

pesquisas, em diversificados contextos, propostas e perspectivas com relação à utilização 

didática e pedagógica. 

A sociedade vive em rápida e dinâmica transformação, principalmente com o advento 

das mídias eletrônicas que, por sua vez, são mediadas pelos computadores e artefatos 

eletrônicos. É comum, em um ambiente de ensino e aprendizagem na Educação Básica ou no 

Ensino Superior, encontrarmos alunos e professores com alguma mídia em uso, para além do 

ensino. 

Contudo, a simples presença das tecnologias nas aulas de Matemática não garante a 

construção do conhecimento matemático. É preciso que ocorra uma discussão pedagógica do 

professor sobre como usá-las, com quais objetivos, a partir de perspectivas do ensino e 

aprendizagem em sala de aula (GRAVINA e SANTAROSA, 1998; BORBA e 

VILLARREAL, 2005). 
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Para Valente (1999), o uso dos computadores na Educação pode ser feito de duas 

maneiras, com suas respectivas finalidades: de instrução ou para a construção de 

conhecimentos.  

No nível instrucional, é reforçado o aspecto dos processos de informação, ou seja, um 

uso assemelhado ao livro didático a partir de tutoriais e “exercício-e-prática”. 

Já com a finalidade de construção de conhecimento, o uso da máquina proporciona ao 

aluno uma possibilidade de descrição para as resoluções de problemas, argumentações, testes 

e discussões acerca do conteúdo trabalhado. É ainda possível o desenvolvimento de novas 

ideias e conteúdos por parte dos sujeitos.  

Para que esses processos ocorram, Valente (1999) defende uma metodologia de uso 

com softwares abertos, como as linguagens de programação, multimídias e banco de dados. 

Artigue (1995) pesquisou a utilização de um software matemático no ensino e 

aprendizagem por parte dos professores, em especial na disciplina de Análise Real. Ela 

destaca a resistência da maioria dos docentes na utilização do computador para esse fim e que, 

em algumas instituições de ensino, foi possível encontrar o uso da máquina pelos docentes 

por, no máximo, duas ou três horas por ano. 

Os resultados da pesquisa apontaram uma diversidade de três modos na utilização do 

computador: como um assistente matemático (exigindo uma análise mais profunda do aluno 

em problemas de natureza complexa), aprendizagem de métodos (permitindo ao aluno a 

construção de conceitos e liberando-o da execução de algoritmos) e exploração das 

especificidades dos softwares na construção de situações de aprendizagem mais difíceis ou 

impossíveis de serem feitas nos meios usuais.  Como conclusão da pesquisa, a autora aborda 

que, apesar dos professores afirmarem que a utilização do software é algo positivo, em sua 

maioria, eles acreditam ser de pouco efeito tal uso para a compreensão dos conceitos na 

Análise Real. 

 A pesquisa de Marin (2009, p.134) objetivou “compreender como professores do 

Ensino Superior estão usando TIC em suas aulas de Cálculo”. Para isso, ele utilizou 

entrevistas e formulários via internet com professores de Cálculo previamente localizados. 

Resultou desse estudo que a utilização do computador nas aulas de Matemática possibilita a 

investigação e a análise de questões específicas quando comparada ao uso do lápis e papel. Os 

entrevistados apontaram alguns conteúdos do Cálculo como propícios ao uso do computador, 

dentre eles, o de Integrais. O autor defendeu essa utilização da mídia em paralelo com a teoria 

dos conteúdos. A partir das produções visuais oferecidas pelas TICEM, ele ressaltou o 
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favorecimento de formulação e verificação de conjecturas, mas não a possibilidade de 

demonstração. 

Ainda em relação à utilização de softwares para o ensino e aprendizagem em 

Matemática, Borba e Penteado (2012) ressaltam a importância do uso adequado dessa mídia. 

Esses pesquisadores advogam que o ensino e a aprendizagem a partir da utilização do 

computador podem ser explorados e investigados em concordância com os alunos. Em relação 

à utilização ou não desta mídia em sala de aula, os pesquisadores enfocam questões quanto ao 

uso benéfico ou não, a partir de depoimentos de professores. Com isso, debatem posições 

favoráveis ao uso da ferramenta, com certo cuidado, argumentando que “nem sempre aparece 

de forma explícita para qual problema o computador é solução.” (BORBA e PENTEADO, 

2012, p. 12) 

Outros pesquisadores, como Ponte (2000) e Valente (2002), também consideram que, 

para integrar as tecnologias em um ambiente educacional, é preciso que se faça um uso 

pedagógico delas, acompanhado de conhecimento técnico e pedagógico.  

Ainda segundo Borba e Penteado (2012), há também aqueles professores que 

defendem a não utilização dessa mídia, alegando que os alunos seriam meros repetidores de 

tarefas e, com isso, não explorando o raciocínio matemático. Inicialmente, afirmam que a 

utilização dos computadores na escola e a sua implementação seriam ações públicas por parte 

do governo. Posteriormente, relatam experiências de como a informática, a partir do uso de 

softwares, pode ser utilizada no ensino e aprendizagem da Matemática, descrevendo as 

investigações e os resultados encontrados pelos alunos, de maneira interdisciplinar. Na 

sequência, afirmam que acreditam que o computador, referindo-se a Lévy (1993), é uma 

evolução das mídias, passando-se do lápis e papel até chegarem à informática. Sustentam que 

o conhecimento é adquirido pela interação entre professor / aluno, aluno / aluno e aluno / 

máquina. Por fim, após a organização de atividades dos docentes, oportunizam dois caminhos 

que podem ser utilizados pelos professores na implantação de tecnologias nas aulas de 

Matemática. Seriam as chamadas zonas de conforto e zona de risco, onde esta se apresenta 

quando é exigida do professor uma investigação, junto aos alunos, de uma situação inédita, 

conjecturada. E aquela, quando o professor obedece ao roteiro: definição, exemplos e 

exercícios. 

Além disso, situações de “risco” podem ocorrer caso o aluno conheça comandos que o 

professor, em seu “conforto”, estivesse desprovido de tal conhecimento. Com isso, abre-se a 

possibilidade da inserção / agregação de outras mídias na produção / construção do 
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conhecimento matemático em sala de aula, contribuindo qualitativamente para o ensino e 

aprendizagem de determinados conteúdos.  

 

2.1. Cenários de investigação e atividades investigativas e/ou exploratórias 

 

Como em nossa pesquisa, planejamos atividades de exploração visual e numérica 

relacionadas ao conceito de Integral de Riemann, com a utilização de softwares tal forma a 

constituir um ambiente / cenário de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, 

estabeleceremos, agora, algumas ideias sobre cenários para investigação (SKOVSMOSE, 

2000), de modo a condicionar as inúmeras interações, os diferentes tipos de significados e a 

produção de conhecimentos matemáticos. 

Segundo Skovsmose (2000), um “cenário para investigação” é um ambiente que pode 

dar suporte a um trabalho investigativo, inserindo o aluno em processos de argumentação, 

conjecturação, exploração, etc. Para o autor: 

 

Um cenário para investigação é aquele que convida os alunos a formularem 
questões e procurarem explicações [...] Quando os alunos assumem um 
processo de exploração e explicação, o cenário para investigação passa a 
constituir um ambiente de aprendizagem. No cenário para investigação, os  
alunos  são  responsáveis  pelo processo. (SKOVSMOSE, 2000, p.6) 

 

O autor ainda avalia que aulas tradicionais de Matemática se enquadram no paradigma 

do exercício, baseadas em exposição do conteúdo e exercício pré-selecionados, em 

contraponto com uma abordagem investigativa, no qual onde os alunos podem explorar e 

“fazer” Matemática. Pensamos que uma abordagem de investigação em sala de aula, auxilia 

os alunos no processo de “fazer” Matemática, tornando-os mais aptos a buscar diversificadas 

soluções e ideias na resolução de determinados problemas de natureza aberta. 

Com isso, pensamos que atividades investigativas para um objeto matemático em uma 

disciplina como Análise, podem trazer mais certa dinamicidade / complementariedade ao 

ambiente, retirando o foco do professor como transmissor do conhecimento e os alunos como 

meros receptadores. 

Algumas atividades investigativas e/ou exploratórias com o uso de TICEM, buscam 

abrir um leque de opções na resolução de uma atividade, trazendo consigo ideias, exemplos, 

contraexemplos, conjecturações, experimentações, visualizações e demonstrações. Isso se 

opõe a uma imagem da Matemática como ciência exata “pronta e acabada”. Nessa 
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perspectiva, concordamos com (Kawasaki, 2008, p.49, grifo da autora), ao descrever 

propostas educacionais de construção da Matemática a partir do uso do computador: “Não 

assumem a ideia tradicional de uma Matemática ‘pronta’ ou ‘acabada’ a ser ensinada, mas 

admitem também a possibilidade de se ‘fazer’ Matemática em uma atividade de 

aprendizagem”. 

Também para Skovsmose (2000, p.17), “os computadores na Educação Matemática 

têm ajudado a estabelecer novos cenários para investigação”. Ele acredita que o professor 

tradicional será desafiado em suas aulas e que o docente deve estar preparado para não saber 

responder todas as perguntas dos alunos, ou seja, o docente estará na “zona de risco”. Cabe 

ressaltar que, epistemologicamente, Borba e Villareal (2005) adotam a perspectiva teórica de 

que os computadores reorganizam nosso pensamento, e com isso o conhecimento matemático 

é construído por um coletivo formado pelo constructo teórico seres-humanos-com-mídia. 

Assim, existe uma relação direta entre “zona de risco” e “reorganização do pensamento”. 

 

2.2. Caminhos para a produção de conhecimento matemático 

 

Borba e Villareal (2005) basearam-se nos estudos de Tikhomirov (1981) e Lévy 

(1993) para a elaboração desse constructo. Os estudos de Tikhomirov (1981) relacionam 

discussões de três teorias (substituição, suplementação e reorganização do pensamento) nas 

quais discutem computador e cognição. A primeira, como o próprio nome indica, retrata os 

computadores como substitutos das atividades humanas. A teoria da suplementação, segundo 

Tikhomirov (1981), contesta uma abordagem no qual o computador seria um suplemento aos 

seres humanos, havendo com isso uma “justaposição” entre as “novas” tecnologias e os seres 

humanos. Por fim, a teoria da reorganização do pensamento retrata o papel do computador 

como mediador da atividade humana. 

Em consonância com Tikhomirov (1981), Lévy (1993) apresenta as tecnologias da 

inteligência: oralidade, escrita e informática. Para ele, como o conhecimento das pessoas tem 

sido moldado ao longo dos anos por diferentes tipos de tecnologias, as tecnologias da 

inteligência podem ser vistas como inter-relação entre a produção do conhecimento e os seres 

humanos. Por exemplo, a oralidade, vista como um processo de circularidade de pensamento; 

a escrita contribui para um desenvolvimento de um pensamento linear e a informática que 

interrompe esses processos, visto a possibilidade de não-linearidade na utilização simultânea 

de imagens, sons, textos e vídeos para a elaboração de uma ideia. 
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No contexto da Educação Matemática, Borba (1999, p.292), faz uma transposição das 

ideias de Tikhomirov (1981) e Lévy (1993), indo além: 

 

Podemos pensar, metaforicamente, que o pensamento é exercido por 
sistemas ser-humano-computador como proposto por Tikhomirov (1981) [...] 
Podemos ampliar essa metáfora e pensar que o ser humano tem sido ao 
longo da história, ser-humano-oralidade, ser-humano-escrita e ser-humano-
informática. Um novo passo pode ser dado [...] se a unidade básica de 
conhecimento for pensada como o ser-humano-lápis-e-papel-
informática...cujas reticências significam que o pensamento é algo coletivo, 
como proposto por Levy (1993). (BORBA, 1999, p. 292) 
 

 

Com isso, o autor propõe a formação de uma unidade de conhecimento a partir de um 

coletivo pensante, isto é, de “ser humano” com tecnologias. Posteriormente, tal ideia se funda 

em seres-humanos-com-mídias, onde essas mídias podem referir-se a tecnologias materiais 

(ferramentas, instrumento, coisas) e imateriais (pensamento, oralidade, escrita e informática).           

Para Borba e Villareal (2005), a produção do conhecimento e pensamento matemático 

ocorre a partir do coletivo formado por seres humanos e não humanos, a partir das mídias, 

sejam elas materiais e/ou imateriais. Segundo os autores, não há uma disjunção entre 

computadores e humanos, sugerindo-se que uma diversidade de humanos com mídias na 

construção de atividades matemáticas, produzem diferentes matemáticas. 

Em convergência com essas ideias, Borba (2001, p.139) destaca que essas metáforas 

indicam insights sobre como ocorre a produção do conhecimento matemático: 

 

Creio que esta metáfora [seres-humanos-com-mídias] sintetiza uma visão de 
cognição e de histórias das técnicas que permite que seja analisada a 
participação de “novos atores” informáticos nesses coletivos pensantes de 
uma forma que não julgamos se “há melhoria” ou não, mas sim de uma 
forma que identifica transformações em práticas. [...] Tal noção é adequado 
para mostrar como o pensamento se organiza e com a presença das 
tecnologias da informação e que tipos de problemas são gerados por 
coletivos que incluem seres humanos e mídias como lápis e papel e diversas 
facetas das tecnologias da informação. (BORBA, 2001, p.139, grifo do 
autor) 

 

Já para Borba e Villareal (2005), as ideias que originam as explorações com 

tecnologias estão relacionadas ao estudo de conceitos na exploração de problemas 

matemáticos. Entretanto, existem especificidades nessa perspectiva nas quais almeja-se 

explorar potencialidades diferenciadas oferecidas por uma nova tecnologia, em especial, 

problemas de natureza aberta, fazendo com que ocorram novas descobertas, conjecturas, 
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diversas formas de resoluções, convencimento sobre a veracidade de conjecturas, 

aprofundamento em vários níveis de rigor a partir do incentivo à utilização de raciocínios 

indutivos e intuitivos, etc. 

Diante disso, como exemplo, observamos em Tall (2000a), um experimento de 

Feigenbaum de iteração diante da equação logística �(�) = ��(� − 1), com x e λ variando 

em vários intervalos, onde  x é uma população. Feigenbaum utilizando uma calculadora HP-

65, observou que, após algumas iterações de λ e x, a sequência formada por λ	�; ∀� ∈
{1,2,3, … �} convergia para uma série geométrica. O mesmo fato foi observado para a função 

�(�) = � �	(�). Assim, ele descobriu a constante de Feigenbaum sem, naquele momento, 

conseguir uma prova formal, o que somente mais tarde foi comprovado. 

Numa outra abordagem sobre experimentação, mas com a perspectiva do uso do 

computador na produção de conhecimento e significados matemáticos, De Villiers (2003) 

indica que a experimentação pode ser entendida como todos os métodos não dedutivos, entre 

eles: raciocínios intuitivos, indutivos e analógicos. A experimentação é utilizada quando 

“conjecturas e/ou sentenças são numericamente ou visualmente validadas” e “conjecturas, 

generalizações e conclusões são feitas com base na intuição, analogia ou experiência obtida 

através de algum método experimental, etc”. Para o autor, as principais utilizações / 

características da exploração (dos processos) seriam: conjecturar (à procura de padrões 

indutivos, generalizações, etc.), verificar (obtenção de certeza sobre uma verdade matemática 

ou conjectura), refutar ideias (gerar contraexemplos), refutação heurística e compreensão 

(compreender significados de proposições, conceitos ou definição). 

Para De Villiers (2003), o computador em sua utilidade experimental, se apresenta 

como uma poderosa ferramenta que pode auxiliar pesquisas em Matemática. Ele destaca 

como uma das vantagens dessa utilização, o fornecimento de poderosas imagens visuais, 

intuições na compreensão matemática e a possibilidade de conjecturações , com rápidos 

feedbacks  a partir da dinamicidade da máquina. 

 

2.3. A questão da visualização e sua relação com os aspectos cognitivos 

 

Em ambientes computacionais, no que diz respeito à utilização de softwares de 

maneira exploratória, Borba e Villareal (2005) acreditam em um rápido feedback 

proporcionado pelas mídias em seus aspectos visuais. Os autores ressaltam a importância 

desses processos no condicionamento do pensamento matemático dos estudantes. Essa 
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abordagem visual é caracterizada na Educação Matemática, principalmente pelos seguintes 

fatos: 

 

- Visualização constitui um meio de acesso alternativo ao conhecimento 
matemático; 
- A compreensão de conceitos matemáticos, requer múltiplas representações, 
e representações visuais podem transformar o entendimento deles; 
- Visualização é parte da atividade matemática e uma maneira de resolver 
problemas. (BORBA e VILLAREAL, 2005, p.96) 

 

Assim, acreditamos que a utilização do computador em atividades de exploração com 

as tecnologias (sob o aspecto experimental), visualização e feedbacks, pode contribuir para a 

constituição de um ambiente propício ao aparecimento de insights. A partir disso, Tall (2000) 

enfatiza que ambientes educacionais devem incentivar experimentações que podem lançar luz 

sobre um dado fenômeno e, assim, indica os potencias das máquinas para o desenvolvimento 

cognitivo dos sujeitos, pois elas: 

 

[...] podem executar quaisquer algoritmos de forma rápida e eficiente, além 
de exibir o resultado final com uma gama de representações. Por exemplo, 
os resultados podem ser representados visualmente e manipulados 
fisicamente. Utilizando um mouse é possível ao estudante construir relações 
corporificadas que fazem parte de uma estrutura conceitual mais rica e 
ampla. (TALL, 2000, p. 10, tradução nossa) 

 

 De acordo com Zimmerman e Cunningham (1991), o raciocínio visual auxilia a 

aprendizagem e a descoberta matemática. Esse processo de obtenção de imagens pode ser 

obtido de forma mental, com lápis e papel ou com a tecnologia.  

 Diante dessa perspectiva, em relação aos aspectos cognitivos e visuais, 

Guzman (2002) investigou como as características intuitivas advindas da visualização 

contribuíram para um melhor ensino, aprendizagem e compreensão de conceitos da 

Matemática, em particular, da Análise Matemática. Diante disso, relacionou-se a capacidade 

cognitiva e sintética dos especialistas em determinado campo de pesquisa possuírem uma 

variedade de imagens visuais, com a habilidade na manipulação, percepção de conceitos e 

produção de significados. Assim, o autor argumentou a necessidade de profissionais da área 

de Análise, em seu ensino e uma futura inserção dos jovens na profissão, utilizando-se não 

apenas do rigor matemático presente nas estruturas abstratas da teoria, mas sim e mais 

interessantemente, o aguçamento desses jovens a respeito das estratégias um dia aprendidas 

pelos especialistas. 



32 
 

 

Ele defendeu que a visualização matemática é um processo natural e que sua utilização 

adequada, podendo ser evocada com ou sem o auxílio do computador, propicia um melhor 

entendimento e manipulação de certas estruturas matemáticas. Com isso, os diferentes tipos 

de visualizações encontrados foram classificados em: Isomórfica, Homeomórfica, Analógica e 

Diagramática. Em particular, o autor afirma que “uma grande parte das nossas visualizações 

em Análise Matemática é do tipo isomórfica” (GUZMAN, 2002, p.4). Com isso, essa 

visualização propicia a possibilidade de uma “exata” correspondência entre os objetos e suas 

respectivas representações, propiciando uma formalização da Matemática. Como exemplos, 

ele apresentou a visualização dos números reais sobre o eixo do reais e o “Young’s Theorem”, 

o qual segue: Seja y = f (x) uma função real definida em [0, ∞) de modo que f(0) = 0, f(x) é 

positiva para cada x positivo, f é contínua e estritamente crescente no intervalo [0, ∞) e f(x) 

tende ao infinito quando x tende ao infinito. Considere g(x) a função inversa de f(x), para 

cada x no intervalo [0, ∞). Então, se a e b são números positivos, têm-se !" # $ �(�)%�&
� '

$ ((�)%�)
� , onde segundo o pesquisador, uma prova formal desse resultado, pode ser obtida 

ao se inspecionar a Figura 1 a seguir. 

 

 

Figura 1 – Gráficos da Integral 

 

Fonte: Guzman (2002) 

 

Por fim, ele apresentou alguns exemplos visuais e suas potencialidades na construção 

de conceitos e resultados na Análise Matemática. Dentre os assuntos abordados nesses 

exemplos, encontram-se: Teorema de Dini, continuidade e limite de uma função em um 

ponto, função uniformemente contínua, funções contrativas e ponto fixos, etc.  

 Tall (1993) investigou como os computadores podem auxiliar as pessoas a 

compreenderem tópicos avançados de Matemática, em especial, no ensino de Cálculo e 

Análise. As ideias exploradas nesse trabalho advêm de uma aplicação com estudantes de 
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Análise Real, cujo propósito seria tornar-se professores. A motivação da pesquisa germinou 

diante da dificuldade encontrada por estudantes em Análise. Com isso, foram convidados 

alguns discentes do ano anterior e, após certo período de instruções da teoria formal na 

disciplina, foi solicitada a eles a escrita da definição formal do limite de uma sequência. 

Porém, nenhum dos estudantes foi capaz de fazer isso. Assim, a ideia central do curso passou 

pela importância da abordagem visual, além do incentivo de técnicas de discussões para a 

construção de conceitos. Diante desse contexto, Tall (1993, p. 17) afirmou que a “discussão 

sobre a Matemática era raro e, às vezes, havia a sensação de alienação do assunto, como se 

isso pertencesse a um universo diferente”.     

Para o pesquisador, o ensino de conceitos avançados em Matemática, envolve uma 

responsabilidade que, por sua vez, perpassa por dois aspectos: o conhecimento das definições 

formais e as complexas imagens mentais desenvolvidas por cada indivíduo para dar suporte 

aos conceitos. Em alguns casos, os professores podem utilizar-se de exemplos motivadores 

para introduzirem determinados conceitos mas, quando isso é feito de maneira inapropriada, 

pode-se gerar analogias incorretas com o conceito. Como exemplos, Tall (1993, p. 1) 

apresenta o caso de uma sequência, ressaltando que elas são “geralmente apresentadas por 

fórmulas que têm a propriedade de que a sequência ‘fica cada vez mais perto’ do limite”, o 

que pode levar muitos estudantes a acreditarem que o valor limite nunca será igual ao valor da 

sequência. Em outro exemplo, ele adverte para as definições de funções contínuas que, se 

utilizadas de maneiras inapropriadas, podem levar a considerações equivocadas e de difícil 

entendimento na construção da teoria formal.  

Em relação ao uso efetivo dos computadores como ferramentas úteis ao 

desenvolvimento de aspecto cognitivo sobre tópicos avançados em Matemática, Tall (1993) 

afirma que a utilização adequada da máquina propicia ao sujeito a possibilidade de 

desenvolvimento de sua imaginação e auxilia no processo de habilidade da teoria formal. 

Entretanto, visto a finitude (inclusive a plotagem de números racionais) das representações 

por parte dos computadores, esses podem apresentar imagens restritivas e não representativas 

o suficiente para a construção de determinado conceito matemático. Com isso, o pesquisador 

buscou um algoritmo capaz de diferenciar os números racionais dos irracionais, visto a 

finitude da maioria dos softwares em plotar gráficos “lisos” e/ou de apenas uma sentença. 

Coadunando com Tall (1993) em relação à finitude de alguns softwares de aprendizagem 

matemática e suas diversas representações computacionais para o ensino, Giraldo, Carvalho e 

Tall (2002, p.3) afirmam que “muitas das limitações das representações computacionais para 

os conceitos matemáticos são decorrentes da estrutura finita dos algoritmos empregados”. 
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Para esse caso, foi-se considerado por Tall (1993) a função 

�(�) = * �, � 	� ∈ +
1 − �, �,(- − +). Quanto à exploração visual do gráfico dessa função com a 

distinção dos números racionais e irracionais, o pesquisador baseou-se no que os gregos da 

antiguidade faziam, ao utilizarem um algoritmo para calcular a aproximação decimal de 

qualquer número real. Esse método é conhecido por frações contínuas. Essa distinção baseia-

se no fato de que todo número racional possui uma representação em fração contínua finita, 

ao contrário dos números irracionais que possuem uma representação infinita. Com isso, o 

comportamento da função é “diferente para x racional (onde a sequência termina por igualar a 

x) e x irracional (onde os denominadores crescem ilimitadamente)” (TALL, 2000, p.17). Essa 

distinção no computador ocorreu pela definição de uma espécie de dois conjuntos numéricos 

disjuntos: (e,K)-racionais – “pseudo-racionais” e (e,K)-irracionais - “pseudo-irracionais”. 

Em alguns casos, utilizou-se da plotagem aleatória dos pontos para esboço do gráfico da 

função correspondente, conforme Figura 2 a seguir: 

 

Figura 2 – Conjuntos Numéricos 

 

Fonte: Tall (1993) 

 

A partir da criação desse programa (ou atividade), observou-se um melhor 

entendimento por parte dos estudantes em relação a alguns conceitos da Análise, como por 

exemplo, aqueles relacionados a áreas sob gráficos (TALL 1993, 2000). Assim: 

 

[...] quando a plotagem aleatória estava sendo usada, outro estudante sugeriu 
que os pontos aleatórios eram mais prováveis de serem irracionais, e assim 
os valores da função nos números racionais são menos importantes quando 
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métodos aleatórios foram utilizados para calcular a área pela função em 
questão. (TALL, 1993, p.17, tradução nossa) 

 

Para o pesquisador, essas discussões geraram a possibilidade dos estudantes 

adquirirem insights visuais e verbalizações sobre uma possível transição da Integral de 

Riemann para a Integral de Lebesgue, além de tornarem-se muito mais ricas e significativas 

do que quando apresentadas em cursos de Análise tradicionais anteriores. (TALL 1993, 

2000). 

  

2.4. Os conflitos teórico-computacionais, a questão do organizador genérico e sua 

relação com a raiz cognitiva 

 

Em relação às limitações dos softwares e sua relação com a estrutura numérica finita 

da maioria dos programas computacionais, Giraldo, Carvalho e Tall (2002) chama de 

conflitos teórico-computacionais aos conflitos associados a esses tipos de limitações. Para 

Giraldo (2001), esses conflitos ocorrem em quaisquer situações pedagógicas onde aconteça 

uma aparente contradição entre uma representação computacional para um dado conceito 

matemático e a formulação teórica a ele associada (Figura 3):  

 

Figura 3 – Conflitos Teórico-Computacionais 

 

 

Fonte: Giraldo (2001). 

 

Giraldo (2004) traz um exemplo de conflito teórico-computacional, por meio da noção 

de retidão local1, acompanhada pelo processo de magnificação local2 da função blancmange
3. 

                                                 
 
1 Para Tall (2000) a noção de retidão local baseia-se na percepção humana de que um objeto curvo 

aparenta ser reto quando aproximado para se ver de perto. 
2 Para Giraldo (2004), esse é o processo computacional da retidão local, ou seja, aproximações de 

alguns pontos da função. 
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Essa função é definida num intervalo fechado, digamos � ∈ .−1,1/ onde a imagem é o 

conjunto dos números reais e ainda, pela soma da série de funções "(�) = ∑ ��(�)0�	
  onde 

(��)�∈� é uma sequência de função modular. A característica principal desta função é ser 

contínua em todos os pontos do seu domínio, sendo simultaneamente não-derivável nos 

pontos do domínio.  

Giraldo (2004) observou, por meio do software Maple, que o gráfico da função 

blancmange aparentemente parece ser diferenciável, apresentando ser “enrugada” de acordo 

com as somas tendendo ao infinito. Isso pode ser percebido utilizando-se da magnificação 

local no ponto � = 

� e, pelos processos das somas da função, ele observou uma limitação 

numérica do algoritmo. Como a função é dada pelo limite de uma série infinita, sua 

representação computacional apenas pode ser visualizada com um truncamento finito desta 

série, apresentando ser a mesma, diferenciável nesse intervalo finito. Verificamos isso a 

seguir de acordo Figura 4, Figura 5 e Figura 6. 

 
Figura 4 – Limitação computacional na representação da soma parcial ∑ ��(�)���	
  em torno do 

ponto � = 

�  onde (��)�∈� é a sequência de funções construídas (n=40) 

 

 

Fonte: Elaboração nossa 

 

                                                                                                                                                         
 
3 Para maiores detalhes da função blancmange, veja Tall (1982) 
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Figura 5 – Limitação computacional na representação da soma parcial ∑ ��(�)
�	
  em torno do 

ponto � = 

�  onde (��)�∈� é a sequência de funções construídas (n=1) 

 

 

Fonte: Elaboração nossa 

 

Figura 6 – Limitação computacional na representação da soma parcial ∑ ��(�)��	
  em torno do 

ponto � = 

�  onde (��)�∈� é a sequência de funções construídas (n=5) 

 

 

Fonte: Elaboração nossa 
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Na perspectiva dessa discussão, em Tall (1986), foi introduzida a noções de 

organizadores genéricos, cujas finalidades na aprendizagem seriam, dentre outras: utilizar-se 

em uma demonstração, dando ênfase sobre o tema expresso nos exemplos do organizador e 

distante de qualquer motivação externa; fomentar discussões entre o professor e os estudantes; 

favorecer a resolução de problemas; promover discussões entre os estudantes quando 

utilizados de maneira colaborativa entre eles; enriquecer as imagens dos estudantes com 

objetivos de fornecer um comportamento do conceito complexo e explorar previamente 

conceitos de modo intuitivo e genérico para, posteriormente, serem analisados e formalizados. 

Para Tall (2000), com vistas a facilitar a transição de um contexto mais simplista para 

um complexo, que exige um pensamento avançado por parte do aprendiz e certa aquisição de 

experiências com posteriores reflexões sobre a construção de conceitos mais abstratos, define-

se que um organizador genérico é: 

 

[...] um ambiente (ou micromundo) que permite ao aprendiz manipular 
exemplos e (se possível) contraexemplos de um conceito matemático 
específico ou um sistema de conceitos relacionados. (TALL, 2000, p. 10, 
tradução nossa) 
 

Dentre os exemplos de organizadores genéricos, o pesquisador afirma que podemos 

encontrar os softwares que proporcionam ao usuário um rápido feedback. (TALL, 2000). 

Diante isso, em nossa pesquisa, consideraremos o GeoGebra um organizador genérico, por se 

constituir numa ferramenta apropriada e eficiente para a construção do conceito de Integral de 

Riemann, dada sua praticidade e dinamicidade na exploração das mais variadas operações 

matemáticas relacionadas a esse conceito. 

Em relação à criação de um organizador genérico, Tall (2000) ressalta a necessidade 

que seja uma ideia advinda de uma seleção importante e fundamental, que será o centro de 

atenção do usuário. Além disso, essa ideia não necessariamente precisa estar relacionada com 

a fundamentação matemática, visto que o objetivo dela será propiciar ao usuário intuições 

adequadas ao desenvolvimento de teorias. Diante desse contexto, uma eficaz utilização de 

organizador genérico ocorre quando ele: 

 

[...] está devidamente projetado e o agente de organização atua de forma 
eficaz, a compreensão intuitiva das ideias oferecidas pelo organizador pode 
fornecer uma base sólida para o desenvolvimento posterior da teoria formal. 
(TALL, 1986, p.85) 
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Entretanto, em Tall (1986), o pesquisador faz uma ressalva quanto à utilização e 

controle de um organizador genérico. Para ele, caso o ambiente construído não seja propicio 

ao seu objetivo e controlável pelo usuário, pode-se acarretar em aquisições desfavoráveis por 

parte dos estudantes no que se refere à maneira como conceitos são internalizados nas 

diversas propriedades de cada exemplo, fazendo com que possíveis padrões possam ser 

abstraídos em contextos não favoráveis a isso. Ou seja, percebe-se um principio geral em 

determinado conceito onde existem apenas exemplos com suas respectivas propriedades e na 

ausência de contraexemplos; assim, a mente do sujeito pode repassar, em muitos casos 

erroneamente, essas propriedades a outros contextos. 

Diante disso, no contexto da Análise, percebe-se que certas propriedades abstraídas e 

vivenciadas no Cálculo, apresentam outros significados e comportamentos por se 

estabelecerem em ambientes infinitos. Por exemplo, quando determinado sujeito é exposto ao 

conceito de sequência nos números reais, um possível equívoco seria: 

 

[...] se todos os objetos de um processo de limite possuem certa propriedade, 

então o objeto limite tem essa propriedade também. Se !1 = 

1 , então os 

termos !1 decrescem mas são números pequenos e diferentes de zero, assim 
o “objeto limite” é considerado um número pequeno e não-nulo. Do mesmo 
modo, porque 0,999... é sempre menor do que 1, para um número finito de 
casas decimais, a dízima 0,999...é considerada um número estritamente 
menor do que um. (TALL, 1986, p.84, grifo do autor, tradução nossa) 

 

Portanto, de maneira geral, para Tall (2000, p. 14), o ideal é que “todo organizador 

genérico ‘contenha as sementes de sua própria destruição’”, ou seja, no ato da criação é 

fundamental que se mostre as limitações do organizador em seus processos de funcionamento, 

fazendo com que ocorra uma abordagem da teoria de forma mais ampla. 

Já a noção de raiz cognitiva está inter-relacionada ao que observamos para o    

desenvolvimento de um organizador genérico, visto que é “uma unidade cognitiva 

(potencialmente) significativa ao estudante naquele momento, no qual ainda contém as 

sementes de uma expansão cognitiva para definições formais e futuro desenvolvimento 

teórico”. (TALL, 2000, p. 11). 

Entre os exemplos de raiz cognitiva para o Cálculo, Tall (2000, p. 11) destaca a área 

sob o gráfico (para crescimento cumulativo / integração). Um outro exemplo de raiz cognitiva 

foi a continuidade perceptiva (conceito formal de continuidade de uma função) (TALL, 2013) 

Assim, para Tall (2000), a relação entre organizador genérico e raiz cognitiva ocorre 

devido ao fato daquele ser originado em um ambiente, com uma ideia chave, já conhecido 
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pelo usuário, dada a geração de oportunidade no manuseamento do organizador com os 

conceitos em questão, cujos objetivos seriam um possível avanço na teoria. Mesmo assim, as 

possibilidades dos conceitos não seriam esgotadas, de acordo com a possibilidade desses 

conceitos poderem ser utilizados no desenvolvimento de um organizador genérico. 

  

2.4.1. Alguns exemplos de organizador genérico e raiz cognitiva 

 

Objetivando o conceito de continuidade formal de uma função, Tall (1993, 2000, 

2013), explora inicialmente o fato intuitivo de que uma função contínua pode ser apresentada 

como “aquela cujo gráfico pode ser desenhado continuamente com um lápis, sem tirar o lápis 

fora do papel” (TALL, 1993, p. 11). Para que isso ocorra, o pesquisador propõe esticar uma 

parte horizontal do gráfico em uma tela separada, mantendo-se a escala vertical e 

aumentando-se progressivamente a escala horizontal extraída. O que puder ser visto será 

semelhante a um segmento de reta. Assim, a função será contínua em ponto �� qualquer, 

como mostra a Figura 7 a seguir: 

 

Figura 7 – Função Contínua 

 

 

Fonte: Tall (1993) 

 

Para Tall (2013) a ideia intuitiva apresentada anteriormente, aproxima-se da definição 

formal de função contínua: 

 

Imagine o esboço de um gráfico em uma tela de alta resolução, e suponha o 
ponto médio (��, �(��)) pertença a uma faixa horizontal de largura 23 
construída ao redor desse gráfico. Assim para “manter horizontalmente o 
gráfico”(ou seja, deixá-lo na linha horizontal da faixa) é necessário encontrar 
uma valor 4 tal que para qualquer � entre �� − 4	 	�� ' 4 então �(�) 
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permaneça na faixa horizontal entre �(��) − 3	 	�(��) ' 3. (TALL, 2013, p. 
5) 
 

Ressaltamos que a introdução do conceito de função contínua de forma intuitiva, como 

acredita Tall (2013), pode gerar imagens distorcidas, diante de uma utilização inadequada da 

forma. Quando se refere à noção formal de continuidade de uma função, privilegia-se a 

abordagem pontual, isto é, para qualquer ponto do domínio da função. Com isso algumas 

funções, por exemplo, definidas como �: - − {0} → -, onde �(�) = 

89 (ou quaisquer outras 

famílias dessas funções) apresentam seu esboço “retirando o lápis do papel”, ainda que a 

função f seja “contínua em todos os pontos do seu domínio”. 

Na relação entre continuidade e integração, Tall (1993, p. 13) afirma que “quando a 

integração for dada como um significado independente, através de um somatório, a função da 

continuidade se tornará mais evidente”. Ainda nessa inter-relação entre continuidade e 

integração, Tall (2000, p. 16) aponta que a transição entre os conceitos de Integral de 

Riemann e de Lebesgue pode ser subsidiada pelas “noções corporificadas de ‘área’ e ‘área até 

o momento’”. O pesquisador afirma que, utilizando-se um software adequado, essas noções 

podem ser ampliadas na tela de um computador e, por exemplo, serem calculadas áreas 

numericamente, relacionando-as às noções de continuidade e integrabilidade de uma função. 

Como exemplo concreto dessas situações, Tall (2000) considera a “área” da função 

�(�) = � − ��:(�), onde int(x) é a função maior inteiro. Essa função apresenta 

descontinuidade em cada número inteiro e é contínua em quaisquer outros números do 

domínio. Segundo o pesquisador, é possível perceber a continuidade da função área em 

qualquer ponto do domínio e sua diferenciabilidade em qualquer ponto no qual a função f é 

contínua. No entanto, ele faz um alerta para os “bicos” que surgem nos números inteiros, 

quando é dado um zoom nesse local. S 

Segundo o pesquisador, o motivo para isso, seria o fato das derivadas laterais 

possuírem valores distintos, como mostra a Figura 8 a seguir: 
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Figura 8 – Função Área 

 

 

 

Fonte: Tall (2000) 

 

Diante isso, em nossa pesquisa, consideraremos o conceito de Integral de Riemann 

uma raiz cognitiva, por permitir a interação entre várias ideias e definições subjacentes, tais 

como: área sob o gráfico, integral inferior e integral superior, conceitos potencialmente 

significativos para a expansão cognitiva da definição formal de Integral de Riemann. 

 

2.5. Algumas pesquisas sobre o Ensino de Análise e Tecnologias 

 

Em sua dissertação “Experimentação-com-tecnologias: revisitando alguns conceitos 

de Análise Real”, Mazzi (2014) investiga algumas possibilidades para o ensino e 

aprendizagem de conceitos na Análise Real, a partir do uso do software GeoGebra. Apoiando-

se principalmente nos trabalhos de De Villiers (2003) e Borba e Villareal (2005), o autor 

subsidia o conceito de “Experimentação-com-tecnologia” juntamente com o papel da 

visualização no desenvolvimento da aprendizagem matemática. 

Em relação à metodologia de pesquisa, Mazzi (2014) utilizou-se da triangulação de 

dados proposta por Aráujo e Borba (2004). A pesquisa ocorreu com duas duplas de estudantes 

do curso de Licenciatura em Matemática na UNESP de Rio Claro – São Paulo, no quais tais 

sujeitos já haviam cursado as disciplinas de Cálculo e Análise. A coleta dos dados aconteceu 

em quatro momentos, de acordo a seguinte ordem: apresentação de alguns conceitos do 

software a serem utilizados posteriormente, conceitos de Convergência de Sequências 
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Numéricas, resultados de convergência de sequências, com destaque para sequências 

limitadas e monótonas, e por último, o Teorema do Valor Intermediário. O autor ainda destaca 

a utilização de entrevistas, após cada experimento de ensino. Todas essas atividades foram 

feitas no GeoGebra e com capturas de suas telas por meio do software Blueberry. 

Mesmo já possuindo conhecimento prévio dos conceitos trabalhados na pesquisa, 

Mazzi (2014, p. 42) destaca que “as alunas tiveram dificuldades em discutí-los no decorrer 

das atividades propostas”. Para o autor, tais atividades proporcionaram discussões entre os 

sujeitos de tal modo a contribuir para o ensino e aprendizagem na Análise. Entre essas 

discussões, Mazzi (2014) destaca: possibilidade de refutação de conjecturas, verificação de 

hipóteses, definições de sequências limitadas e monótonas, aspectos visuais utilizados com o 

GeoGebra na possibilidade de gerar dificuldade de entendimento de conceitos, compreensão 

da noção de convergência, etc. A partir desse quadro de discussões, (MAZZI, 2014, p. 105) 

conclui que “a utilização de um software no ensino da disciplina Análise pode trazer 

contribuições para a aprendizagem dos alunos”. 

Diante dessas situações e com vistas à aprendizagem dos estudantes, o autor aponta 

para algumas possibilidades de pesquisa em Análise, dentre elas o uso de tecnologias na 

apropriação de determinados conceitos da disciplina. Para (MAZZI, 2014, p. 123), “há um 

número relativamente pequeno de pesquisas que envolvam a Análise Matemática no contexto 

da Educação Matemática”. 

Herceg e Herceg (2009) investigaram o conhecimento teórico, visual e prático do 

conceito de Integral definida com estudantes universitários. Para isso, utilizaram da integração 

dos softwares Mathematica e GeoGebra, objetivando a visualização (conceito) e computação 

(aproximação de integrais e métodos computacionais) a partir de gráficos, imagens, mudanças 

de parâmetros, etc. Por meio do uso do Mathematica, observaram-se  mudanças de parâmetros 

e valores para as somas superiores, inferiores e ponto médio. 

Para os autores, calcular uma aproximação para a integral definida por meio de 

métodos numéricos, é necessário usar as Somas de Riemann. Os pesquisadores utilizaram-se 

do fato de uma integral definida ser um limite de somas e, com isso, especial atenção foi dada 

às Somas de Riemann e aos limites dessas somas. Seu objetivo era mostrar que as Somas de 

Riemann poderiam ser pensadas como uma aproximação de valores da integral definida e 

apresentar seus comportamentos de integração. A metodologia utilizada foi basicamente 

quantitativa e os resultados apontaram que o uso dos softwares tem um impacto positivo na 

aprendizagem e na habilidade dos estudantes. 
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Scucuglia (2006) investigou o Teorema Fundamental do Cálculo – TFC por meio de 

programas e comandos da calculadora gráfica TI-83, de modo a pesquisar como eram 

condicionados os pensamentos dos estudantes do 1º ano de Licenciatura em Matemática. Para 

isso, o autor utilizou experimentos de ensino onde os alunos estabeleceram conjecturas sobre 

o TFC. Alguns conceitos envolvidos versavam sobre Somas de Riemann e Integral, inerentes 

ao TFC. Objetivando uma demonstração do TFC, Scucuglia (2006) introduziu tal ideia de 

forma intuitiva e simplificada, antes da simbologia formalista da Matemática. Sua abordagem 

“experimental-com-tecnologia” possibilitou uma maior discussão de questões matemáticas, de 

modo a relativizar um paralelo com a simbologia mais formal da Matemática vista 

posteriormente. 

Já Attorps et al (2011) investigaram um experimento de ensino em relação ao conceito 

de Integral Definida no ensino de Matemática universitária. O objetivo da pesquisa era a 

concepção de sequências de ensino para Integral Definida, com a utilização do software 

GeoGebra, com vistas a facilitar a aprendizagem matemática de estudantes universitários. A 

metodologia de pesquisa foi quantitativa e tal investigação ocorreu em uma universidade da 

Suécia. Os sujeitos foram estudantes de Cálculo em um curso de Engenharia.  

A coleta de dados consistiu em respostas dos estudantes em pré e pós-testes. Em tais 

testes, foi utilizado um questionário com seis questões, nos quais os pesquisadores analisaram 

alguns conhecimentos prévios dos estudantes quanto ao conceito de Integral definida, visto 

que os sujeitos eram oriundos da China e lá esses conceitos são estudados nos primeiros anos 

do ensino universitário. Posteriormente, utilizaram-se desses fatos para aplicar uma sequência 

que poderiam levar os estudantes a reflexão do conceito de Integral Definida através de 

diferentes objetos feitos no GeoGebra.  

Destacamos a 1ª questão do questionário, cujo objetivo foi testar a concepção intuitiva 

dos estudantes sobre o conceito de Integral Definida como um limite de processo, em 

particular, por meio de Somas Superiores de Riemann, como mostra a Figura 9 a seguir: 
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Figura 9 – Somas Superiores 

 

  

Fonte: Attorps et al (2011) 

 

Dentre os objetos criados no GeoGebra para uma sequência de ensino, os autores 

destacaram o uso deles para o cálculo numérico da Integral Definida por meio de somas 

superiores e inferiores, e a abordagem do conceito de Integral Definida a partir de inerentes 

limites dos processos (como mostra a figura abaixo). Por meio desses objetos, foi possível 

determinar quantos subintervalos o domínio da função em questão poderia mostrar, ou seja, 

os estudantes poderiam particionar esses intervalos em uma quantidade de vezes e, com isso, 

verificar numericamente e ao mesmo tempo, os valores para as somas superiores e inferiores. 

Segundo os autores, o objetivo da aplicação era mostrar que o aumento do número desses 

subintervalos diminui a diferença entre as somas superiores e inferiores e, com isso, essas 

somas coincidem com valor da integral, como mostra a Figura 10 a seguir: 

 

Figura 10 – Somas Superiores e Inferiores com o GeoGebra 

 

  

Fonte: Attorps et al (2011) 
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Como segundo exemplo de aplicação com o GeoGebra, os autores objetivaram 

mostrar que o valor da área entre a função, o eixo x e o valor da integral nem sempre são os 

mesmos. Para Attorps et al (2011, p. 6), “enquanto a área é sempre um número real não-

negativo (não necessariamente constante), o valor da integral pode ser qualquer número real”. 

Para isso, tal atividade possibilitou os estudantes explorarem os intervalos no eixo x e, com 

isso, obtiveram para cada subintervalo, valores distintos de áreas e integrais, como mostra a 

Figura 11 a seguir: 

 

 

Figura 11 – Áreas e Integrais 

 

 

 

Fonte: Attorps et al (2011) 

 

Portanto, para os pesquisadores, o entendimento do conceito de Integral perpassa por 

um contexto mais amplo, envolvendo o significado de integral como um número real e não 

apenas área sob a curva, como muitos livros apresentam. Tais aplicações envolvendo o 
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GeoGebra proporcionaram aos estudantes, oportunidades de aprendizagem do conceito e uma 

possibilidade de significado da Integral como um número real.  

Alves e Neto (2012) usaram o GeoGebra para explorar definições e teoremas na 

Análise. Entre as definições exploradas encontram-se: funções limitadas e ilimitadas em uma 

vizinhança, convergência de sequências de números reais, assim como suas subsequências e 

valores de aderência. Em relação aos teoremas, destaca-se a exploração do Teorema do 

“Sanduíche” em Análise onde os autores apresentam inúmeras aplicações deste resultado 

matemático. Os pesquisadores buscaram oportunizar ao aprendiz, a partir da visualização com 

suporte do software, uma ressignificação conceitual e construção de propriedades formais 

desses aspectos matemáticos citados anteriormente, com vistas a um futuro apoio para um 

contexto mais formal da Análise. 

Utilizando do software GeoGebra na transição do Cálculo e a Análise, Alves (2012) 

explorou algumas noções topológicas com essa tecnologia. O pesquisador utilizou a 

visualização a partir do software como fator importante na possibilidade de construção de 

conceitos da Análise pelos estudantes. Os conceitos explorados foram, dentre outros, 

sequências de números reais, conjuntos compactos, continuidade uniforme, etc. 

Alves (2012) ainda defende a integração de dois softwares como suporte na 

possibilidade de produção do conhecimento matemático quando este fica limitado de alguma 

maneira com a utilização apenas do software GeoGebra. Para isso, Alves (2012, p. 176) 

afirma que “ferramentas computacionais como o GeoGebra ou o CAS Maple possibilitam 

explorar a visualização, a evolução de imagens mentais, o uso de metáforas, a produção de 

insights [...]”. 

Diante de funções como h(x) =	*	 0, � 	� ∈ +
	1, �	,	(- − +), Alves (2012) destaca o fato delas 

não poderem ter seus gráficos esboçados pelo GeoGebra. Porém, o autor argumenta que, para 

uma solução desse fato, precisaríamos “recorrer a outros programas mais sofisticados, como 

os de computação algébrica (CAS)” (ALVES, 2012, p. 175) o que demonstra, num certo 

sentido, que as tecnologias também apresentam limitações em sua utilização.  

Melo (2002) investigou a função do computador na prática de ensino e aprendizagem 

da Integral. Ainda que seu “ambiente de investigação” tenha sido o ensino de Cálculo, 

achamos por bem destacar tal pesquisa nesse momento, pois seus objetivos de pesquisa 

coadunam com nossas perspectivas. Seu objetivo foi responder à seguinte questão de 

pesquisa: “Os alunos são capazes de construir o conceito da Integral, por meio de atividades 

que levem em conta sua gênese, utilizando um software matemático?” (MELO, 2002, p. 7). 
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Para responder a tal questão, o autor elaborou e aplicou uma sequência de ensino em um 

ambiente computacional, no qual baseou sua fundamentação teórica, além de trazer alguns 

elementos históricos da Integral. Na aplicação da sequência, utilizou-se o software Maple e a 

ênfase foi a Integral de Riemann como limite comum de somas superiores, inferiores e 

médias. 

Dentro de uma metodologia qualitativa, Melo (2002) elaborou e aplicou a sequência 

de ensino com 30 alunos, organizados em dupla, sendo que a utilização do computador se 

justificou para uma construção e significação da Integral. Em seus resultados, o autor 

observou que as atividades da sequência proporcionaram aos estudantes o aprofundamento 

dos processos de visualização, conjecturação, simulação, refutação, validação de conceitos e 

resultados. 

 Em particular, nas visualizações, os estudantes observaram que, ao fazer um número 

crescente de refinamentos nas partições de um intervalo, seja nas somas superiores ou 

inferiores, existe um número para o qual a aproximação tende. Com isso, concluíram, 

intuitivamente, que esse número é o limite infinito para cada soma, como mostra a Figura 12 a 

seguir: 

 

Figura 12 – Somas Inferiores e Superiores com o Maple 

 

Fonte: Melo (2002) 

   

Aldon (1995) utilizou o software Derive com seus estudantes para desenvolver alguns 

conceitos de Análise. Para o autor, a utilização dessa mídia com a finalidade de ensino e 

aprendizagem de Matemática possibilita a aquisição de distintas heurísticas, bem como 

modifica o ensino de Análise em relação ao ensino de Cálculo, devido ao uso de conceitos 

(comparação, aproximação) ao invés de técnicas (métodos, fórmulas) e, além disso, permite 

elaborar pequenas teorias matemáticas sobre determinados assuntos. 

Portanto, concluímos este capítulo enfatizando, como muitos dos autores aqui 

destacaram, a necessidade do uso crítico das TICEM em aulas de Matemática, ressaltando um 
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melhor aproveitamento da mídia, quando se conhece a fundo suas potencialidades e 

limitações. 

No próximo capítulo, continuaremos nosso referencial teórico-bibliográfico discutindo 

outros elementos do ensino de Análise que, juntamente, com as tecnologias, comporão o 

sustentáculo de nossa pesquisa de campo. 
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Capítulo 3 

 

PROCESSOS DO PENSAMENTO MATEMÁTICO AVANÇADO  

E RELAÇÃO ENTRE RIGOR E INTUIÇÃO  

NO ENSINO DE ANÁLISE REAL  

 

“Rigor e intuição caminham juntos, tanto no Cálculo como na Análise 

e ambos têm papéis igualmente importantes e complementares.” 

Reis (2001) 

 

Nos últimos anos, a disciplina de Análise tem sido foco de algumas pesquisas 

brasileiras no âmbito da Educação Matemática. Assim, Otero-Garcia (2011), em sua pesquisa 

de mestrado, fez um levantamento e constatou que, até meados do ano de 2001, as pesquisas 

nacionais que discutiam a disciplina de Análise relacionada à Licenciatura em Matemática 

eram escassas. Por um lado, algumas dessas pesquisas trazem relações no cerne do ensino de 

Análise, quanto ao seu papel na formação do professor de Análise e do professor da Educação 

Básica, bem como aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem, com destaque para 

questões críticas relacionadas ao ensino dessa disciplina. 

Uma dessas questões apontadas por Otero-Garcia (2011) foi a ausência de pesquisas 

relacionadas ao uso das chamadas Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC’s no 

ensino e aprendizagem de Análise. Frente a essa situação, Otero-Garcia (2011) questiona: 

 

Será que isso (o uso das TIC’s) seria relevante? O uso de computadores no 
ensino de Análise poderia melhorar a aprendizagem dos alunos? Se sim, 
como isso poderia ser feito? Como efetivamente lidar com essa situação sem 
que o uso dos computadores se torne efetivamente uma perfumaria? 
(OTERO-GARCIA, 2011, p. 137) 

 

Relembramos que, recentemente, Mazzi (2014) realizou sua pesquisa nessa temática, 

mais especificamente, ao explorar alguns conceitos da disciplina por meio do uso do software 

GeoGebra com alunos da Licenciatura em Matemática. Já em relação à importância dessa 

disciplina no contexto de um curso que forma professores de Matemática, destacamos 

pesquisas como a de Martines (2012) buscou explorar aspectos do papel da Análise sob a 

visão de professores que lecionam essa disciplina e coordenadores de cursos de Matemática. 

Essa perspectiva justifica-se, pois segundo Otero-Garcia, Baroni e Martines (2013): 
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Os professores e coordenadores que trabalham diretamente com os 
licenciandos possuem uma compreensão do papel da disciplina mais 
próxima da realidade dos cursos de licenciatura e, por essas razões, podem 
contribuir para as discussões e reflexões sobre o papel da Análise na 
formação do professor. (OTERO-GARCIA; BARONI; MARTINES, 2013, 
p. 704) 

 

Martines (2012) entrevistou e analisou o discurso de quatro professores de Análise e 

quatro coordenadores em diferentes universidades. A partir disso, a autora apresentou três 

categorias relacionadas ao papel da disciplina na formação do professor de Matemática. Aqui 

vamos nos ater às duas primeiras, mais gerais, já que a terceira é voltada para os números 

reais.  

Como primeira categoria, Martines (2012) mostra que o papel da disciplina é 

“fundamentar o conhecimento matemático do futuro professor”; assim, a Análise não é uma 

disciplina direta na prática docente. Para Otero-Garcia, Baroni e Martines (2013) essa 

categoria é questionável em relação à maneira como as abordagens no ensino de Análise, 

muitas vezes, formais e rigorosas, podem contribuir diretamente para o aprofundamento do 

conhecimento matemático visando à futura prática docente no Ensino Básico. Frente a esse 

rigor dos cursos de análise, Reis (2001) questiona a origem dessa prática e se ela tem relação 

direta com a formação dos professores que a ministram. Ainda nessa questão, Moreira, Cury e 

Vianna (2005), após pesquisa com matemáticos de diferentes instituições brasileiras, 

acreditam que o conhecimento de uma Matemática axiomática não tem implicação direta em 

respostas presentes na Matemática a ser ensina pelo futuro licenciando. Dessa maneira, 

Moreira, Cury e Vianna (2005) defendem que: 

 

A noção de conhecer Matemática, no sentido da Matemática “avançada” 
(isto é, submetido a um modelo de organização axiomática, utilizando uma 
linguagem formal, com conceitos “unificados”, num alto grau de abstração e 
generalidade, etc.) nem sempre pressupõe um conhecimento da Matemática 
elementar no sentido de ser capaz de dar respostas às questões que se 
colocam para o professor em sua prática docente escolar. (MOREIRA, 
CURY e VIANNNA, 2005, p. 37, grifo dos autores) 

 

Como conclusão a respeito dessa categoria de Martines (2012), Otero-Garcia, Baroni e 

Martines (2013, p. 713) afirmam acreditar que a Análise não ser uma disciplina direta na 

prática docente “é um equívoco, uma vez que é sim possível articular conteúdos da Análise 

com conteúdos do Ensino Fundamental, já que em sua essência está o conjunto dos números 

reais”. 
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A segunda categoria apontada por Martines (2012) aponta que o papel da Análise é 

“consolidar e formalizar conteúdos, bem como propiciar cultura e bagagem matemática”. Na 

visão de Otero-Garcia, Baroni e Martines (2013), existe o envolvimento de “ideias centrais” 

da Matemática nessa situação, pois a disciplina, em geral ensinada de forma rigorosa, propicia 

ao licenciando cultura e bagagem matemática inclusive recuperando muitas disciplinas já 

vistas de forma dispersa ao longo de sua formação. Isso confirma uma posição mais 

internalista da Análise.  

Da mesma forma, acreditamos que essa categoria coaduna parcialmente com duas 

categorias apresentadas por Moreira, Cury e Vianna (2005), sendo que uma delas retrata uma 

cultura do “pensar matematicamente” do futuro professor do Ensino Básico e um possível 

acesso a uma “cultura matemática” avançada. A outra categoria apresentada por Moreira, 

Cury e Vianna (2005) aborda a situação do aprofundamento teórico-formal dos conceitos 

matemáticos na Educação Básica. Assim, como consequência de alguns conceitos básicos da 

Análise, Moreira, Cury e Vianna (2005) destacam que: 

 

A disciplina proporciona uma compreensão sólida e profunda dos conceitos 
básicos da Matemática escolar, explica os “porquês” e dá maior segurança 
ao futuro professor da escola. Propicia uma visão integrada e logicamente 
consistente da Matemática elementar, em substituição a uma visão que a 
concebe como um amontoado desconexo de fórmulas e regras. (MOREIRA, 
CURY e VIANNA, 2005, p. 22, grifo dos autores) 

 

Dentro dessa perspectiva, com uma formação mais voltada à parte técnica e 

axiomática, muitos dos valores e conhecimentos necessários aos licenciandos enquanto 

futuros professores do Ensino Básico passam a ser desconsiderados e não legitimados, frente 

ao formalismo de sua formação docente (MOREIRA e DAVID, 2007). Essa formação 

rigorosa propicia legitimamente a formação do matemático profissional, enquanto a formação 

do professor do Ensino Básico exige uma demanda de compreensão dos significados dos 

conceitos matemáticos (SOARES, FERREIRA e MOREIRA, 1997).  

Por fim, frente ao papel da disciplina de Análise no que tange fundamentar e 

consolidar o conhecimento matemático na formação do futuro professor, Otero-Garcia, 

Baroni e Martines (2013, p. 712) argumentam que, para cumprir esse objetivo, é necessário 

“desenvolver uma prática pedagógica pautada na construção e negociação de significados”. 

Para Moreira e David (2004, p. 14), isso ocorrerá somente se o estabelecimento do 

conhecimento matemático se fizer numa forma altamente flexível, isto é, adaptável aos 
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diferentes estágios de desenvolvimento cognitivo dos alunos da escola, e multifacetada, isto é, 

capaz de se conectar aos diferentes caminhos no processo de construção do conceito. 

Adentraremos agora nos processos que caracterizam a formação do pensamento 

analítico, que pode ser considerado uma espécie de pensamento matemático avançado. 

 

3.1. Processos do Pensamento Matemático Avançado 

 

Nos últimos anos, a comunidade de Educação Matemática tem se preocupado com a 

maneira pela qual estudantes e professores pensam a respeito de objetos matemáticos e suas 

interrelações no ensino e aprendizagem de Matemática avançada. 

Para Selden et al (2006), o termo “pensamento matemático avançado” originou-se em 

um evento chamado International Group of Psychology of Mathematics Education – PME, no 

qual entre os participantes encontravam-se David Tall e Gontran Ervynck e outros 

pesquisadores que se propuseram a estudar o pensamento matemático. Resultou desse 

encontro a formação de um grupo denominado Advanced Mathematical Thinking. Em 1986, 

esse grupo se reuniu com objetivo de publicar um livro com o mesmo nome (TALL, 1991). 

De acordo com Selden et al (2006), nesse evento internacional, ficou claro que o termo 

Pensamento Matemático Avançado – PMA  abrangia desde os anos finais do Ensino Médio 

até a Matemática formal e axiomática, baseadas em suas provas e teoremas. 

Para Tall (1991), a dedução e definição são aspectos presentes no pensamento 

matemático avançado sendo que, por sua vez, as propriedades de seus objetos são elaboradas 

a partir de suas definições. Isso diferencia o pensamento avançado do pensamento matemático 

elementar no qual os objetos são descritos com base em suas propriedades concretas e 

manipulações experimentais.  No entanto, para o autor, esses pensamentos utilizam estruturas 

cognitivas por meio de um ciclo completo de atividades, nos quais partem de um contexto de 

um problema conjecturado, objetivando-se chegar a níveis de refinamento e prova. De acordo 

com Tall (1991), essas diferenças se fazem presentes em uma transição baseada nos aspectos 

citados anteriormente:  

 

O movimento do pensamento matemático elementar para o avançado 
envolve uma transição significante: de descrever para definir, de convencer 
para provar de uma maneira lógica baseada nas definições. 
Essa transição requer uma reconstrução cognitiva. (TALL, 1991,       p. 20, 
grifo do autor, tradução nossa) 
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Ainda em relação às semelhanças e diferenças entre os pensamentos elementar e 

avançado, Dreyfus (1991) afirma não haver distinção significativa entre esses pensamentos. 

Para ele, existem tópicos de Matemática elementar que podem ser trabalhados na Matemática 

avançada, do mesmo modo como assuntos de pensamento avançado podem ser trabalhados 

com pensamento elementar. Para o pesquisador, o pensamento matemático avançado é 

subsidiado na interação por diversos processos, dentre eles: representação, visualização, 

generalização, intuição, classificação, sintetização, abstração, formalização, dentre outros. 

Particularmente em relação aos processos de ensino e aprendizagem focados no 

pensamento matemático avançado, Dreyfus (1991) observa que alguns docentes utilizam-se 

de aulas “práticas”, ou seja, aulas sequenciais de “teorema-prova-aplicação”. Ele ainda 

ressalta que, por um lado, isso acarreta em uma grande quantidade de informação matemática 

técnica e mecânica aos estudantes, mas por outro, essa sequência não oportuniza os alunos a 

pensarem nos processos inseridos nas construções teóricas. 

Para Dreyfus (1991), os principais processos presentes no pensamento matemático 

avançado são a representação e a abstração, sendo que os processos que compõe a 

representação são: representação simbólica, representação mental, visualização, mudança de 

representações e tradução entre elas, além da modelação. 

 Quanto à representação simbólica, Dreyfus (1991) argumenta que esse processo tem 

uma função importante na Matemática avançada, pois dada sua objetividade na compreensão 

mais fácil de um objeto / conceito matemático, ela geralmente é transpassada de forma escrita 

ou falada, entre signos e significados. Por exemplo, Tall (2013), ao interpretar a integral como 

área, referindo-se a Leibniz (1646-1716), afirmou: 

 

Leibniz originalmente usava o símbolo ainda mais econômico ; = $<	%� 
para área, que ele havia previsto como a soma de retângulos cada um com 
altura y e comprimento dx. Ele considerou que, quando x é aumentado por 
uma quantidade dx, a área A é aumentada pela quantidade dA que pode ser 
interpretada como um área de uma faixa muito fina de largura dx e altura y. 
(TALL, 2013,  p. 22, tradução nossa) 

 

Segundo Dreyfus (1991), a representação mental ocorre quando, ao raciocinar sobre 

um objeto ou conceito matemático, cada individuo poderá gerar diferentes representações 

desse determinado conceito, baseado em algo que já se tenha em mente. Com isso, essa 

representação refere-se a esquemas internos a serem exportados a um mundo externo. Diante 

dessa diversidade de possibilidade de pensamentos a respeito de um mesmo conceito ou 

objeto matemático, Dreyfus (1991) questiona: 
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Você já perguntou a matemáticos que trabalham em diferentes áreas o que 
lhes vem à mente quando eles pensam sobre funções? Quando você 
perguntar a professores de Matemática e estudantes, estas diferenças tornam-
se não só acentuadas, mas também muito mais importantes. Por exemplo, a 
noção de um estudante sobre uma função pode ser limitada a processos (de 
computação ou aplicação) enquanto o professor que ensina integrais 
indefinidas pode pensar na função da integral como objeto a ser 
transformado. (DREYFUS, 1991, p. 31, tradução nossa) 

 

De especial interesse em nossa pesquisa, a visualização é um dos processos pelos 

quais as representações mentais podem passar a existir. De acordo com (1987 apud 

DREYFUS, 1991), a geração de representações mentais depende dos sistemas de 

representação, de produções externas, concretas, artefatos que podem ser materialmente 

percebidas pelo sujeito. Como exemplo, afirma-se que no caso das funções, gráficos são um 

tipo de artefato, fórmulas algébricas são outro tipo, assim como diagramas e tabelas de 

valores. 

De acordo com Dreyfus (1991), os processos de mudança de representações e a 

tradução estão interrelacionados no processo de representação. Assim, um sujeito pode ter 

inúmeras representações mentais de um determinado conceito, de tal maneira que elas podem 

ser usadas entre si, completando-se, e/ou de acordo com cada situação, sendo utilizada a mais 

eficiente, visando obter uma única representação. Em relação ao processo de tradução, ele 

pode ser entendido como uma transição de um contexto no qual a formulação de uma 

propriedade matemática pode ser transferida e aplicada em outro contexto não 

necessariamente matemático. Como exemplo, Dreyfus (1991) retrata aplicações de um 

conceito matemático em contextos de natureza física. 

Para outro processo envolvido na representação e que, de certa maneira, é análogo ao 

processo de representar no pensamento avançado, Dreyfus (1991 p. 34) afirma que a 

modelação significa “a construção de uma estrutura matemática ou teoria que [...] pode ser 

usada para estudar o comportamento do objeto ou o processo a ser modelado”. A analogia 

com o processo de representar é relatada por Dreyfus (1991) como sendo a relação da 

modelação com a representação matemática de um objeto não-matemático. 

Dreyfus (1991) argumenta que muitos dos processos vistos anteriormente estão 

presentes desde os tempos das crianças nas escolas, onde elas têm maior contato com objetos 

e experimentos (pensamento elementar), até níveis do pensamento avançado. Isso faz com 

que os indivíduos criem e aprimorem habilidades em possuir diferentes representações, 

fazendo com que no processo avançado, o mais importante seja a abstração. Caso o estudante 
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consiga atingir conscientemente esse nível de processo, talvez ocorra o objetivo mais 

importante do processo avançado. De acordo com Dreyfus (1991), o processo de abstração 

tem como base os processos de generalização e síntese. 

Dreyfus (1991, p. 35) afirma que “generalizar é derivar ou induzir de particularidades, 

identificar semelhanças para expandir a domínios de validade”. Como exemplo, o pesquisador 

traz o caso de estudante que pode generalizar o fato de um sistema de n equações lineares com 

n variáveis possuir como domínio de validade uma única solução para o sistema. Para que 

isso ocorra, é necessário que em casos particulares com n = 2, n = 3 e/ou n > 3, o aluno 

verifique propriedades em comum (uma única solução) entre esses casos e transite o 

pensamento conjecturado para um caso geral n. Também como exemplo dessa situação, 

poderíamos pensar no contexto da Análise, na questão envolvendo o aumento do número de 

retângulos das Somas Superiores e Inferiores, objetivando a verificação da integrabilidade de 

uma função qualquer. 

Contudo, para o autor, algumas generalizações requerem a formulação de outros 

conceitos matemáticos diferentes dos encontradas nos casos particulares. Como exemplo, é 

explorado o fato da transição entre convergências de sequencias numéricas a convergências 

de sequências de funções o que, para acontecer, segundo Dreyfus (1991), necessita considerar 

a topologia de espaço das funções. 

Em relação à sintetização, Dreyfus (1991, p. 35) a define como um processo de 

“combinar ou compor partes de tal maneira que elas formem um todo, uma entidade”. Como 

exemplo, o pesquisador apresenta situações que ocorrem no ensino de Álgebra Linear, onde 

muitas vezes os alunos aprendem isoladamente, conhecimentos de ortogonalização de vetores, 

transformações de bases, soluções de sistemas de equações lineares, etc. Como consequência 

dessa aprendizagem, é demandada posteriormente dos estudantes, a construção desses 

conteúdos, que parecem ser desconexos, para uma união em forma de síntese, 

interrelacionando-os. 

Do ponto de vista didático, Dreyfus (1991) advoga que alguns professores não têm 

oportunizado aos estudantes, explorarem o processo de síntese. Para ele, muitos docentes, ao 

fazerem resumos, isentam os estudantes de tal processo. Com isso, certos tipos de questões, 

que exigem flexibilidade e síntese, encontram-se distantes do entendimento dos discentes. 

Apesar de considerar a existência uma forte interrelação, inclusive de 

complementariedade entre os processos de generalização e sistematização para o processo de 

abstração, Dreyfus (1991) acredita que, ao abstrair, o indivíduo é obrigado a se concentrar nas 

relações existentes nos objetos matemáticos, com o objetivo de compreendê-los. Diante disso, 
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exige-se um maior esforço cognitivo por parte do indivíduo. O pesquisador ainda exprime as 

diferenças entre generalizar e sistematizar com abstrair, admitindo que o processo de 

abstração pode ser encarado como um processo “construtivo”:  

 

A construção de estruturas mentais a partir de estruturas matemáticas, ou 
seja, de propriedades e relações entre objetos matemáticos [...] Esse processo 
é dependente do isolamento de propriedades adequadas e estabelecimentos 
de relações. Requer a capacidade de deslocar a atenção dos objetos em si a 
estruturas das suas propriedades e relações. (DREYFUS, 1991, p. 37, 
tradução nossa) 

 

Uma situação didática apontada por Dreyfus (1991) refere-se à utilização de um ou 

mais exemplos por parte do professor, com o objetivo de levar os estudantes a abstrair 

determinado conceito. Para o autor, o importante é o professor adotar uma maneira apropriada 

de acordo com cada situação, enfatizando para os alunos, as relações e propriedades existentes 

em cada tópico em comum. Dreyfus (1991) ressalva que, caso os exemplos sejam complexos, 

é melhor o docente trabalhar com apenas um exemplo, a fim de obter a abstração e, nesse 

caso, as propriedades podem ser ignoradas. Como exemplo, o autor apresenta o caso dos 

estudantes, por não compreenderem apropriadamente o conceito de função, não entenderem 

que uma função pode ser solução de uma equação diferencial. 

Assim, para Dreyfus (1991), os processos de representação e abstração são 

complementares visto que, em alguns casos, conceitos são abstraídos de suas representações 

diversificadas e vice-versa. Com isso, caso um sujeito tenha apenas uma representação de 

conceito, a atenção deve ser enfatizada sobre a representação e não sobre o conceito / objeto 

abstrato. Agora, se o sujeito possui diversas representações de um conceito, a relação de 

entendimento do conceito abstrato torna-se mais importante de ser obtida.  

No campo didático, Dreyfus (1991) argumenta que as relações entre os processos de 

representar e abstrair oportunizam um caminho para o ensino e a aprendizagem, nos quais 

podemos distinguir quatro estágios nos quais se: utiliza uma única representação; utiliza 

várias representações em paralelo; faz representação entre as ligações paralelas; integra as 

representações, flexibilizando mudanças entre elas. 

No primeiro estágio, os processos iniciam de um caso concreto, particular, de uma 

simples representação. Ao longo do curso, os indivíduos passam a ter contato com mais 

representações paralelas de um objeto e isso caracteriza o segundo estágio. Ainda nesse 

percurso, os indivíduos podem apresentar dificuldades na utilização de representações 

paralelas, fazendo com que a construção do objeto seja prejudicada. Assim, ocorre o terceiro 
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estágio. Por último, no quarto estágio, as relações, ligações e propriedades comuns formam o 

conceito abstrato. Aqui, ocorre uma síntese da situação, onde o sujeito passa a gerenciar e ter 

posse do conceito, utilizando-o quando for necessário.  

Dreyfus (1991, p. 40) ainda destaca o relacionamento possível entre representação e 

abstração como os processos de intuir, definir, descobrir, provar, dentre outros. Em particular, 

para o autor o processo de intuir é “aprender pela intuição, pela cognição direta, sem 

evidências do pensamento racional, tem uma importância central em qualquer sequencia de 

processo que inicie do descobrimento”. 

Assim, caminhamos agora para uma relação presente no desenvolvimento do 

pensamento matemático avançado que será foco direto de nossa pesquisa. 

 

3.2. Rigor e a Intuição no Ensino de Análise 

 

Para Reis (2001), diante da prática pedagógica do ensino de Análise, a transição entre 

os processos do pensamento matemático elementar para o pensamento matemático avançado 

nos remete a uma “tensão” entre o rigor axiomático dos resultados e a concepção intuitiva das 

ideias subjacentes aos conceitos. 

Após o período do movimento da Aritmetização da Análise (REIS, 2001), o 

matemático Pierpont (1989) resumiu o pensamento vigente em sua época da seguinte forma: 

“Tudo que pudesse ser provado, deveria ser provado”. Para Reis (2001, 2009) essa ideia 

sempre foi questionável, ainda que reflita, nos dias atuais, o pensamento de muitos 

matemáticos e professores de Matemática quanto à dicotomia entre a clareza do rigor e a 

intuição dos sentidos. Por outro lado, Reis (2001, 2009) argumenta que tal distinção entre 

intuição e rigor no ensino de Cálculo e Análise é inaceitável quando é concebida de forma 

simplista, como “se a intuição estivesse para o Cálculo, assim como o rigor está para a 

Análise”. 

Objetivando uma discussão, caracterização e significação acerca dos aspectos 

intuitivos e rigorosos do ensino de Cálculo e Análise e também da forma que essa relação 

dialética caminha lado a lado, complementando-se e inserindo-se nos processos de ensino e 

aprendizagem na formação do professor de Matemática, Reis (2001) apresentou cinco 

categorias de intuição descritas por Perminov (1988, apud REIS, 2001) e os significados de 

intuição e rigor visando uma relação complementar entre esses processos no ensino. Para 

iniciar essa discussão, o pesquisador questiona a existência de um processo intuitivo no 
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ensino do Cálculo e da mesma forma, indaga em relação à existência de um processo rigoroso 

no ensino de Análise. 

Reis (2001) apresenta alguns dos significados da palavra intuição encontrados em 

dicionários, tais como: “conhecimento claro e direto”; “verdade sem o auxilio do raciocínio”. 

Em contraponto, o pesquisador defende que as intuições abaixo desempenham um papel 

importante no pensamento matemático avançado: 

 

1) Intuição Empírica: baseia-se na experiência, na observação. Faz-se uma 

transferência entre os aspectos comuns de um conjunto de objetos para novos objetos desse 

mesmo conjunto. Como exemplo no Cálculo, dadas as definições inicias e exemplos, que as 

derivada das funções x, x�, �>	são respectivamente 1. �
@
 = 1, 2. ��@
 = 2x,  	3. �>@
 =
3�� infere-se que a derivada da função �1 = �. �1@
. Esse resultado, mesmo estando correto, 

precisa ser demonstrado;  

 

2) Intuição Objetiva: é também conhecida como intuição praxeológica, ou seja, 

objetiva-se alcançar um propósito, um objetivo. Distingue e analisa os objetos assim como 

suas combinações simples no mesmo ambiente. Por exemplo, os estudantes mesmos sem 

apelar ao resultado lógico de um teorema, a partir de suas experiências “elementares”, inferem 

a respeito da validade dessa situação. Em particular, ao calcularem o limite da soma de duas 

funções, os estudantes concluem que isso será igual ao limite da função resultante, sem ao 

menos usarem o teorema que garante essa situação. As inferências são tidas como óbvias; 

 

3) Intuição Lógica: ocorre em situações conclusivas logicamente, utilizando modelos 

lógicos para isso, sem a formulação clara dos modelos. Entre esses modelos, encontram-se: 

relações de equivalências, contra positividade, silogismos, tautologias, entre outros. Como 

exemplo, entende-se que se uma função qualquer admitir derivada em um ponto, isso implica 

que a função será contínua nesse ponto. A partir disso, pode-se concluir “logicamente” ou se 

for o caso, “por definição”, a contrapositividade desse resultado, ou seja, se uma função não é 

contínua em um ponto, então ela não será diferenciável naquele ponto. Em suas 

demonstrações, esses resultados apresentam etapas coesas logicamente, fazendo que o 

estudante tenha um raciocínio significativo e convincente; 

 

4) Intuição Categórica: também chamada de intuição geométrica ou espacial, ela 

explora os aspectos visuais de figuras visíveis e finitas fazendo uma ponte entre as suposições 
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visuais dos conceitos. Por exemplo, no Cálculo, em uma apresentação inicial do Teorema do 

Valor Intermediário, assim como em seus resultados, uma figura apropriada possibilita uma 

explicação / demonstração do fato da função possuir uma raiz entre um intervalo numérico. 

Diante de situações elementares, essa intuição sobrepõe o raciocínio lógico; 

 

5) Intuição Conceitual: a estrutura lógica de uma teoria se faz pelo complemento à 

ideia de um objeto, onde um objeto originado dessa teoria é considerado. Como exemplo, a 

compreensão da derivada como uma taxa de variação (velocidade e aceleração) aplicada aos 

conceitos da física (mecânica). Nesse caso, é necessário que o conceito de derivada tenha sido 

bem trabalhado antes de aplicá-los a outros contextos. 

Por fim, nessa relação entre os tipos de intuições, o pesquisador indica a necessidade 

de uma convergência na busca de caracterizações do ensino e aprendizagem do Cálculo e da 

Análise (REIS, 2001). Para Reis (2001, p. 74) essa convergência baseia-se no fato de que a 

intuição “é um conhecimento claro e imediato e, portanto, não podemos deixar de analisar os 

limites e possibilidades desse conhecimento”. Para o pesquisador a intuição sempre estará 

presente na produção do conhecimento matemático, alterando de patamar e futuramente, 

transformando-se em um processo mais rigoroso. Assim, Reis (2001) defende a presença da 

intuição nos processos de ensino e aprendizagem tanto do Cálculo como da Análise. 

Uma ponte se faz necessária entre os conhecimentos “intuitivos” advindos do Cálculo 

até os procedimentos “rigorosos” buscados para a Análise. Com isso, não seria possível 

deixar de considerar as ideias intuitivas e criativas do Cálculo na construção da Análise 

(REIS, 2001).  

Entretanto, uma visão única e dicotômica do ensino de conceitos como limites, 

derivadas e integrais como sendo apenas “intuitivo” no Cálculo e, na Análise, como sendo o 

estudo “rigoroso” desses conceitos, não garante uma visão holística e complementar entre 

rigor e intuição aplicados na formação de professores de Matemática. Por isso, Reis (2009) 

afirma que: 

 

Um professor universitário com tal visão dicotômica tende a realizar uma 
transposição didática nos mesmos moldes, com a qual não podemos 
concordar. Isso porque acreditamos que rigor e intuição caminham juntos, 
tanto no Cálculo como na Análise e, ambos têm papéis igualmente 
importantes e complementares na formação dos pensamentos / 
conhecimentos diferencial, integral e analítico, tanto para um professor de 
Matemática quanto para um matemático.    (REIS, 2009, p. 89) 
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Ainda nessa busca por caracterizações no ensino, agora em relação ao rigor, Reis 

(2001, 2009) encontrou nos dicionários significados para o rigor tais como: “ausência de 

qualquer desvio”, “o último ponto a que pode chegar alguma coisa” e “regra de 

procedimentos”.  

Citando Loyes (1993), Reis (2001, 2009) aponta três papéis relacionados ao rigor: as 

definições são acabadas e prontas; o rigor é um fantasma; o rigor é um imperativo do trabalho 

matemático. 

Mas afinal, o que há de rigoroso no ensino de Análise? Para responder a essa questão, 

Reis (2001, 2009) juntamente com as significações de rigor vistas anteriormente, apresenta 

uma crítica feita por (Lakoff e Núñez (1997) ao conceito rigoroso de continuidade atribuído 

historicamente a Cauchy e Weierstrass. Tal crítica ocorreu devido ao conceito de continuidade 

ser expresso em termos de épsilons e deltas e estabelecido em um ponto o que, segundo 

Lakoff e Núñez (1997), constitui-se numa metáfora que apenas caracteriza uma 

“correspondência” entre épsilons e deltas e, no que tange aos aspectos visuais do gráfico de 

uma função contínua em um ponto, explicita uma “visão discreta e não-holística”. Além 

disso, a ideia intuitiva concebida por Euler (1707-1783) para uma função contínua, como 

sendo “a curva descrita pelo movimento livre de uma mão através do plano cartesiano” não é 

caracterizada, em nenhum aspecto, pela definição formal. 

Do ponto de vista pedagógico, Reis (2001, 2009) acredita que essas observações são 

extremamente relevantes ao ensino, em particular, quando questionam-se as vantagens que 

esse rigor proporciona ao ensino de Análise. Para o pesquisador, algumas questões no ensino 

dessa disciplina podem ser levantadas partindo-se de significados em que o rigor é “o último 

ponto a que pode chegar alguma coisa”. Diante disso, Reis (2009, p. 91, grifo do autor) 

questiona: “O que significa ‘se pautar pelo rigor’ no ensino de Análise?” O que se deve 

considerar é que o rigor se dá em níveis e como os professores de Análise desejam atingir 

esses níveis, sem que se percam o sentido e a real compreensão das ideias matemáticas. 

Assim, para Reis (2001): 

 
É inadmissível separar intuição e rigor no ensino de qualquer conceito 
matemático. Igualmente inaceitável seria associar ao ensino de Cálculo, uma 
abordagem essencialmente intuitiva e ao ensino de Análise, uma abordagem 
essencialmente rigorosa. (REIS, 2001, p. 79) 
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3.3. A questão dos significados da Integral de Riemann  

 

Para Artigue, Batanero e Kent (2007), o Pensamento Matemático Avançado engloba 

os estudos e as investigações de abordagens cognitivas, inclusive de objetos matemáticos. Por 

meio de investigações realizadas sobre o pensamento e aprendizagem da Matemática no 

Ensino Superior, são reconhecidos outros fatores emergentes. Entre esses fatores que se 

baseiam nas práticas socioculturais e institucionais, destacamos os estudos do Enfoque 

Ontosemiótico – EOS (GODINO e BATANERO, 1998). Segundo Artigue et al (2007, p. 

1043), as evoluções realizadas nesses estudos apontam para uma “crescente atenção dada a 

dimensão semiótica da atividade matemática e ao papel essencial desempenhado pelas 

conexões entre as representações, valores e perspectivas no pensamento e aprendizagem 

matemático”. 

Os estudos do EOS se relacionam com outras áreas do conhecimento, principalmente 

com a ontologia, antropologia e a semiótica. Suas suposições ou postulados básicos também 

estão conectados de certa forma, com os aspectos socioculturais e psicológicos. Esses estudos 

ainda concebem a Matemática como atividade humana, direcionada como solução de certa 

classe de situações-problemas. Suas atividades são mediadas e apoiadas por recursos 

linguísticos e tecnológicos disponíveis (GODINO, BATANERO e FONT, 2007). 

Segundo esses autores, nos estudos em Matemática, o interesse nos sistemas de prática 

(operativo e discursivo) é realizado por pessoas envolvidas em certos tipos de situações-

problemas, no qual destaca-se uma prática específica de resolver um tipo particular de um 

problema. Como exemplo, em relação às questões, os autores indagam: “O que é o objeto 

matemático ‘significado aritmético’? O que significa ou representa a expressão ‘significado 

aritmético’?” Como respostas, os autores apontam os sistemas de práticas que uma pessoa 

realiza (significado pessoal) ou são compartilhadas dentro de uma instituição (significado 

institucional) para resolver um tipo de situação problema, onde cada representante de um 

conjunto de dados é requerido (GODINO, BATANERO e FONT, 2007, p. 3). 

Dessa maneira, as categorias primárias de entidades institucionais (sociais, 

parcialmente objetivas) e pessoais (individuais ou mentais) fazem com que emerjam os 

sistemas de práticas para resolver problemas. Isso faz com que a atividade matemática seja 

um complexo de objetos culturais, axiomáticos e organizados de maneira lógica-

dedutivamente, onde se atribui um papel importante à linguagem, cuja função é 

representacional, instrumental ou constitutiva dos objetos matemáticos (GODINO, 

BATANERO e FONT, 2007; CRISOSTOMO, 2012). 
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Para Crisostomo (2012, p. 78), “o EOS propõe como ferramentas analíticas o par de 

noções, ‘sistemas de práticas operativas e discursivas’ e ‘configuração ontosemiótica’”, 

ambas nas versões pessoais e institucionais. Dessa maneira, os tipos de objetos matemáticos 

primários são: 

 

- Linguagens (termos, expressões, notações, gráficos, etc) em seus diversos registros 

(escrito, oral, gestual, etc); 

 

- Situações (problema, extra ou intra-aplicações matemáticas, exercícios, etc); 

 

- Conceitos, dados por suas definições ou descrições (ponto, reta, número, funções, 

medida, etc); 

 

- Proposições, propriedades ou atributos (enunciados sobre conceitos, etc); 

 

- Procedimentos (algoritmos, técnicas, operações, etc); 

 

- Argumentos (para validar e/ou explicar proposições e procedimentos dedutivos, 

indutivos, etc) (GODINO, BATANERO e FONT, 2007; CRISOSTOMO, 2012). 

 

Para um aprofundamento mais apurado das atividades matemáticas, é necessário 

introduzir os seis tipos de objetos matemáticos citados anteriormente, onde em cada situação 

esses objetos se relacionam, formando configurações chamadas de redes de objetos 

intervenientes e emergentes dos sistemas de práticas e as relações que se estabelecem entre os 

mesmos. Essas configurações são classificas em: epistêmicas (rede de objetos institucionais) 

ou cognitivas (rede de objetos pessoais). Por conseguinte, novos conhecimentos matemáticos 

são conseguidos por meio dos sistemas de práticas e dessas configurações que se propõem 

como ferramentas teóricas nas versões pessoais e institucionais. (CRISOSTOMO, 2012). 

Na forma particular em que são adotados os conhecimentos matemáticos em distintos 

ambientes, como a linguagem, os sistemas de práticas são uteis para certo tipo de análises. 

Alguns trabalhos envolvendo os “elementos da Integral” usam uma análise mais refinada da 

atividade matemática em conjunto com os seis objetos matemáticos primários: linguagens, 

situações, conceitos, argumentos, proposições e procedimentos. As “configurações 

epistêmicas” (associadas aos significados institucionais) seriam formadas a partir da relação 
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entre esses objetos ou ainda, nessa relação seriam formadas as “configurações cognitivas” 

(associadas aos significados pessoais), onde seriam definidas como redes de objetos 

emergentes dos sistemas de prática e as relações que se estabelecem entre os mesmos 

(GODINO, CONTRERAS e FONT, 2006). 

Para Crisostomo (2012), os sistemas de práticas e, por conseguinte, os objetos 

emergentes, podem se subdividir em subsistemas (e subconfigurações), fazendo com que 

atribuam significados parciais do objeto em questão. De acordo com o tipo de problema 

abordado, sua reformulação e características, esses significados parciais vão se criando 

progressivamente. Segundo o autor:  

 

Um significado parcial é gerado para uma determinada noção matemática, as 
diferentes configurações epistêmicas coexistem na atualidade com diversas 
adaptações, manifestando-se nos significados pessoais de alguns estudantes e 
professores (CRISOSTOMO, 2012,   p. 139) 

 

Por meio de seus estudos histórico-epistemológico-didático e de outras pesquisas, 

Crisostomo (2012) distinguiu oito tipos de configurações epistêmicas da Integral, sintetizando 

as características dessas configurações e apresentando-as como os seguintes significados, de 

acordo com o EOS: configuração epistêmica intuitiva (com destaque para o conceito de área 

de figuras planas entre curvas), primitiva (com destaque para o Teorema Fundamental do 

Cálculo e as integrais indefinidas), geométrica (com destaque para áreas de regiões planas, 

Somas de Riemann e áreas de retângulos), somatória (com destaque para a formalização do 

conceito de Integral a partir do conceito de limite de Somas de Riemann), aproximada (com 

destaque para a ideia de integração numérica por meio do uso de métodos numéricos 

aproximados), extramatemática (com destaque para conceitos relacionados às áreas de 

aplicação da Integral), acumulada (com destaque para a dedução da Integral Definida, 

caracterizando-a como uma variação acumulada) e tecnológica (com destaque para o uso das 

tecnologias na resolução de problemas matemáticos por meio da Integral). 

Devido aos interesses de nossa pesquisa apresentaremos agora, um pouco mais da 

configuração epistêmica tecnológica, segundo Crisostomo (2012).  

Com o desenvolvimento das tecnologias, o discurso de inserção do uso de algum 

software para a produção de conhecimento matemático, tornou-se importante no contexto de 

professores e alunos. Nessa configuração, a representação predominante é a visual, gráfica e 

numérica para interpretação das situações problemas que se apresentam.  
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Nessa perspectiva, utiliza-se de alguma tecnologia, em particular, de um software 

específico para o cálculo da Integral em determinadas situações. Outro procedimento seria 

realizado a partir de uma situação problema no qual teria um estudo exploratório. Assim, 

objetivando a compreensão do conceito de Integral, esse estudo exploratório produz 

sequências lógicas de construções, a fim de obter uma aproximação do referido conceito. A 

partir das visualizações e suas distintas representações, pode-se manipular e explorar o objeto 

matemático na tela do computador. 

Assim, prevalece o uso de argumentos tecnológicos, onde predominam as 

visualizações e os resultados numéricos para determinada situação. Outro argumento 

relacionado ao da visualização seria o dedutivo, onde conjecturas podem ser realizadas a 

partir das diversas representações do objeto pela tela do computador.  

Portanto, os diversos processos subjacentes à construção do pensamento matemático 

avançado, com destaque para a relação entre rigor e intuição no ensino de Análise e para a 

questão dos significados da Integral de Riemann servirão de suporte teórico para a análise de 

nossa pesquisa de campo, que passamos a detalhar futuramente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

Capítulo 4 

 

CONTEXTO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

“O trabalho colaborativo e a pesquisa colaborativa entre professores 

de diferentes instituições e níveis de ensino, têm surgido no mundo 

inteiro como uma proposta às mudanças sociais, políticas, culturais e 

tecnológicas que estão ocorrendo em escala mundial. Mudanças essas 

que colocam em cheque as formas tradicionais de educação e 

desenvolvimento profissional de professores e de produção de 

conhecimentos.” 

Dario Fiorentini 

 

Neste capítulo, descrevemos o contexto e os procedimentos de nossa pesquisa. 

Iniciamos, retomando mais uma vez a nossa questão de investigação, os objetivos e a 

metodologia da pesquisa.  

A seguir, apresentamos o ambiente onde ocorreu a pesquisa, uma descrição dos 

participantes e um detalhamento dos encontros. 

Ao longo do capítulo, apresentaremos as justificativas em relação à escolha dos 

instrumentos metodológicos da pesquisa. 

 

4.1.  Retomando a Questão de Investigação 

  

Nos capítulos anteriores, priorizamos as discussões sobre Tecnologias da Informação e 

Comunicação na Educação Matemática – TICEM, sua utilização na Educação Matemática e 

suas potencialidades no ensino de Matemática, além de abordar o ensino de Análise e os 

processos do pensamento matemático avançado.  

Tais discussões nos permitiram elaborar a seguinte questão de investigação: 

     

Quais são as contribuições da utilização de softwares dinâmicos para a construção      do 

conceito de Integral de Riemann no ensino de Análise Real, à luz dos processos do 

Pensamento Matemático Avançado e da relação entre rigor e intuição? 
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A partir da elaboração dessa questão, pudemos traçar alguns objetivos e planejar 

nossas diretrizes metodológicas.  

 

4.2. Retomando os Objetivos  

 

De uma forma geral, objetivamos investigar os processos de ensino e aprendizagem de 

Integral de Riemann em disciplinas de Análise Real, oferecidas nos cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Matemática, a partir da utilização de softwares dinâmicos. 

Mais especificamente, objetivamos identificar algumas contribuições das TICEM a 

partir da elaboração, desenvolvimento e avaliação de atividades exploratórias relacionadas ao 

conceito de Integral de Riemann. 

Retomaremos, mais uma vez, nossos objetivos, por ocasião da elaboração das 

considerações finais de nossa pesquisa. 

 

4.3. Retomando a Metodologia de Pesquisa 

 

Decidimos pela abordagem qualitativa em nossa pesquisa, com a finalidade de 

compreender como um grupo de pessoas age e pensa sobre determinados / diferentes assuntos 

e ambientes. Assim, para Goldenberg (2004, p. 14), o alvo principal da pesquisa qualitativa é: 

 

A preocupação do pesquisador não é com a representatividade numérica do 
grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo 
social, de uma organização, de uma instituição, de uma trajetória, etc. 
(GOLDENBERG, 2004, p. 14) 

 

Outra argumentação referente à escolha de nossa metodologia baseia-se em Bogdan e 

Biklen (1994, p. 47-51) ao afirmarem que uma pesquisa qualitativa pode apresentar algumas 

características fundamentais no processo de uma investigação desse cunho. Tais 

características nos permitiram fundamentar a metodologia desse trabalho assim como ter uma 

visão holística dos estudos. Para os pesquisadores, tais características são: 

 

1) Na investigação qualitativa, a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador como o instrumento principal: o desenvolvimento de nossas 
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atividades de campo e a coleta de dados, ocorrerá em um ambiente natural (Laboratório de 

Informática da UFJF e da UFOP), onde o professor-pesquisador terá contato com os sujeitos; 

 

2) A investigação qualitativa é descritiva: utilizaremos os relatórios e entrevistas 

fornecidos pelos professores, nos quais poderemos apresentar e descrever como as atividades 

foram trabalhadas;  

 

3) Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos: os processos envolvidos nas atividades de 

pesquisa, sob a luz da intuição e do rigor observados em nosso referencial teórico, nos 

ajudaram na caracterização da construção do conceito da Integral de Riemann por meio do 

uso do software GeoGebra; 

 

4) Os investigadores qualitativos tendem a analisar os dados de forma intuitiva / 

indutiva: a partir da análise dos dados, buscaremos compreender se e como poderemos 

produzir conhecimento matemático relacionado à Integral de Riemann na Análise. 

 

5) O significado é de importância vital na abordagem qualitativa: diante dos 

diferenciados pontos de vista dos sujeitos, tentaremos significar as perspectivas dos 

participantes diante da nossa investigação. 

 

Entretanto, ao pesquisar, nem todas essas características devem ser abordadas em um 

único caminho a ser seguido. Durante o processo de investigação, o pesquisador é livre para 

optar e analisar pelos melhores caminhos, dos processos até o seu objetivo. Com isso, 

segundo Bogdan e Biklen (1998), o foco principal que um pesquisador deve ter é melhor 

compreender o comportamento e a experiência humana: 

  

Eles procuram compreender o processo pelo qual as pessoas constroem 
significados e descrevem o que são aqueles significados. Usam observação 
empírica por que é com eventos concretos do comportamento humano que os 
investigadores podem pensar mais clara e profundamente sobre a condição 
humana. (BOGDAN e BIKLEN, 1998, p. 38) 

 

Nesse contexto de importância da inserção do pesquisador em uma investigação, 

Ludke e André (1986) defendem que o pesquisador deve atuar como elo entre o conhecimento 

construído na área e as novas evidências que serão estabelecidas a partir da pesquisa, onde a 
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subjetividade influencia diretamente as decisões do pesquisador. Assim, por meio dos 

referenciais escolhidos, poderemos identificar e interpretar os resultados, a fim de 

apresentarmos as conclusões. 

 

4.4. Reafirmando nossa opção por um Estudo de Caso 

 

O estudo de caso objetiva fundamentalmente compreender um caso específico, ou 

seja, perseguir um conhecimento profundo sobre um determinado indivíduo, instituição, 

sistema de ensino, grupo de professores ou unidade-caso. Nessa abordagem metodológica, as 

principais características de cada unidade-caso, evidenciam-se por meio de sua identidade e 

suas características. Em consequência disso, na busca por essência e compreensão global, o 

estudo de caso possui uma característica particular, visto a suposição de cada situação 

específica ser única e especial (PONTE, 2006). 

Em particular, no campo de pesquisa da Educação Matemática, o estudo de caso tem 

sido utilizado em questões acerca da formação de professores, aprendizado dos alunos, 

propostas curriculares, prática profissional docente, programas de formação inicial e 

continuada dos professores, etc (PONTE, 2006). 

Em nossa pesquisa, procuramos utilizar o estudo de caso a fim de compreender a 

unicidade de cada situação, de modo que possamos entender as diversas problemáticas em seu 

determinado contexto e, assim, desenvolver uma possiblidade pedagógica para os professores 

de Análise Real. 

Dentre suas características, o estudo de caso é classificado como empírico pois 

evidencia-se em trabalho de campo e/ou em análise documental. Múltiplas fontes de pesquisa, 

como por exemplo, observações, entrevistas, documentos e artefatos, ajudam nesse processo 

de evidência dos dados a serem interpretados e analisados. Suas características ainda podem 

basear-se no cunho descritivo, com uma “descrição grossa” (densa), literal e completa do 

objeto de estudo. Outra singularidade da causa é seu alcance analítico, sugerindo um 

questionamento da situação, discussão e interrelacionamento das teorias e situações já 

existentes no contexto para, assim, possibilitar a geração de novas ideias e questões para 

futura investigação (PONTE, 2006; YIN, 2001). 

Em relação às críticas do uso de estudo de caso não permitir generalizações visto que 

sua população amostral pode ser muito pequena, Yin (2001) afirma que a intenção não é a 

generalização para um universo e sim, para a teoria. Assim, cria-se a possibilidade de 
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surgimentos de novas teorias e uma confirmação ou um enfraquecimento das teorias 

existentes.  

Nessa mesma direção, Barbosa (2001) citando Orum, Feagin e Sjoberg (1991), afirma 

que a análise de casos em profundidade pode gerar diferentes significados por parte de 

determinadas pessoas em relação às coisas e seus contextos. 

Portanto, deixamos claro que nossa pesquisa baseia-se num estudo de caso, uma vez 

que nossos sujeitos de pesquisa (que serão devidamente apresentados no próximo capítulo) 

foram 4 (quatro) professores universitários de Matemática que compuseram nossa unidade-

caso. Assim, nossa abordagem metodológica visou compreender de uma maneira mais 

aprofundada suas visões e impressões a partir da realização das atividades de pesquisa (que 

serão devidamente detalhadas a seguir), coadunando com Ponte (2006) ao defender que um 

estudo de caso é um tipo de investigação qualitativa que se caracteriza por analisar uma 

situação, um fenômeno ou uma problemática para “descobrir a sua essência e contribuir para a 

sua compreensão global”. 

 

4.5. Apresentando a base de dados da pesquisa 

 

Objetivando a produção de dados para uma futura análise, discussão e interpretação 

dos resultados, diante da convergência desses dados de modo que garanta a validade da 

pesquisa em si, coadunamos com Araújo e Borba (2004) em relação à articulação entre esses 

dados coletados nas diversas fontes, para o que eles chamam de triangulação de dados. Para 

Goldemberg (2004, p. 63) essa sistemática objetiva “abranger a máxima amplitude na 

descrição, explicação e compreensão do objeto de estudo”.  

Os dados dessa pesquisa originaram-se basicamente das sequências didáticas / 

atividades exploratórias de ensino com o uso do GeoGebra, do diário de campo do 

pesquisador,  de gravações de áudio e da tela e áudio do computador com  o software 

BlueBerry
4 e das entrevistas realizadas.  

Dessa forma, optamos por elaborar e propor atividades exploratórias tendo em vista 

que, embora o elemento desencadeador da exploração seja mais dirigido, esse tipo de 

                                                 
 
4 Conectamos um microfone no computador e por meio desse software, a imagem da tela do 

computador pode ser capturada, assim como o áudio ambiente dos sujeitos, o que nos ajudou na futura análise de 
dados, devido ao relacionamento do áudio e do que estava sendo feito nas atividades. 
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exploração leva à elaboração de conjecturas, visando a produção do conhecimento 

matemático. 

O termo “experimento de ensino” remete aos encontros do pesquisador com os 

sujeitos, onde os pesquisadores buscam uma forma estrutural de como os sujeitos estão 

pensando ao longo do processo de pesquisa. Tal investigação é guiada pelo pesquisador como 

assistência necessária aos sujeitos (STEFFE e THOMPSON, 2000). 

Zabala (1999) afirma que uma sequência didática deve ser organizada, estruturada e 

ordenada com o propósito de articular definições, conceitos e procedimentos do tema 

estudado. Assim, uma sequência didática é: 

 

O conjunto ordenado de atividades estruturadas e articuladas para a 
consecução de um objetivo educacional em relação a um conteúdo concreto. 
Esta unidade de análise, como as sequências didáticas, está inserida num 
contexto em que se deverá identificar, além dos objetos didáticos e do 
conteúdo objeto da sequência, as outras variáveis metodológicas: relações 
interativas, organização social, materiais curriculares, etc. (ZABALA, 1999, 
p. 78) 

 

Visando obter um conhecimento cognitivo potencial e significativo, as atividades de 

pesquisa devem incluir: a manipulação, a experimentação e a observação de materiais 

concretos, nos quais uma melhoria da aprendizagem ocorre inclusive por descoberta. 

Em um contexto de ensino e aprendizagem, em muitos casos, as aulas expositivas 

fazem com que estudantes e professores não dialoguem em torno de significados de objetos 

matemáticos. Tal atitude dificulta ao docente “dosar” o nível adequado / necessário para 

aplicação de sequências didáticas por meio de atividades especificas visando uma mediação 

pedagógica. 

Com isso, Zabala (1999) afirma que, para ocorrer esse dialogo, são demandadas 

habilidades de organização e concatenação de pensamentos, assim como palavras específicas 

de significados próprios. Os diferentes níveis e ritmos de aprendizagem são atendidos quando 

ocorre a ações de interpretar, conjecturar, pensar, dentre outras, auxiliando também na 

cooperação entre os indivíduos. Em decorrência disso, nossas atividades buscaram 

oportunizar um maior estimulo na relação aluno-professor, num ambiente específico.  

Ao longo dos encontros com os participantes, o diário de campo foi a forma de 

registro de dados utilizada pelo pesquisador durante os encontros com os professores na 

realização das atividades de Laboratório, onde foram descritos alguns diálogos entre o 
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pesquisador e os participantes, suas observações e os detalhamentos das atividades (ALVES-

MAZZOTTI, 1999). 

Destacamos também a realização de entrevistas objetivando um aprofundamento e 

delineamento de questões que não poderiam ser reveladas apenas a partir das atividades. Para 

Mazzotti e Gewandsznajder (1999, p. 168), “por sua natureza interativa, a entrevista permite 

tratar de temas complexos que dificilmente poderiam ser investigados através de 

questionários, explorando-os em profundidade”.  

Optamos pelo uso da entrevista semiestruturada pois, desse modo, ao passo que novas 

questões foram surgindo no momento da entrevista, uma entrevista não rígida possibilitou 

ampliar e explicar as questões definidas no roteiro: 

 

Na entrevista, a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera 
de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. 
Especialmente nas entrevistas não totalmente estruturadas, onde não há 
imposição de uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre o 
tema proposto com base nas informações que ele detém e que, no fundo, são 
a verdadeira razão da entrevista. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 33) 

 

As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas posteriormente para uma da 

futura análise de dados. 

Os dados obtidos do diário de campo, juntamente com os dados coletados a partir das 

atividades e das entrevistas, juntamente com o próprio desenvolvimento das atividades pelos 

participantes, permitiram-nos realizar a análise de dados que será descrita no Capítulo 5 e 

retomada nas Considerações Finais, por meio da descrição das atividades e da categorização 

do conjunto de dados. 

Passaremos, agora, a apresentar um detalhamento de todas as atividades que 

constituíram nossa pesquisa de campo, buscando descrever o contexto em que elas foram 

realizadas, seus participantes e seu envolvimento no desenvolvimento das atividades. 

 

4.6. Apresentando o contexto da pesquisa 

 

 Inicialmente, cabe-nos destacar que, no planejamento da pesquisa, 

intentávamos realizar a pesquisa de campo com alunos do curso de Matemática da UFOP, 

matriculados na disciplina de Análise II no 1º semestre de 2015. Entretanto, isso não foi 

possível, pois somente 2 (dois) alunos se matricularam na disciplina, número que julgamos 

insuficiente para nossos propósitos de pesquisa delineados. Assim, decidimos realizar nossa 
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pesquisa com professores universitários de Matemática, com experiência docente em Cálculo 

e Análise. 

A pesquisa de campo foi realizada no mês de dezembro de 2015, com 2 (dois) 

professores do Departamento de Matemática da UFJF e 2 (dois) professores do Departamento 

de Matemática da UFOP.  

Esses professores foram por nós convidados a participar de nossa pesquisa. Após 

detalharmos seus objetivos e instrumentos, todos eles aceitaram o convite. Portanto, a partir 

de agora, denominaremos tais professores simplesmente de “participantes” de nossa pesquisa. 

É importante ressaltar que a escolha desses participantes foi uma “amostra intencional”, 

devido a suas experiências no ensino de disciplinas do Ensino Superior, seus currículos e 

outras particularidades, visando nos ajudar na compreensão dos fatos da pesquisa. Tais 

caracterizações serão apresentadas no capítulo seguinte, em conjunto com a descrição e 

análise de dados. 

Foram planejadas e implementadas 4 (quatro) atividades exploratórias relacionadas ao 

conceito de Integral de Riemann. As atividades cujos roteiros seguem na íntegra nos 

apêndices da presente dissertação, foram desenvolvidas pelos participantes dentro do 

cronograma abaixo descrito: 

 

Quadro 1 – Cronograma de realização das Atividades Exploratórias 

 

Dupla Local  Data 

D1 UFJF 03 de dezembro de 2015 

D2 UFOP 16 de dezembro de 2015 

  

As atividades foram desenvolvidas pelas duplas em Laboratórios de Informática da 

UFJF e da UFOP, nos quais havia sido instalado o software GeoGebra, utilizado nessa 

pesquisa. 

De acordo com Preiner (2008), o GeoGebra é um software matemático dinâmico 

(DMS) voltado para o ensino e aprendizagem matemática dos níveis básico ao superior. O 

software permite uma relação entre as disciplinas matemáticas da área de Geometria, Álgebra 

e Cálculo por possuir as facilidades de um software de geometria dinâmica (DGS) com as 

características de um sistema de computação algébrica (CAS) (HOHENWARTER e 
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PREINER, 2007). Quanto ao seu uso, a autora afirma que o GeoGebra possibilita a 

visualização de conceitos matemáticos, assim como a criação de materiais instrumentais.  

O GeoGebra ainda oferece a potencialidade de fomento de atividades matemáticas por 

meio de experimentos de ensino, explorações interativas e aprendizagem pela descoberta. 

Preiner (2008) ainda ressalta a adoção do GeoGebra como um software no ensino de 

Matemática ao redor do mundo, tanto por parte dos professores como pelos alunos. O seu uso 

gratuito também é evidenciado nessa relação de ensino e aprendizagem com essa mídia, 

destacando a possibilidade de criação de materiais instrumentais por parte de docentes e 

discentes. Esses materiais instrucionais criados para a exploração de algum conteúdo 

matemático é chamado de applet. 

Escolhemos o GeoGebra por se tratar de um software livre, com uma interface 

amigável, que possibilita trabalhar de forma conjunta as representações algébrica e 

geométrica, além de fornecer ferramentas interessantes para uma exploração dinâmica de 

conteúdos de Integral de Riemann, como Somas Inferiores, Somas Superiores, Intergral 

Inferior e Integral Superior. 

 

4.7. Apresentando o Roteiro das Entrevistas 

 

Como instrumento de coleta de dados, além dos registros no diário de campo dos 

diálogos dos participantes e das observações do pesquisador no desenvolvimento das 

atividades, optamos pela realização de uma entrevista semi-estruturada com cada uma das 

duplas, em conjunto, logo após a realização das atividades, cujo objetivo foi não somente 

avaliar as atividades realizadas, mas também identificar as contribuições dessa realização para 

o ensino de Integral de Riemann em Análise Real, além de mapear algumas concepções dos 

participantes sobre a relação entre rigor e intuição no ensino de Cálculo e de Análise. 

O roteiro das entrevistas conteve os seguintes itens:  

 

1) Formação acadêmica e experiência docente (Cálculo, Análise, etc); 

2) Concepção sobre a relação entre intuição e rigor no ensino de Cálculo e de Análise; 

3) Avaliação das atividades exploratórias de forma guiada em relação à contribuição 

para a visualização e conjecturação dos conteúdos de Integral de Riemann;  

4) Tópicos de Integral de Riemann explorados nas atividades nos quais a utilização do 

GeoGebra contribuiu para uma aprendizagem de forma mais significativa;  
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5) Sugestões de mudança ou acréscimo nas atividades ou na sua forma de realização.  

 

A descrição das atividades desenvolvidas será apresentada no próximo capítulo, no 

qual elaboraremos as categorias que serão utilizadas na análise das atividades e das entrevistas 

realizadas com os participantes de nossa pesquisa. 
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Capítulo 5 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES EXPLORATÓRIAS 

 
Deve-se analisar comparativamente as diferentes respostas, as ideias novas 
que aparecem, o que confirma e o que rejeita as hipóteses iniciais, o que 
estes dados levam a pensar de maneira mais ampla. Este momento exige 
muito tempo de reflexão e dedicação para se tirar o máximo de ideias de 
cada resposta conseguida. É o ponto em que se percebe com mais nitidez o 
estilo do pesquisador: seu conhecimento teórico acumulado durante anos, 
sua criatividade para analisar cada dado e seu bom senso. (GOLDENBERG, 
2004, p. 94) 

 

Neste capítulo, apresentamos os dados de nossa pesquisa de campo, como foram 

produzidos e coletados, bem como seus significados e finalizando com as análises que 

podemos fazer sobre os dados. 

Citando Cortazzi (1993), Crisostomo (2012) enfatiza a importância da análise das 

narrativas dos docentes como sendo um caminho que oportuniza a recordação e detalhamento 

de suas experiências passadas assim como uma reconstrução de suas histórias, significados e 

redefinição de suas identidades pessoais e profissionais, permitindo com isso um 

estreitamento de seus conhecimentos e suas falas. Segundo Cortazzi (1993), a construção das 

narrativas dos docentes podem se basear, particularmente, em episódios que contemplam 

relatos de professores sobre acontecimentos de suas aulas ou de suas histórias quando 

aprendizes, e também em descrições relacionadas as suas aulas e encorajamento dos 

estudantes para falar sobre as mesmas. 

Por meio do uso das entrevistas com os docentes, procuramos conhecer suas histórias 

de vida profissional para, posteriormente, sistematizar esses dados, em conjunto com os 

outros dados gerados pela aplicação das atividades exploratórias. 

Destacamos também que as atividades exploratórias, assim como o roteiro da 

entrevista, foram baseados nas concepções teóricas e de revisão de literatura sobre rigor e 

intuição, defendidas por Reis (2001, 2009) nos processos de ensino e aprendizagem do 

Pensamento Matemático Avançado caracterizado por Dreyfus (1991), nas limitações e 

possibilidades com o software, descritas por Tall (1993, 2000) e interrelações com os 

significados da Integral, na perspectiva de Crisostomo (2012). 

Para Creswell (2010, p. 90), na pesquisa qualitativa, o uso de uma teoria pode servir 

como explicação ampla de comportamento e atitudes, ou seja, pode ser utilizada como “uma 

lente ou perspectiva teórica na pesquisa qualitativa” como forma de obter reformas e 
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mudanças. Particularmente, na nossa unidade-caso, procuramos caminhos como futuras 

sugestões para os professores de Análise Real. Relembremos aqui, nossa opção por um estudo 

de caso, de acordo com Ponte (2006). 

Desse modo, faremos a análise dos dados de acordo com esse fio condutor 

oportunizado pelas literaturas em nosso texto, a fim de auxiliarmos na compreensão da nossa 

problemática. Para Creswell (2010), o processo de análise de dados permite explorar o 

“sentido” dos dados, possibilitando aprofundar a compreensão desses dados. Para isso, 

fizemos anotações desde a realização da pesquisa de campo nas universidades dos sujeitos. 

Além disso, transcrevemos todas as entrevistas com as duplas de professores, e também foram 

assistidas e ouvidas por diversas vezes as gravações das atividades pela tela do computador e 

do áudio com os gravadores, fazendo com que obtivéssemos um material bruto a ser 

organizado de tal forma que possibilitasse uma reflexão contínua e sistemática dos dados, 

com o intuito de nos ajudar a encontrar um caminho a ser seguido para sua análise. Outro 

procedimento foi a compactação de parágrafos, citações e ideias discorridas pelos sujeitos, 

cuja finalidade foi obtermos os temas das categorias de análise, em conjunto com o referencial 

teórico e outras leituras complementares. 

 

5.1. A escolha dos participantes  

 

Conforme mencionado anteriormente, inicialmente pretendíamos realizar tal pesquisa 

com alunos do curso de Matemática da UFOP, matriculados na disciplina de Análise II, no 1º 

semestre de 2015. Entretanto, devido à baixa demanda para cursar essa disciplina, apenas dois 

alunos se matricularam e, mesmo assim, conforme relatado pelo professor responsável por 

ministrar a disciplina naquele semestre, apenas um aluno vinha frequentando regularmente as 

aulas. Desse modo, optamos pela mudança nos participantes na pesquisa, realizando-a com 

docentes universitários de duas instituições federais, que possuem uma boa experiência 

docente com as disciplinas de Cálculo e/ou Análise. 

Além da experiência docente nessas disciplinas, alguns outros critérios de escolha dos 

participantes foram: formação acadêmica com Mestrado e Doutorado nas áreas de Matemática 

Pura, Matemática Aplicada e Educação Matemática, o fato de ser professor(a) universitário(a) 

em uma Instituição Federal de Ensino Superior e, também, a disponibilidade de participação 

na pesquisa nos laboratórios de ensino de suas respectivas universidades. 
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Inicialmente, convidados os docentes via e-mail, apresentando os objetivos de nossa 

pesquisa, temas e circunstâncias de realização. De imediato, todos os participantes aceitaram 

nosso convite, mesmo que a data para a realização da pesquisa tenha sido sendo mudada 

algumas vezes, devido a alguns impedimentos, como compromissos desses docentes em seus 

ambientes de trabalho ou espaços externos às universidades. 

A seguir, apresentaremos os participantes da pesquisa de campo, baseando-nos em 

suas concepções e experiências no ensino de Cálculo e Análise. Além disso, apresentaremos 

os dias, horários e locais em que foram realizadas as atividades exploratórias. 

 

5.2. Caracterização das atividades exploratórias e identificação dos participantes 

   

Dada nossa crença na utilização das tecnologias como um fator importante na 

produção do conhecimento, as atividades exploratórias foram desenvolvidas de modo a 

possibilitar aos docentes explorarem, por meio do GeoGebra, os conceitos relacionados à 

Integral de Riemann na Análise Real, obtendo um fazer matemático. Entretanto, ressaltamos 

que a proposta dessas atividades não são restritas ao software, pois acreditamos na integração 

/ complementação de outras mídias, como lápis, papel e quadro, nesse fazer matemático. 

Assim, existe a possibilidade ao docente, de uma aplicação dessas atividades em laboratórios 

ou/em sua sala de aula com os alunos, paralelamente as aulas expositivas dos conteúdos de 

Análise. 

 No total, elaboramos quatro atividades, todas relacionadas à Integral Inferior e 

Superior de funções, denominadas de: Atividade 1 – Integral Inferior e Superior da “Função 

Quadrática”, Atividade 2 – Integral Inferior e Superior da “Função Cúbica”, Atividade 3 – 

Integral Inferior e Superior da “Função Escada” e Atividade 4 – Integral Inferior e Superior da 

“Função de Dirichlet”.  

Essas atividades foram realizadas em dias, horários e locais diferentes. Primeiramente, 

realizamos a pesquisa de campo no dia 03 de dezembro de 2015, no turno vespertino, com a 

dupla de professores da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, na cidade de Juiz de 

Fora – MG, em um laboratório de informática. Posteriormente à aplicação das atividades, 

realizamos uma entrevista semiestruturada. No total, essa etapa durou aproximadamente duas 

horas e meia. Em um segundo momento, no dia 16 de dezembro de 2015, no turno vespertino, 

realizamos a pesquisa de campo com a dupla de docentes da UFOP, na cidade de Ouro Preto 

– MG, em um laboratório de informática. Da mesma forma, após a realização das atividades 
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exploratórias, realizamos uma entrevista semiestruturada com a dupla da UFOP, sendo que 

toda essa etapa durou aproximadamente duas horas. 

Por questões éticas de pesquisa, os professores da UFJF serão denominados como 

Dupla da UFJF composta pelos participantes de códigos JF1 e JF2.  Por outro lado, a Dupla da 

UFOP será composta pelos participantes codificados como OP1 e OP2. Também nos 

identificaremos de agora em diante simplesmente como pesquisador. 

Descreveremos algumas informações a respeito das características dos professores que 

foram escolhidos como participantes da pesquisa. Para isso, baseamo-nos nas entrevistas 

semiestruturadas e em consultas à Plataforma Lattes5. 

O professor JF1 possui formação acadêmica de Licenciatura em Matemática, Mestrado 

e Doutorado em Educação Matemática. Tem atuado em graduações e também como 

professor-pesquisador no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFJF. 

Interessa-se pelos seguintes temas: Educação Matemática, Tecnologias da Informação e 

Comunicação e Cálculo Diferencial e Integral. O docente possui 16 anos de experiência no 

Ensino Superior, tendo ministrado todas as disciplinas de Cálculo para diversas graduações, 

pós-graduações, em instituições federais e particulares, inclusive na graduação em 

Matemática. Disse não possuir experiência docente com a disciplina de Análise Real. Ainda 

em relação à sua formação, o docente destaca que: 

 

Eu lembro da minha formação, uma formação do Cálculo e Análise bastante 
formal, nada experimental. Até por que, o acesso de computadores era bem 
mais difícil e também por que os professores realmente procuravam 
transmitir de uma forma bastante formal. (JF1, entrevista, dezembro de 2015) 

 

Dessa maneira, parece-nos que o docente atribui o uso de algum software no ensino de 

Cálculo e/ou Análise, como um fator relacionado à intuição e que aprendizados se pautavam 

pelo excesso de rigor. O participante retrata o rigor e a intuição como algo que deve existir no 

ensino, lado a lado, como maneira de diálogo na busca do aprendizado e conhecimento. 

Assim, ele afirma: 

 

Acho extremamente cabível que o Cálculo pudesse seguir com a intuição, 
lado a lado, em todo momento. As formalizações... eu acho que elas são 
consequências da discussão que é feita nesse acordo entre professor e aluno. 
(JF1, entrevista, dezembro de 2015) 

                                                 
 

5 As informações foram coletadas na página da Plataforma Lattes do CNPq: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar.  
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Dessa forma, a fala do participante coaduna com Reis (2001, 2009) no que tange à 

tensão dialética do rigor como um processo de lapidação / conceptualização da intuição, 

fazendo com que o conhecimento matemático cresça nessa espiral, além de reconhecer os 

diferentes níveis de rigor que podem existir a fim dos estudantes compreenderem os 

conteúdos matemáticos. 

Outro docente que compõe a dupla da UFJF é o professor JF2. Ele possui formação 

acadêmica de Licenciatura em Matemática, Mestrado e Doutorado em Matemática Pura, nas 

áreas de Análise e Equações Diferenciais. Tem atuado como professor-pesquisador no 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFJF, além da docência em 

diversas graduações, inclusive Matemática. O participante possui mais de dezessete anos de 

experiência docente no Ensino Superior em graduações, pós-graduações, em instituições 

federais, tendo trabalhado com variadas disciplinas de cunho matemático, inclusive Cálculos e 

Análises, seja na formação do professor ou do bacharel em Matemática. 

O participante parece adotar uma posição dicotômica entre rigor e intuição, no qual 

este está para o Cálculo e aquele, para a Análise. Além disso, para JF2, o ambiente axiomático 

sobrepõe em grau de confiabilidade os aspectos intuitivos. Tais fatos são caracterizados na 

fala a seguir: 

 

Intuição é um perigo na Matemática [...] A Matemática é a principal e talvez, 
a única ciência onde você tem que exibir objetos, onde você jura que vai 
acontecer uma coisa e acontece outra. A intuição falha. A ideia de você 
trabalhar Matemática de um ponto de vista abstrato é você trabalhar com 
informações que são seguras, para que você não se surpreenda [...] Eu acho 
que, no Cálculo, você deveria trabalhar a intuição. (JF2, entrevista, dezembro 
de 2015) 

 

Entretanto, quanto se torna mais específico em sua prática docente na disciplina de 

Análise, o participante parece adotar o rigor e a intuição em complementariedade: 

 

Em disciplinas de Análise, em algumas experiências, eu já fiz alguns testes 
antes de entrar no teorema e com rigor. Eu pegava alguns casos, investigava 
o cenário com funções dadas explicitamente. Via o que está acontecendo. 
Isso é interessante, por exemplo, mexer com Teorema da Função Inversa, 
Teorema da Função Implícita. Você vai investigando e ai, uma hora, você 
fala o seguinte: Epa, isso aqui eu tenho pista que dá para enunciar o teorema. 
E ai, uma coisa que eu costumava fazer com os alunos é treinar o seguinte: 
pegue uma função explicitamente, não uma arbitrária; uma f(x) qualquer. 
Pegue uma específica, ensina ele a escrever por épsilon e delta, pra ele 
quebrar o trauma dele com esse tipo de coisa. Ele vai ver que aquilo que 
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você está visualizando, intuindo, você só está formalizando. Acho que são 
coisas interessantes para poder abordar e quebra um pouco o tabu. (JF2, 
entrevista, dezembro de 2015) 

 
Uma posição dicotômica e única da intuição para o Cálculo difere da visão de Reis 

(2001, 2009), para quem rigor e intuição são complementares, tanto no ensino de Cálculo 

como em Análise. Além disso, para Reis (2001, 2009), metaforicamente, o ensino dessas 

disciplinas pode se pautar na busca por uma espécie de equilíbrio pendular entre o rigor e a 

intuição. 

Agora, apresentaremos a Dupla da UFOP.  A professora OP1 possui formação 

acadêmica de Licenciatura em Matemática, Mestrado em Matemática Pura e, atualmente 

cursa o Doutorado na área de Modelagem Matemática e Computacional. Sua experiência 

docente no Ensino Superior se fez ao longo dos últimos oito anos, inclusive em diferentes 

graduações e instituições federais. Em geral, atua na UFOP no Ensino a Distância, 

especificamente no curso de Licenciatura em Matemática, ministrando disciplinas de 

Matemática, inclusive Cálculos e Análise. 

Considerando seu ambiente de trabalho, a participante relata as dificuldades dos 

alunos com os aspectos formais da disciplina de Análise. Para amenizar essa questão, OP1 

utiliza-se da intuição como meio para o entendimento dos conceitos por parte dos alunos 

envolvidos nessa etapa. Percebe-se também uma concepção do rigor e intuição como uma 

relação dialética e pragmática. Assim, segundo ela: 

 

Sabe essa questão da intuição [...] o rigor com eles é muito difícil [...] foi tão 
legal o dia que eu fui ensinar supremo e ínfimo, tinham alguns alunos. Eles 
entenderem essa definição de supremo e ínfimo, e aí você vai partindo 
mesmo da intuição primeiro, eu perguntava pra eles ‘gente, está aqui o 
intervalo, está aqui a reta real; define o que é cota superior e o que é cota 
inferior no intervalo [0, 1]. Gente, me fala uma cota superior para esse 
intervalo?’[...] então em relação à parte geométrica, qualquer software que a 
gente usa que possa facilitar, é muito legal (OP1, entrevista, dezembro de 
2015) 
 
Mesmo você utilizando os exemplos numéricos para ínfimo e supremo, você 
chegava à definição rigorosa, de fato com eles? (Pesquisador, entrevista, 
dezembro de 2015) 
 
Sim, formal [...] Sempre assim, eles acabavam entendendo pela intuição; eu 
apresentava os conceitos formais também [...] cobro muito conceito [...] 
quero que fique claro pra eles [...] você não sabe demonstrar, por exemplo, 
que o limite via épsilon e delta que o limite da função quando x tende a tanto 
é tanto?! [...] ‘mas você sabe explicar?’[...] o que você entende por limite? 
Por supremo? O que esta acontecendo? (OP1, entrevista, dezembro de 2015) 
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Desse modo, o relato de OP1 corrobora com Reis (2001,2009) diante da perspectiva 

dos diferentes níveis de rigor que os professores de Cálculo e Análise podem adotar, 

convenientemente em seus ambientes de trabalho, objetivando uma melhor compreensão e 

sentido das ideias matemáticas de seus alunos. 

Compondo a dupla da UFOP, o professor OP2 possui formação acadêmica de 

Bacharelado e Licenciatura em Matemática, Mestrado e Doutorado em Matemática Pura. Ao 

longo de sua carreira docente, atuou em disciplinas de cunho matemático, inclusive Cálculos e 

Análise, tanto na formação de professores de Matemática, como na formação de bacharéis em 

Matemática. Como pesquisador, tem interesse na área de Equações Diferenciais Parciais. 

De acordo com o participante, em uma aula de Análise, nas discussões com os alunos, 

o professor deve explorar momentos reflexivos abordados anteriormente em aulas de Cálculo. 

Com isso, faz-se necessário um elo entre a “intuição do Cálculo” e o “rigor da Análise”. 

Assim, referindo-se aos alunos, ele afirma: 

 

Eles tendem a usar o Cálculo quando eles aprendem a Análise [...] você não 
olhar e não pensar em áreas é inevitável, porque você já busca lá do Cálculo 
e, lá no Cálculo, você já começa motivando com área [...] vou calcular a área 
abaixo disso daqui e acima disso aqui e tal. Então eles buscam, e depende 
muito do professor também, porque às vezes é inevitável ao professor de 
Análise fazer uns links, e tentar buscar. Mas se lá no Cálculo era assim, fazia 
assado, a gente já fez essa questão de partição lá, embora não tenha feito 
com rigor, mas a gente já fez a partição associando com área, então aqui eu 
estou mostrando com supremo e ínfimo [...] lá eu não falava de supremo e 
ínfimo, mas eu falava de área de retângulos. (OP2, entrevista, dezembro de 
2015) 

 

Nessa perspectiva, o participante converge com os pensamentos de Reis (2001, 2009) 

quanto à necessidade dos professores explorarem com os alunos uma ponte entre os 

conhecimentos “intuitivos” do ensino de Cálculo e os procedimentos “rigorosos” buscados 

para a Análise. Ainda nesse viés, o participante em questão coaduna com Dreyfus (1991) no 

que tange ao processo de sintetização. Para Dreyfus (1991), esse processo, além de base do 

processo de abstração juntamente com o processo de generalização, ajuda no entendimento 

dos alunos quando o professor oportuniza-os em questões que exigem flexibilidade, síntese e 

composição de partes, objetivando a construção de conceitos abstratos. 
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5.3. Descrevendo as atividades exploratórias 

  

A elaboração das atividades ocorreu após os resultados de alguns projetos elencados 

pela revisão de literatura, assim como nos indica os referenciais teóricos apresentados 

anteriormente. Essas leituras proporcionaram ideias de atividades relacionadas às abordagens 

de rigor e intuição, processos no ensino e aprendizagem de conteúdos de Cálculo e Análise e 

significados. 

As atividades foram pensadas para serem executadas por professores e alunos, 

simultaneamente, em um ambiente de sala de aula e/ou laboratório de informática. Esses 

momentos ocorreriam após uma exposição da teoria em aula presencial e, em seguida, com a 

exploração das atividades com o computador, relacionando os momentos da exposição da 

teoria no quadro e as possibilidades que o software pudesse proporcionar para o professor e 

alunos na construção do conceito de Integral de Riemann. 

Como suporte do ensino para a teoria de Integral na Análise, utilizamos o livro Curso 

de Análise, Volume 1 (LIMA, 2009). Com isso, na descrição de algumas das atividades 

exploratórias, valeremo-nos de definições apresentadas desse livro. 

 

5.3.1. Atividade 1 

 

Essa primeira atividade possuiu como objetivo obter as Somas Inferiores e Superiores 

da “Função Quadrática”, a partir dos gráficos construídos no GeoGebra,  intuir os valores da 

Integral Inferior e Integral Superior e, por último, concluir se a função em questão é integrável 

por Riemann. 

Para Lima (2009), os conceitos subjacentes relacionados à Integral de Riemann podem 

ser motivados pela noção de área. Para que ocorra essa relação, Lima (2009) concebe a função 

�: .!, "/ → -, admitindo por simplicidade f(x)≥ 0; ∀� ∈ .!, "/. Adota ainda o conjunto 

; = {(�, <) ∈ ℝ	C	ℝ; ! # � # ", 0 # < # �(�)} como sendo a “área”, um numero real a ser 

calculado.  Observemos posteriormente que uma das nossas atividades adota �(�) # 0 em 

determinado intervalo.  

Segundo o autor, o supremo das áreas dos polígonos contidos em A é definido como 

área interna do conjunto A. Por outro lado, o ínfimo das áreas dos polígonos que contêm A, é 

definido como área externa de A. A área do conjunto A será quando tivermos áreas internas e 

externas iguais. 
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Intuitivamente poderíamos pensar que as áreas desses polígonos poderiam ser tomadas 

por falta ou excesso em relação a área do conjunto A. 

Mais formalmente, Lima (2009) afirma que esses polígonos geram uma decomposição 

do intervalo [a,b] em outros subintervalos. Assim, para Lima (2009), considerando f uma 

função limitada num intervalo fechado / compacto [a,b], uma partição do intervalo [a,b] é “ 

um subconjunto finito D ⊂ .!, "/:!F	GH 	! ∈ D	 	" ∈ D”. Quando tomamos D =
{:�, :
, … , :1} convencionaremos que ! = :� < :
 < ⋯ < :1 = ", nos quais os intervalos 

.:�@
,:
/, � = 1,… , � são definidos como intervalos da partição. Com isso, para cada � =
1, … , � tomaremos K�	 	L� como ínfimo e supremo, respectivamente, como valores de f no 

intervalos da partição. Dessa maneira, para Lima (2009), as somas superiores e inferiores de f 

em relação a partição P, são definidas como:  

 

�(�; D) = K
(:
 − :�) ' ⋯'K1(:1 − :1@
) = MK�(:� − :�@
)
1

�	

 

 

N(�; D) = L
(:
 − :�) ' ⋯'L1(:1 − :1@
) = ML�(:� − :�@
)
1

�	

 

   

 

Observamos que, em nossa redação, procurarmos utilizar as seguintes notações para 

Somas Superiores e Inferiores: Ssup e Sinf . Além disso, tomamos a partição P como invariável, 

ou seja, fixamo-la nos valores de a e b e não particionamos / refinamos o intervalo [a,b]. Tal 

posição justifica-se por trabalhar determinados conceitos relacionados à Integral de Riemann. 

Considerando f uma função positiva, para todo x pertencente ao intervalo [a,b], 

segundo Lima (2009, p. 305), as somas inferiores e superiores “podem ser interpretadas como 

áreas de polígonos, um inscrito e outro circunscrito ao gráfico de f, respectivamente e, 

portanto, como valores aproximados (por falta e por excesso) da área compreendida entre esse 

gráfico e o eixo das abscissas”(Figura 13). 

 

 

 

 



85 
 

 

Figura 13 – Soma Superior e Inferior 

 

 

Fonte: Lima (2006) 

 

Caso f seja negativa nesse mesmo intervalo, essas somas serão valores aproximados de 

tal área, com o sinal trocado. 

Intuitivamente, poderíamos pensar a Integral Inferior de f como a “área interna” do 

conjunto A e a “área externa” de A, como sendo a Integral Superior de f. Contudo, mais 

formalmente, Lima (2009) define a Integral Inferior $ �(�)%�)
@&  e Integral Superior 

$ �(�)%�@)
&  como:  

 

O�(�)%�
)

@&
= sup �(�; D),			O �(�)%�

@)

&
	 = inf N(�; D) 

 

Observa-se que o sup e o inf são tomados em relação a todas as partições P do 

intervalo [a,b].  

Simbolicamente, em nossa redação definimos a Integral Inferior de f no intervalo [a,b] 

como $ �(�)%��1V . Analogamente, a Integral Superior será representada como $ �(�)%�WXY
. 

Segundo Lima (2009) uma função f limitada em um intervalo [a,b] é dita integrável 

quando $ �(�)%�)
@& = $ �(�)%�@)

& . Particularmente, definiremos do seguinte modo: 

$ �(�)%��1V = $ �(�)%�WXY
. 

Com isso, para o caso f(x) ≥ 0, a $ �(�)%��1V  utiliza-se da área de polígonos contidos 

em A com aproximações por falta da área de A, enquanto que $ �(�)%�WXY
 utiliza área de 
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polígonos que contém A, com aproximações por excesso. Dessa maneira, a $ �(�)%��1V  é a 

“área interna” do conjunto A e $ �(�)%�WXY
 é a “área externa” do conjunto A. O fato do 

conjunto A possuir uma área, é o mesmo que afirmar que as aproximações por falta e por 

excesso possuem o mesmo resultado, isto é, a função f é integrável e a área será igual a 

$ �(�)%�)
&  (LIMA, 2009). 

As características dessa atividade permitiram aos participantes explorarem e criarem 

alguns comandos do GeoGebra, baseados em uma sequência didática prévia. Entre esses 

comandos, tivemos: criação de controles deslizantes, definição de base de retângulos, 

números de retângulos, somas inferiores e superiores. Essa sequência didática pode ser vista 

no Quadro 2 abaixo. 

 
Quadro 2 – Sequência Didática para a Atividade 1 

Sequência Didática:  

 

1) Construa o gráfico da função no GeoGebra: f(x) = Se [–1 <= x <= 1, 

x^2+1] 

 

2) Caso necessário, ajuste a área de visualização do gráfico para o intervalo 

.−1,1/ 
 

3) Definição de constante: a = –1 e b = 1 (extremidades da partição) 

 

4) Crie um seletor k = [1,10] com incremento 1 

 

5) Definição de constante: n = 2^k (número de retângulos) 

 

6) Definição de constante: ∆� = )@&
1  (base dos retângulos) 

 

7)  Definição das Somas Inferiores: Sinf = SomaDeRiemannInferior[f, a, b, n] 

 

8) Definição das Somas Superiores: Ssup = SomaDeRiemannSuperior[f, a, b, n] 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) 
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Todas as atividades da pesquisa abordarão intuitivamente a Integral de uma função f 

como um problema de área abaixo de uma função contínua (descontínua). Essa área terá um 

valor numérico real de f, onde f é uma função contínua (descontínua) definida num intervalo I 

fechado, com extremos a e b: I = [a,b]	⊂ -. O intervalo é seccionado em 2n partições regulares 

D�[�[1 = {��, �
, … , �1} com � ∈ {0,1,2… , �}; ! = �� < �
 < ⋯ < �1 = ". Com isso, 

teremos uma série de retângulos inscritos e circunscritos na região sob o gráfico da função f, 

com extremos a e b. Observamos que os valores de x pertencem ao conjunto dos números 

reais. 

À medida em que o valor de k se alterava no intervalo de [1,10], era possível perceber 

o aumento do número n de retângulos. Com o aumento do valor de n, a base de cada um dos 

retângulos tendia a zero, particionando os (sub) intervalos em valores infinitesimais de 

comprimento Δ� = )@&
1 . 

Ao fixarmos valores para a = –1 e b = 1, optamos por uma partição com extremidades 

não-variáveis. 

A partir da execução desses comandos no GeoGebra, os participantes da dupla da 

UFJF plotaram o gráfico da função �(�) = �� + 1, conforme podemos verificar na Figura 14 

a seguir. 

Figura 14 – Somas Superiores e Inferiores para a Função Quadrática 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFJF 
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Desse modo, após o experimento com k variando no intervalo de [1,5], os 

participantes observaram por meio da Figura 14 uma possível convergência entre as Somas 

Superiores e Inferiores, além de um comportamento dos retângulos próximos ao eixo Y. Ao 

serem incentivados pelo pesquisador a observarem os valores já com k = 5, os participantes 

afirmaram: 

  

Perto da origem, o comportamento é melhor ainda [...] a aproximação aqui 
próximo da origem está melhor que nas extremidades, está mais suave [...] se 
você pegasse um intervalo menor, a coisa começaria a acontecer bem antes 
[...] acontece que a função cresce quadraticamente. (JF2, atividade 1, 
dezembro de 2015) 

 

 À medida em que os valores de k variavam no intervalo [1,10], os participantes 

preenchiam os  

Quadro 3 e Quadro 4 com os valores das Somas Inferiores (Sinf) e Superiores (Ssup) 

para os arredondamentos das casas decimais com duas e três casas, respectivamente. 

 

Quadro 3 – Somas Inferiores e Superiores com arredondamento de duas casas 

decimais para a Função Quadrática 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFJF 

 

Quadro 4 – Somas Inferiores e Superiores com arredondamento de três casas decimais 

para a Função Quadrática 
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Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFJF 

Logo após uma breve discussão em relação aos valores de Sinf e Ssup que se alternavam 

não monotonamente para alguns valores de k com duas e três casas decimais, a dupla da UFJF 

afirmou acreditar, intuitivamente, que com dez casas decimais os valores das somas tendem a 

se estabilizar na dízima periódica 2,666... Para isso, manipularam o software e ressalvaram tal 

valor para determinada função, como vemos a seguir:  

 

Eu não sei se só com dez casas iria se estabilizar. Tende. A gente tem quer 
apostar. Poderia, eu não sei [...] (JF2, atividade, dezembro de 2015 ) 
 
[...]Por que tem aproximações na última casa decimal, não é? (Pesquisador, 
atividade, dezembro de 2015)  
 
Exatamente. (JF2, atividade, dezembro de 2015 ) 
 
[...] Qual outra possibilidade que o aluno poderia fazer? Ir lá e colocar a de 
dez? (Pesquisador, atividade, dezembro de 2015) 
 
Com certeza. (JF2, atividade, dezembro de 2015 ) 
 
A gente pode fazer. (JF1, atividade, dezembro de 2015) 
 
Para esse exemplo, eu concordo com você que a gente tem um crescimento 
quadrático, mas dependendo da função que você pegar, isso não vai 
acontecer. (JF2, atividade, dezembro de 2015 ) 

 

 

 Tal dizima periódica pode ser comprovada pelo valor da integral da função f no 

intervalo [–1,1] cuja fração geratriz seria 
]
> . Concluíram também que, a partir dos valores para 

$ �(�)%� =�1V 	$ �(�)%� =WXY 2,66 que, com isso a função �(�) = �� + 1 é integrável a 

Riemann, segundo a definição de função integrável (LIMA, 2009). 

Já a dupla da UFOP observou que as diferenças de valores para Sinf e Ssup em relação à 

variação de k no intervalo [1,10] para duas, três e dez casas decimais tendem a uma possível 

convergência desses valores para a área da função f. Dessa maneira, eles destacam: 

 
Se a quantidade de k é pequena, a diferença é pequena, ou quase não têm, 
mas quanto maior o k, aqui vai ficando mais próximo. (OP2, atividade, 
dezembro de 2015) 
 
Vai ficando 2,666[...] (OP1, atividade, dezembro de 2015 ) 
A diferença tende a ser cada vez menor e, tanto, Sinf quanto Ssup parecem 
convergir para 2,666[...] (OP2, atividade, dezembro de 2015) 
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Assim, analogamente à dupla da UFJF, os participantes concluem que a função f é 

integrável no intervalo [–1,1], pois os valores de $ �(�)%��1V  e $ �(�)%�WXY
 são iguais. 

 

5.3.2. Atividade 2 

 

Nessa atividade, assim como em todas as demais, os objetivos serão os mesmos da 

Atividade 1, com algumas complementações. A grande mudança dessa atividade ocorreu na 

função a ser explorada. 

Nesse caso, a função será denominada de “Cúbica”, onde �(�) = �>. Ao iniciar a 

sequência didática, os participantes seguiram de acordo com o comando:  

 

1) Construa o gráfico da função no GeoGebra: f(x) = Se [–1 <= x <= 1, x^3] 

 

Assim, o gráfico da função correspondente pode ser explorado de acordo com a Figura 

15 a seguir, onde inicialmente o número de casas decimais para as somas ficou em duas. O 

experimento abordou a mesma variação de k da atividade anterior. 

 

Figura 15 – Somas Superiores e Inferiores para a Função Cúbica 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFJF 
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Ao manipularem a variação de k no intervalo [1,4], inicialmente os participantes da 

Dupla da UFJF, se equivocaram com os valores das áreas da função em questão, devido à sua 

simetria em torno do eixo Y. Outro tema abordado foi a natureza e possibilidade de 

verificação da situação com outro software nas disciplinas de Cálculo e Análise e, ainda, 

observaram a questão da introdução do erro de aproximação por parte do GeoGebra. Isso 

pode ser observado no diálogo abaixo: 

 

Ah, isso daqui é uma simetria. A função é ímpar. (JF2, atividade, dezembro 
de 2015) 
 
Ah, não é não. Pelo GeoGebra não é não. (JF1, atividade, dezembro de 2015) 
  
Ah, o GeoGebra introduz erro, é verdade [...] isso daí é falha do GeoGebra. 
(JF2, atividade, dezembro de 2015) 
 
[...] eu estou achando que a questão do ponto de inflexão. Aqui dá para fazer 
a aproximação por tangência [...] um pequeno incremento faz com que você 
tenha problema de variação da tangente na inflexão. (JF2, atividade, 
dezembro de 2015) 
 
Acho que no Maple não daria esse erro, porque ele é algébrico [...] (JF1, 
atividade, dezembro de 2015) 
  
Do ponto de vista de Cálculo, o objetivo é só você mostrar. Mas quando a 
gente está pensando em Análise, até você tentar entender um pouco porque 
que está dando essas propostas do software faz parte da investigação 
matemática. (JF2, atividade, dezembro de 2015) 
 

 

 Com isso, para ressaltar a diferença nos valores das áreas para k = 4 (veja figura 

abaixo), os participantes marcaram um asterisco no Quadro 5, conforme se segue: 

 

Quadro 5 – Somas Inferiores e Superiores com arredondamento de duas casas 

decimais para a Função Cúbica 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFJF 
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Analogamente ao erro de aproximação da área observado para k = 4 com duas casas 

decimais, para o valor de k = 5 com três casas decimais, os participantes afirmaram a 

existência da assimetria de área da função dessa etapa. Observaram ainda que com duas casas 

decimais (Quadro 5), o valor das áreas “estabiliza-se” em 0,0 (com aproximações) a partir de 

k=9, sendo que o mesmo não ocorre com três casas decimais, conforme podemos verificar no 

Quadro 6 a seguir. 

 
 

 

Quadro 6 – Somas Inferiores e Superiores com arredondamento de três casas decimais 

para a Função Cúbica 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFJF 

 

 

 Referente ao uso da atividade para o ensino, os participantes observaram e discutiram 

sobre a ocorrência de um de conflito teórico-computacional, conforme (GIRALDO, 2001, 

2004) por se tratar de uma função ímpar e, portanto simétrica em torno do eixo Ou, no qual o 

valor numérico da área deveria ser igual para as Somas Superiores e Inferiores. 

Concluíram também que a partir dos valores para $ �(�)%��1V = $ �(�)%� =WXY 0 e 

com isso a função �(�) = �> é integrável a Riemann, segundo a definição de função 

integrável (LIMA, 2009). 

 Por sua vez, ao final da variação de k no intervalo [1,10] com duas, três e cinco casas 

decimais para os valores das somas, os participantes OP1 e OP2 observaram a mesma 

assimetria das áreas para os valores de k = 5 e k = 4 de acordo com o número de casas 

decimais e, além da possiblidade de exploração do software com cinco casas decimais, inferir 

intuitivamente o valor da integral, mesmo com alguns valores sendo pequenos positivamente 

e negativamente, mas convergindo em módulo para zero (vide Quadro 5). Podemos verificar 

isso nas seguintes falas: 



93 
 

 

 

Volta no cinco (k = 5), porque foi o único que não deu simétrico. Os outros 
todos deram simétricos. (OP2, atividade, dezembro de 2015) 
 
Para k = 4 também não deu simétrico. (OP1 , atividade, dezembro de 2015) 
 
Verdade. (OP2 , atividade, dezembro de 2015 ) 
 
Com cinco casas decimais, deve dar um rabinho. (OP2 , atividade, dezembro 
de 2015) 
 
Será? Muda lá para vermos. (Pesquisador , atividade, dezembro de 2015) 
 
Os valores tendem a zero. (OP1 , atividade, dezembro de 2015 ) 
 

 Do mesmo modo que a dupla da UFJF, a dupla da UFOP concluiu, intuitivamente, 

que a função f é integrável no intervalo [–1,1], pois $ �(�)%� =�1V 	$ �(�)%� =WXY 0.  
 

5.3.3. Atividade 3 

 

Esta atividade abordou “Função Escada”, que definimos da seguinte forma: �(�) =
_2, � 	2 ≤ � ≤ 4
4, � 	4 < � ≤ 6. Adaptamos tal função de um exemplo do livro Lima (2009).  

Os participantes das duplas iniciaram a exploração da atividade com o seguinte 

comando: 

 

1) Construa o gráfico da função no GeoGebra:  f(x) = Se[2<=x<=4,2,Se[4<x<=6,4]] 

 

Na definição das extremidades da partição de [a,b], os participantes definiram os 

valores para a e b como sendo: a = 2 e b = 6. 

Por conseguinte, podemos verificar nas Figura 16, Figura 17 e Figura 18 a seguir, um 

extrato da função correspondente para duas variações de k e os valores das somas com duas e 

três casas decimais. Ainda puderam ser visualizados os valores para somas inferiores e 

superiores separadamente. 
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Figura 16 – Apenas Somas Inferiores para a Função Escada 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFJF 

 

Figura 17 – Apenas Somas Superiores para a Função Escada  

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFJF 
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Figura 18 – Somas Superiores e Inferiores para a Função Escada  

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFOP 

 

Simulando uma situação pedagógica, pautados nas visualizações da atividade com o 

GeoGebra, os participantes da UFJF alertaram para o fato dos estudantes terem possíveis 

dificuldades na visualização / distinção das Somas Superiores e Inferiores.  Para amenizar 

essa dificuldade, indicaram a exploração individual das somas, conforme podemos verificar 

nas figuras anteriores. Essa exploração pode ser feita na janela de álgebra, clicando sob os 

comandos Sinf  e Ssup de forma a selecionarmos ou não. 

Os participantes da UFJF, ao observarem os valores da Soma Superior Ssup = 12 para 

duas e três casas decimais, baseados na natureza constante da “função escada” em 

determinados intervalos, inferiram, intuitivamente, ao manipularem os valores de k, que essa 

soma será a mesma para qualquer intervalo real. Outra observação foi em relação à diferença 

entre as somas com o aumento do valor de k. Esses fatos podem ser observados nas figuras 

anteriores, conjuntamente com o Quadro 7 e Quadro  8 a seguir, à luz dos seguintes 

comentários: 

 

Está estabilizando no 12 [...] Como a função se comporta de uma maneira 
estável, constante, essas diferenças para três e duas casas diminui. (JF1, 
atividade, dezembro de 2015) 
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A (soma) superior não vai dar erro. Função escada é assim mesmo [...] só se 
tiver um erro de aproximação aí, mas teoricamente tem que dar 12. (JF2, 
atividade, dezembro de 2015) 

 

Quadro 7 – Somas Inferiores e Superiores com arredondamento de duas casas 

decimais para a Função Escada 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFJF 

 

 

Quadro  8 – Somas Inferiores e Superiores com arredondamento de três casas decimais 

para a Função Escada 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFJF 

 

Após as variações de k no intervalo [1,10] para duas e três casas decimais, a dupla da 

UFOP utilizou-se da visualização proporcionada pelo software para intuir o crescimento dos 

valores para Sinf  de modo a se aproximar dos valores constantes da Ssup. Podemos observar 

isso de acordo com a seguinte afirmação: 

 

Volta no terceiro (k = 3) para eu ver o que aconteceu. Volta um (k = 2) [...] 
O Sinf vai pegando a Ssup [...] (OP2, atividade, dezembro de 2015) 

 

Em um segundo momento da atividade, os participantes tiveram que explorar 

comparativamente a “função escada” no GeoGebra com o exemplo da pág. 309 do livro 

Curso de Análise (LIMA, 2009). Esse exemplo retrata que:  

 

Seja ! < a < ". Definamos �: [!, "] → - pondo �(�) = b	� 	! ≤ � < a	 	�(�) =
	c	� 	a ≤ � ≤ ". Mostraremos que $ �(�)%� = $ �(�)%� = b	(a − !) + c(" − a).@)

&
)
@&  
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Com isso, os participantes atribuíram os valores correspondentes para cada valor de 

! = 2, " = 6, a = 4, b = 2	 	c = 4, realizando as contas 2	(4 − 2) + 4(6 − 4) = 4 + 8 =
12.  

Para o participante JF2, essa parcela da soma está relacionada ao cálculo da integral de 

f no intervalo [2,6] e as imagens dos respectivos intervalos proporcionados pelo software. 

 Assim a dupla concluiu intuitivamente que $ �(�)%� =�1V 	$ �(�)%� =WXY 12, 
confirmando esse resultado posteriormente por meio do cálculo da integral da função 

�(�) = _2, � 	2 ≤ � ≤ 4
4, � 	4 < � ≤ 6 no intervalo [2,6]. Dessa maneira, com base na definição de função 

integrável, segundo Lima (2009), eles concluíram que f é integrável. 

Baseando-nos em Lima (2009, p. 310) no qual observa que qualquer valor que fosse 

tomado para f no ponto c, o valor da integral não se alteraria, perguntamos aos participantes o 

que aconteceria em nossa atividade se assumirmos essa posição de escolha. 

Diante disso, ao serem indagados se os valores das Integrais Inferior e Superior seriam 

alterados de acordo com o valor que a função f assume no ponto x = 4 em nossa atividade, os 

participantes JF1 e JF2 responderam e opinaram sobre o que poderiam pensar os alunos nessa 

situação. Além disso, o participante JF2 ainda observa a integrabilidade dessa função nesse 

caso, conforme podemos observar no diálogo a seguir: 

 

Não afeta os valores. (JF1, atividade, dezembro de 2015) 
 
Não afeta e ainda tem uma questão [...] (JF2, atividade, dezembro de 2015) 
 
Eu acho que seria uma dúvida para os alunos. (JF1, atividade, dezembro de 
2015) 
 
Eu acho também [...] aliás, tem um detalhe aqui e que só é possível ser 
explicado aqui com a Integral de Lebesgue. Porque é o seguinte: a função 
não precisa estar definida nesse ponto 4. Um ponto de salto não importa se é 
aberto, se é fechado. Ela não precisa definir [...] Na realidade, Dirichlet é 
integrável a Lebesgue, não é Riemann (JF2,atividade, dezembro de 2015 ) 
 
 

Por sua vez, a dupla da UFOP recorreu à área para significar os valores das somas 

inferiores e superiores em detrimento à definição formal. Podemos constatar isso no seguinte 

diálogo: 

 

Não, porque você ficaria com o mesmo sup e o mesmo inf, a mesma é a 
soma [...] Os retângulos permanecem os mesmos. (OP2, atividade, dezembro 
de 2015) 
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É porque onde tá mais coloridinho aqui no valor da f, ele não vai alterar a 
área [...] (OP1, atividade, dezembro de 2015 
 

Após a execução das tarefas e preenchimento das repostas, as duplas da UFJF e UFOP 

encerraram a atividade em questão. A dupla da UFOP ainda ressaltou a integrabilidade da 

função, apesar da descontinuidade da mesma. 

 

5.3.4. Atividade 4 

   

A seguir, exploramos nossa última atividade, chamada de “Função de Dirichlet”. Tal 

atividade se constituiu numa tentativa de aproximação da função original de Dirichlet, 

definida como: N e!	�: [!, "] → -.	 Assim, �(�) = *0, � 	� ∈ (- − +)
1, � 	� ∈ + .  

Nossos objetivos foram proporcionar / possibilitar aos participantes uma conclusão 

intuitiva a respeito das somas inferiores e superiores da “função de Dirichlet” e o surgimento 

de possíveis discussões para o seu ensino, a partir da visualização proporcionada pelo 

software   

Os participantes das duplas iniciaram a exploração da atividade com a seguinte tarefa 

a ser implementada no GeoGebra: 

 

1) Construa o gráfico da função no GeoGebra: f(x) = floor(x 1024) - 2floor(x 512) 

 

Com isso, teriam que digitar na janela de álgebra do programa: f(x) = floor(x 1024) - 

2floor(x 512) 

Na definição das extremidades da partição de [a,b], os participantes definiram os 

valores para a e b como: a = 0 e b = 2. 

Posteriormente às definições dos comandos no GeoGebra, os participantes da dupla da 

UFJF observaram que o comando floor(x) se tratava de uma aproximação de valores de x, 

relacionando o gráfico correspondente com uma espécie de “função escada”. Inicialmente, 

observaram o que ocorrera quando se aplicava o comando zoom do programa. 

 

Ele já definiu uma função escada [...] ele dá um erro conforme o zoom. (JF1, 
atividade, dezembro de 2015) 
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Acho que é uma ideia do que está acontecendo [...] eu não conhecia essa cara 
[...] ou você trabalha com inteiro ou ponto flutuante. Ponto flutuante são 
reais aproximados por racionais, mas o importante é como ele foi 
programado, com 16 bits, 32 bits ou 64 bits. Com 64 (bits), você consegue 
alguns reais [...] (JF2, atividade, dezembro de 2015) 
 
Esse zoom está estranho [...] o zoom está interferindo, você viu? (JF1, 
atividade, dezembro de 2015) 
 
É, o zoom não está legal [...] aliás, aumenta um pouquinho esse zoom que eu 
quero ver [...] está claro que isso daí tá no complementar [...] (JF2, atividade, 
dezembro de 2015) 
 
Aí, dependendo do zoom, ele fica ao contrário [...] embaixo, em cima, 
embaixo [...] (JF1, atividade, dezembro de 2015) 
 
Inverte o negócio [...] (JF2, atividade, dezembro de 2015)  
 
 

 

 

 Tais observações relacionadas a visualização por meio do comando zoom, podem ser 

ratificadas nas Figura 19 e Figura 20 a seguir. 

 

Figura 19 – Afastando a imagem com o comando zoom para a Função de Dirichlet 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFJF 
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Figura 20 – Aproximando a imagem com o comando zoom para a Função de Dirichlet 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFJF 

 

   

  Ao iniciar os comandos no software GeoGebra, a dupla da UFOP argumenta o que 

está ocorrendo com a função em questão e partem para algumas conclusões: 

 

Ele tá fazendo tipo um Cantor6 ali, uma poeira [...] Uma com 1024 divisões e 
outra com 512, e ai ele vai subtrair uma da outra [...] (OP2, atividade, 
dezembro de 2015) 
 
É, o máximo deu tudo e o mínimo deu nada, é isso! É isso que ele fez! 
(OP1,atividade, dezembro de 2015) 
 

  

Na continuação da atividade, os participantes da UFJF discutem a relação algébrica 

visual surgida na exploração com o software GeoGebra: 

 

Essa coisa que nós temos para preencher a tabela não vai ser verdadeira. Isso 
daí não é a função de Dirichlet [...] Aí o software tem que interferir porque 
tem que dar erro [...] (JF2, atividade, dezembro de 2015)  
 
Vamos ver [...] mas uma coisa é o que a gente vê, outra coisa é o que ele 
calcula [...] (JF1, atividade, dezembro de 2015) 

                                                 
 
6 Trata-se do Conjunto de Cantor, obtido a partir do intervalo [0,1], retirando-se os terços médios a cada 

passo (LIMA, 2009, p. 172-173). 
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Mas o que acontece é o seguinte: se você observar esses valores aqui 1024 e 
512, ele está trabalhando com 12. Na verdade, ele está pensando: isso daqui 
são os irracionais e aqui são os racionais. Mas eu não tenho essa proporção 
de meio a meio. Então acho assim, é um chute para ficar meio visual. (JF2, 
atividade, dezembro de 2015) 
 

 

Posteriormente, os participantes da UFJF exploraram a variação de k com a função f 

no intervalo [0,2], para duas e três casas decimais, intuindo os valores das somas inferiores e 

superiores como Sinf  = 0 e Ssup = 2. O participante JF2 afirma não ser possível preencher a 

tabela com os “valores das somas”, utilizando um argumento matemático como forma de se 

justificar, como vemos na seguinte fala, assim como nas Figura 21, Figura 22, Quadro  9 e 

Quadro  10 a seguir: 

 

Mas eu sabia que isso daqui ia acontecer (os valores para Sinf  = 0 e Ssup = 2 ) 
porque ele pegou os valores pela metade, ou seja, e aí teria que dar certo. A 
grande sacada é que você tem mais irracionais do que racionais, por que os 
irracionais são não enumeráveis e aí você poderia fazer desse jeito, mas 
quando ele pega valores pela metade, aí ele faz essa confusão para dar isso 
aqui [...] (JF2, atividade, dezembro de 2015) 
 

  

Figura 21 – Somas Superiores e Inferiores para a Função de Dirichlet com k=6 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFJF 
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Figura 22 – Somas Superiores e Inferiores para a Função de Dirichlet com k=8 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFJF 

 

 

Quadro  9 – Somas Inferiores e Superiores com arredondamento de duas casas 

decimais para a Função de Dirichlet 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) - Dupla UFJF 

 

Quadro  10 – Somas Inferiores e Superiores com arredondamento de três casas 

decimais para a Função de Dirichlet 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) - Dupla UFJF 
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Semelhantemente à Dupla da UFJF, a Dupla da UFOP, ao observar as variações de k 

na atividade, concluiu que  Sinf  = 0 e Ssup = 2. 

Em um segundo momento da atividade, os participantes foram orientados a comparar 

e relacionar tal atividade feita no GeoGebra com o Exemplo 1 da pág. 30 de Lima (2009). 

Esse exemplo apresenta a função clássica de Dirichlet e diz que para qualquer partição P de 

[a,b] tem-se que: Sinf =0 e Ssup =1, pois quaisquer intervalos da partição P contém infinitos 

racionais e irracionais. Logo, $ �(�)%� =�1V  0 e $ �(�)%� =WXY 1. Com isso, nessa 

comparação os participantes da UFJF e UFOP concluíram intuitivamente que $ �(�)%� =�1V  

0 e $ �(�)%� =WXY 2 para a atividade exploratória com a máquina. A Dupla da UFOP também 

relacionou que em cada intervalo da partição existem irracionais, cuja imagem é 0 (zero) e 

racionais cuja imagem será 1 (um). Com isso, concluíram que Sinf  = 0 e Ssup = 2. 

Os participantes da UFOP ainda manipularam a atividade, inserindo valores na função 

e verificando / conjecturando o que estava ocorrendo com sua imagem visual  para esses 

valores. 

Por sua vez, o participante JF2 disse não se sentir confortável em responder a questão 

da relação de densidade dos racionais e irracionais feita no GeoGebra, pelo fato da atividade 

poder  estar “enganando”. Já o participante JF1 afirma ter uma aproximação visual cujo 

cálculo feito pelo computador é real. Ambos os participantes concordam na limitação deste 

tipo de atividade feita com computadores: 

 

Então, o que vocês acham, seria uma limitação deste software? (Pesquisador, 
atividade, dezembro de 2015) 
 
É uma limitação do software. Eu acho que não tem nenhum software que faz 
isso. (JF1, atividade, dezembro de 2015) 
 
Não tem [...] Não tem software que trabalha com densidade. (JF2, atividade, 
dezembro de 2015) 
 
Então, o “velho” quadro faz a diferença? (Pesquisador, atividade, dezembro 
de 2015) 
 
Sim, sim [...] a ideia é intuir para o resultado [...] é uma ideia com resultado 
semelhante [...] você enxergar numa situação particular. (JF1, atividade, 
dezembro de 2015)  
 

Após as discussões dos resultados apresentados pelo GeoGebra, os participantes da 

UFJF ainda conversaram sobre a possibilidade de outro software produzir tal função. Assim: 
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Você viu se o Wolfram7 não tem uma função dessa? (JF1, atividade, 
dezembro de 2015) 
 
Não têm, duvido que tenha. Densidade você não consegue representar 
geometricamente. (JF2, atividade, dezembro de 2015) 

 
 

Contudo, o participante JF1 procurou em site de buscas e após acesso ao site do 

Wolfram, encontrou a função de Dirichlet sob forma de sequência. A imagem encontrada da 

função pode ser vista na Figura 23 a seguir. 

 

Figura 23 – Imagem da função de Dirichlet segundo o site do Wolfram  

 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) – Dupla UFJF 

 

Por fim, baseados na intuição numérica dos dados, a dupla da UFJF concluiu que a 

função desta atividade não é integrável a Riemann. A dupla da UFOP não relacionou o fato de 

                                                 
 
7 Wolfram é um serviço on-line de busca que realiza diversas funções computacionais, sejam elas de 

natureza matemática, física ou de outras espécies. O acesso à sua página sew dá pelo site: 
https://www.wolframalpha.com/ 
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f não ser integrável a Riemann com os aspectos intuitivos numéricos, apenas concluindo que f 

é não integrável a partir dos valores intuídos para as Integrais Inferior e Superior. 

 

5.4. Avaliação das atividades exploratórias 

 

Neste tópico, abordaremos as avaliações por parte de cada um dos participantes das 

Duplas da UFJF e UFOP, a respeito das quatro atividades exploratórias descritas 

anteriormente. Para isso, baseamo-nos nos seguintes itens do roteiro da entrevista 

semiestruturada, conforme o Quadro  11 a seguir: 

 

Quadro  11 – Algumas itens do roteiro da entrevista semiestruturada 

3) Avaliação das atividades exploratórias de forma guiada em relação à contribuição para a 

visualização e conjecturação dos conteúdos de Integral de Riemann; 

4) Tópicos de Integral de Riemann explorados nas atividades nos quais a utilização do 

GeoGebra contribuiu para uma aprendizagem de forma mais significativa; 

5) Sugestões de mudança ou acréscimo nas atividades ou na sua forma de realização. 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2015) 

 

Lembremos que tais atividades foram planejadas com o propósito de serem executadas 

/ aplicadas a professores e estudantes em momentos distintos que requerem o uso das diversas 

mídias presentes, conjuntamente com salas de aula e/ou laboratórios de informática. 

Inerentemente a isso, ressaltamos a importância das experiências docentes em Cálculo e 

Análise dos participantes, bem como suas concepções do uso do software destinado à 

exploração das quatro atividades com discentes. 

Assim, o participante JF2 da UFJF destacou algumas limitações do software quanto à 

exploração da Atividade 4, abrindo possibilidades para uma discussão e avanço da teoria 

matemática entre professores e alunos:  

 

A ferramenta gráfica aqui funciona maravilhosamente bem e defendo que 
deve ser explorado. Mas não podemos tapar o sol com a peneira [...] estou 
dizendo: só funciona na prática, nas coisas bem comportadas [...] o lado que 
fica interessante para Riemann, você começa a ter uma limitação do software 
[...] O que eu acho legal pra um curso é discutir a limitação de quando o 
software falha. Mostra que não consigo. E ainda tem uma situação que é 
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mais delicada. Eu  queria que você pegasse aquele exemplo ali (Atividade 
4), por que aquela função sua é Lebesgue-integrável. Usa o mesmo 
argumento, a mesma atividade e convence o cara agora que ela é integrável. 
Você tem coisinha pra cima e pra baixo. Agora convence que aquilo é 
integrável a Lebesgue. Seu exemplo vai falhar, por que aquilo vai dar uma 
linha em cima e embaixo. E agora? [...] aquilo vai dar problema [...] aquilo 
ali te dá uma intuição. O que é bacana, eu defendo. Não descarto aquela 
atividade, mas eu acho que você, durante a atividade, tem que deixar claro 
que aquilo não é a função de Dirichlet [...] de certa forma acho que a 
Matemática poderia explorar muito bem isso, as limitações. (JF2, entrevista, 
dezembro de 2015) 

 

De qualquer maneira, ressaltamos a importância dessa atividade na busca do diálogo 

com a teoria, por possibilitar possíveis discussões entre professores e estudantes na questão 

conceitual e o avanço da teoria a ser trabalhada em algum momento das aulas, paralelamente 

com outras mídias, como por exemplo, lápis, quadro e papel. 

O participante JF1 concebe os aspectos significativos ao ensino guiado pelas 

atividades, abrindo possiblidade para discussão entre professor e alunos, de modo a obter a 

compreensão de sentido por parte dos alunos, oportunizando-os pelo uso de exemplos para 

futura abstração. Assim, ele retrata: 

 

Se eu sou o professor e tenho esse livro, e eu estou na lousa e vou dar um 
exemplo, talvez fosse esse o exemplo que tentaria. Seria x ao quadrado, x ao 
cubo. Seria esse exemplo. Eu acho que, nesse caso, a atividade traz um 
elemento diferente pra aula e ajuda alguns alunos nessa compreensão [...] Na 
verdade, a ideia é essa, desconstruir algum conceito, construir outro, discutir 
e chegar à coisa [...] Você vê a cúbica [...] por que positivo e negativo, já 
desmistifica o negócio da área [...] já vê numero. Já quebra um pouco essa 
conceituação [...] (JF1, entrevista, dezembro de 2015) 
 

 

Para iniciar as atividades com uso do GeoGebra, destacamos o fato de uma possível 

aula introdutória sobre o programa com os alunos, alguns comandos do programa que são 

necessários para a realização destas atividades. Para a participante OP1 isso não seria 

necessário, dada a dinamicidade do GeoGebra nessas atividades e na maneira como elas 

foram guiadas pela sequência didática inicial.  Segundo OP1, o fator visual intuitivo gerado 

pelo software nas atividades, possibilitou a construção / conjecturação dos conceitos de 

Integrais Inferior e Superior a fim de concluir se aquelas funções eram integráveis ou não, de 

acordo com Lima (2009):  

 

Em relação à questão deles saberem até utilizar o software, até não acho 
problemático, porque se eu nunca tivesse visto o GeoGebra, a gente ia 
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conseguir realizar a atividade normalmente, e os meninos hoje sabem, 
aprendem muito [...] Deu para enxergar claramente, eu achei muito legal, eu 
acho que dá para enxergar claramente esse conceito, os conceitos tanto de 
Integral Superior quanto Inferior e chegou no ponto da definição do que é 
função integrável. Então, eu acho que deu para visualizar, ajudou sim a 
visualizar [...] os valores, montar a tabela, a questão do arredondamento 
também [...] (OP1, entrevista, dezembro de 2015) 
 

Destacando uma maior dinamicidade do GeoGebra em relação ao uso do quadro 

tradicional, o participante OP2 afirma que isso ajuda na compreensão de conceitos por parte 

dos alunos, principalmente se esses são alunos de Licenciatura. Defende que, para a formação 

do matemático, talvez esse tipo de atividade não contribua significativamente no sentido dos 

conceitos matemáticos. 

 

Por que na verdade é o que você faz no quadro, só que lá você consegue 
fazer pra várias, ou pra uma função complicada, se você colocar mais 
simples, você vai fazer uma partição e no máximo refiná-la uma, duas vezes, 
diminuindo e tal. Aqui, você tem essa possibilidade de refinar o tanto que 
você quiser. Você pode refinar mais, ele vai conseguir enxergar a questão 
das áreas. Agora, tem que ver o público, por exemplo, se você pega uma 
turma já de Bacharelado, eles já estão vendo a coisa mais abstrata, aquele 
seu desenho ali com aquela partição que você fez no quadro, foi suficiente, 
já foi embora [...] (OP2, entrevista, dezembro de 2015) 
 
Mesmo na Atividade 4, que é a possibilidade de se falar na Integral de 
Lebesgue, serem discutidos outras definições e conceitos? (Pesquisador, 
entrevista, dezembro de 2015) 
 
Não, ai sim, ele (o aluno do Bacharelado) pode pensar nisso, mas assim, o 
perfil dele não é um perfil de buscar esse tipo de atividade. Ele é um aluno 
que já abstrai mais. Ele não está nem aí para que serve [...] ele quer usar 
épsilon e delta, ele quer dado épsilon, encontrar o delta [...]agora para o 
aluno da Licenciatura [...] o uso do GeoGebra seria algo muito positivo. 
(OP2, entrevista, dezembro de 2015) 
 

Acreditamos que essa concepção se relaciona parcialmente com as ideias de Soares, 

Ferreira e Moreira (1997) no que tange a uma exigência de, na formação do professor do 

Ensino Básico, buscar-se uma compreensão dos significados dos conceitos matemáticos. Em 

caráter complementar, na formação do matemático, defendemos uma ressignificação por parte 

dos professores juntamente aos alunos nos processos de ensino e aprendizagem, 

possibilitando uma discussão e, em alguns momentos a possibilidade de aprofundamento da 

teoria acerca de conceitos trabalhados, com a ajuda do software (TALL, 1993, 2000). 



108 
 

 

Em relação à forma de realização de algumas atividades, o participante JF2 sugere algo 

mais voltado à demonstração por meio do software. Para isso, ele argumenta: 

 

Aquela parte que tem uma demonstração de algum teorema ali, que vai 
aparecer épsilon, delta, somatório, as integrais inferiores [...] se vocês 
particularizarem algumas funções específicas como essas, vocês poderiam 
tentar fazer visualizar cada etapa daquela da demonstração com aqueles 
errinhos que estão sendo cometidos ali na aproximação. Ou seja, uma 
atividade onde o cara pudesse perceber que a diferença, por exemplo, 
daquela soma e do valor que você está imaginando. A partir de um ponto 
fica menor do danado do épsilon. Se você começar mostrar aquilo, ele (o 
aluno) fala: mas isso é visualmente que eu estou vendo, que eu tenho que 
escrever formalmente? É! Se você escreve pra a função explícita, depois 
você pega para uma função arbitrária. Poderia fazer algo nesse sentido [...] 
mostrar a demonstração via software. (JF2, entrevista, dezembro de 2015) 

 

Já OP1 sugere acréscimos de questões mais significativas aos valores das áreas, e 

também ressaltando a importância da criação de atividades exploratórias com o computador. 

 

Eu acho muito difícil elaborar atividades usando softwares, por que as vezes, 
é igual eu estava comentando com vocês que eu tentei usar o Maxima, uma 
vez que fui dar aula de Vetorial. Eu acabei me embananando e o Maxima 
ficou mais como uma calculadora para eles (os alunos) [...] A atividade tem 
que ser investigativa. Tem que ser exploratória [...] talvez mais questões 
sobre o que está acontecendo com as áreas ali, em cada mudança de k. Por 
exemplo, pedir a eles para descrever mesmo ,você vai aqui, vai mudar a cor, 
vai mudar a cor ali, e a cada passo k igual a 1, além da tabelinha, o que 
aconteceu com a área aqui? Diminui? (OP1, entrevista, dezembro de 2015) 

 
 

Para JF2, mesmo se não conseguíssemos implementar computacionalmente, 

poderíamos inserir outra tarefa anterior à atividade que versa sobre a função de “Dirichlet”. 

Para o participante em questão, deste modo haverá uma transição mais destacada para funções 

que são Riemann-integráveis: 

 

Se você pega um exemplo que tem nesse livro texto. Um exemplo que tem, 
enumerável, claro, se você tiver dificuldade para a questão da visualização 
do software, acho que ela poderia ser explorada do ponto de vista mecânico, 
respondendo, fazendo alguma continha, para dar percepção de que ela 
abrange uma categoria maior de funções que são Riemann-integráveis e que 
tem uma infinidade de descontinuidade. Eu acho que seria interessante vocês 
pensarem [...] É algo que avança, mas não avança tanto, porque tem a função 
de Dirichlet (JF2, entrevista, dezembro de 2015) 
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Ainda na forma de realização das atividades, questionamos os participantes da UFJF 

quanto ao uso em dupla, possibilitando uma maior discussão entre os alunos e professores, e 

um complemento nas atividades com outro tipo de software. Assim, eles defendem que: 

 

Tentar com o Wolfram, Mathematica. Por que o GeoGebra ele é numérico. 
O Maple, o Wolfram são algébricos e isso faz com que alguns erros sejam 
diferentes [...] (JF1, entrevista, dezembro de 2015) 
 
Experimentar a mesma atividade. Se perceber que está cometendo o erro 
parecido, fica com esse (software). Mas se vocês perceberem que o outro, 
por exemplo, na simetria do x ao cubo, não poderia ter dado aquele erro. 
Pode ser que o outro software no caso autêntico, ele pudesse manter o 
equilíbrio. Isso ai, é claro que é do software. (JF2, entrevista, dezembro de 
2015) 
 

 

 Apesar de algumas atividades terem gerado um conflito teórico cognitivo 

(GIRALDO, 2001), continuamos acreditando na importância das possíveis discussões que 

podem ser exploradas entre professores e alunos, desde que não criem imagens distorcidas 

dos conceitos pelos alunos. 

Os participantes OP2, JF1e JF2 sugeriram mudanças na forma de realização das 

atividades, envolvendo outras mídias além do computador, assim como exploração de outros 

conceitos subjacentes ao de Integral: 

 

Eu acho que seria interessante ele (o aluno) fazer também, pelo menos no 
caso k igual a 1 e k igual 2, alguns exemplos no papel [...] fazendo as contas, 
vendo as partições, localizando [...] se eu partir assim, qual que vai ser o 
mínimo desse intervalo? Qual vai ser o máximo? E fizer isso no papel [...] 
uma coisa que eu faço sempre com os meninos quando falo de partição, é o 
tal de todas as partições ficarem pequenas: “Ah, professor então basta partir 
muito”. Então, se você pega aqui, deixa um grande intervalo de propósito e 
partir todos os outros, e deixa um grande para você ver, não vai aproximar a 
área. Então, quer dizer, não basta você partir muito, não basta você colocar 
infinitos pedacinhos ai, porque se você deixar um grande, aqui é claro que 
não vai dar, pois a fórmula foi feita com todos no mesmo tamanho. Então 
assim, na medida que você aumentava, você estava mandando eles para zero. 
(OP2, entrevista, dezembro de 2015) 
 
Poderia ter uma atividade paralela a essas [...] por exemplo, tomando o ponto 
médio e fala o que acontece. Ou seja, na verdade a integral para ser bem 
definida, ela tem que independer da partição. Assim, uma atividade que 
explore isso [...] por exemplo, aquela descontínua, você pode pegar um 
intervalo que esta mais gordinho à esquerda ou à direita da descontinuidade 
[...] (JF2, entrevista, dezembro de 2015) 
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Talvez tenha uma função que ele (o aluno) pegue um ponto aleatório entre 
dois [...] porque o ponto médio acaba sendo comportado (JF1, entrevista, 
dezembro de 2015)  

 

Á título de síntese agora, ousaremos refletir sobre todos os dados obtidos, à luz de 

categorias de análise. 

 

5.5. Elaborando eixos / categorias de análise 

 

Como parte de nossa metodologia qualitativa de pesquisa, nesse momento, 

refletiremos de forma concisa sobre o conjunto de nossos dados, a partir da elaboração de três 

eixos / categoria de análise que, acreditamos, apontam para uma visão sintética de nossa 

pesquisa de campo, contrastando-a com nossa pesquisa teórico-bibliográfica.  

As descrições feitas até aqui possibilitaram a elaboração de eixos / categorias que, 

segundo Creswell (2010, p.223), “devem exibir múltiplas perspectivas dos indivíduos e ser 

corroborados por diversas citações e evidências especificas”. Para o pesquisador, essas 

discussões podem ser apresentadas juntamente com recursos visuais, figuras ou tabelas. Além 

disso, para o referido autor esses temas podem estar interrelacionados dentro de uma 

cronologia dos fatos, possibilitando a elaboração de mudanças e questionamentos a serem 

respondidos em futuras investigações. 

Desse modo, baseando-nos nas leituras do nosso referencial teórico, na revisão da 

literatura e na descrição dos dados feita anteriormente, objetivamos apresentar vestígios que 

possam ajudar-nos em respostas à questão de investigação que central em nossa pesquisa. 

Assim, apresentamos a seguir, as categorias que surgiram das convergências 

estabelecidas até aqui. 

  

5.5.1. As relações entre Rigor e Intuição 

 

Este eixo caracterizou-se por momentos sinalizados pelos participantes de nossa 

pesquisa, nos quais suas ideias corroboraram ou não, parcial ou integralmente, aos 

pensamentos de Reis (2001, 2009), Poincaré (1995), Tall (1991,1991a, 1991b, 2002), no que 

tange às relações entre rigor e intuição no ensino de Cálculo e Análise, bem como a 

visualização proporcionada pelo computador no desenvolvimento das relações de intuição e 

rigor no ensino e aprendizagem. 
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Segundo Reis (2001, 2009), as concepções de rigor e intuição devem caminhar juntas 

no ensino e aprendizagem do Cálculo e da Análise. Nessa perspectiva, não há espaço para se 

pensar no Cálculo sendo apenas “intuitivo”, assim como a Análise sendo apenas mais 

“rigorosa”. Dessa forma, o rigor, dado em níveis, faz-se presente também no Cálculo e a 

intuição permeia a Análise, onde as compreensões das ideias por parte dos alunos deveriam 

ser o objetivo principal a ser perseguido por professores e alunos. Assim, apoiando-se nas 

ideias de Perminov (1988), Reis (2001) apresenta cinco categorias de intuições e os 

significados de intuição e rigor visando uma relação complementar desses processos no 

ensino. Essas intuições são: empírica, objetiva, lógica, categórica e conceitual. 

De acordo com nossos dados, durante a entrevista, o participante JF2  concebe o rigor e 

intuição da seguinte forma: 

  

Intuição é um perigo na Matemática [...] A Matemática é a principal e talvez 
a única ciência, onde você tem que exibir objetos, onde você jura que vai 
acontecer uma coisa e acontece outra. A intuição falha [...] A ideia de você 
trabalhar Matemática de um ponto de vista abstrato, é você trabalhar com 
informações que são seguras, para que você não se surpreenda [...] Eu acho 
que, no Cálculo, você deveria trabalhar a intuição. (JF2, entrevista, dezembro 
de 2015) 

 

Dessa forma, entendemos que tal posição sobre a intuição e o rigor no “fazer 

matemático” coaduna com a visão descrita por Poincaré (1995), na qual a intuição pode obter 

resultados inesperados diante de situações elementares, no que tange a comprovação de ideias 

por meio da formalização / demonstração. No entanto, do ponto de vista pedagógico, Reis 

(2001, 2009) defende um ponto de equilíbrio entre o rigor a intuição no ensino de Cálculo e 

Análise, no qual o rigor pode ser “metaforizado” em função da intuição. 

Tall (1991a) discorre sobre a existência de uma dicotomia entre rigor e intuição que se 

faz presente nos processos do pensamento matemático. Assim:  

 

Frequentemente matemáticos consideram os termos “intuição” e “rigor” 
como sendo mutuamente exclusivos sugerindo que uma explicação 
“intuitiva” é aquela que necessariamente carece de rigor. Não há um grão de 
verdade nisso, pois normalmente uma intuição ocorre por inteiro na mente e 
pode ser difícil separar suas componentes em uma ordem lógica dedutiva. 
Mas a oposição entre os dois conceitos é uma falda dicotomia [...] (TALL, 
1991a, p. 13, tradução nossa) 

 

De acordo com Tall (1991b, 2002), a utilização de softwares nos conceitos 

matemáticos contribui para o ensino e a aprendizagem, relacionando aspectos da intuição e do 
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rigor. Dessa forma, negar a importância da visualização é o mesmo que refutar muitas das 

origens históricas da Matemática. Tall (2002) defende que o uso da visualização para / de 

conceitos complexos na Matemática favorece a aquisição de intuições para a aprendizagem 

desses conceitos, em melhor nível que o ensinado de modo tradicional. 

Particularmente, em relação à intuição visual geométrica proporcionada pelo software 

nas atividades de nossa pesquisa e aos valores das somas nas tabelas, destacamos alguns 

momentos, conforme podemos observar nas falas a seguir: 

 

[...] eu não sei se só com dez casas iria se estabilizar. Tende. A gente tem 
que apostar. Poderia, eu não sei [...] (JF2, Atividade 1, dezembro de 2015 ) 
 
A diferença tende a ser cada vez menor e, tanto Sinf quanto Ssup, parecem 
convergir para 2,666 [...] (OP2, Atividade 1, dezembro de 2015) 
 
Ele dá um erro conforme o zoom [...] o zoom está interferindo você viu? [...] 
mas uma coisa é o que a gente vê, outra coisa é o que ele (o software) 
calcula [...] a ideia é intuir para o resultado [...] é uma ideia com resultado 
semelhante [...] você enxergar numa situação particular [...] (JF1, Atividade 
4, dezembro de 2015) 
 
Está claro que isso daí tá no complementar? (JF2, Atividade 4, dezembro de 
2015) 
 
Ele tá fazendo tipo um Cantor ali, uma poeira [...] O máximo deu tudo e o 
mínimo deu nada, é isso?! É isso que ele fez [...] (OP2, Atividade 4, 
dezembro de 2015) 
 
 Deu para enxergar claramente, eu achei muito legal, eu acho que dá para 
enxergar claramente esse conceito, os conceitos tanto de Integral Superior 
quanto Inferior e chegou no ponto da definição do que é função integrável. 
Então, eu acho que deu para visualizar, ajudou sim a visualizar [...] então, 
(em relação) à parte geométrica, qualquer software que a gente usa que possa 
facilitar, é muito legal. (OP1, entrevista, dezembro de 2015) 

 

De acordo com o extrato acima, podemos perceber nas falas dos participantes JF2 e 

OP2 em relação à Atividade 1, conjuntamente com a figura e quadro a seguir, que os sujeitos, 

a partir de observações e experimentações com o software, conjecturaram valores 

aproximados das somas superiores e inferiores, relacionando os conceitos dessas somas, nos 

quais podem ser explorados apenas visualmente ou parte dos valores das somas. Tais posições 

coadunam, particularmente, com três tipos de intuição, empírica, categórica e objetiva, 

descritas por Reis (2001, 2009). Segundo o pesquisador, a intuição empírica baseia-se na 

observação, experimentação, podendo ocorrer uma espécie de padronização entre classes de 

objetos. Tal pensamento converge com a fala do participante JF2 no aspecto dos aumentos dos 
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números de retângulos em cada limite das somas e, consecutivamente, em um refinamento do 

intervalo [a,b]. Por sua vez, a intuição categórica, também conhecida como geométrica, 

explora os aspectos visuais, fazendo uma suposição dos conceitos das imagens, sendo 

inclusive, passível de erros, mas dependendo da situação em que ocorre, essa intuição é 

autoritária em relação ao formalismo lógico. Já a intuição objetiva visa um propósito de 

identificação de combinações entre partes a fim de inferir um resultado que precisa ser 

formalizado / demonstrado. Assim, a fala de OP2 corrobora com essas intuições descritas por 

Reis (2001, 2009) pois, de acordo com Lima (2009, p.306), “toda soma inferior de f é menor 

do que ou igual a qualquer soma superior”. Essa conclusão é fruto do seguinte teorema: 

“Considerando f uma função limitada, quando se refina uma partição P, a soma inferior não 

diminui e a soma superior não aumenta” (LIMA, 2009, p. 306). Essa caracterização do 

teorema vista de forma intuitiva converge com a posição de Guzman (2002) que investigou 

como as características intuitivas advindas da visualização, com ou sem o auxilio do 

computador, contribuíram para melhores ensinos, aprendizagem e compreensão de conceitos 

da Matemática, em particular, da Análise Matemática. Guzman (2002) abordou a imagem 

visual de um teorema no qual afirmou ser possível prová-lo a partir de sua visualização. Nesse 

viés, a pesquisa de Attorps et al (2011) explorou a concepção intuitiva dos estudantes de 

cálculo com o GeoGebra, objetivando uma percepção deles quanto ao aumento do número de 

subintervalos do domínio da função, fazendo com que a diferença entre os valores das somas 

superiores e inferiores ficasse cada vez menor, convergindo ao valor da Integral em questão. 

 Ao explorar a Atividade 4, os participantes JF1, JF2 e OP2 observaram uma alteração 

na imagem gerada pelo software da função em questão, conjecturando valores e conceitos 

interrelacionados. Para JF1, o zoom altera a imagem da função, mas essa exploração permite 

obter o valor das somas superiores e inferiores corretamente, de acordo com o intervalo dado.  

Por sua vez, para outros participantes, a imagem gerada é carregada de conceitos 

subjacentes à Integral de Riemann, e até mesmo à Integral de Lebesgue, onde a ideia de 

“complementar” exposta por JF2 pode ser relacionada a conjuntos dos racionais e irracionais 

em relação ao conjunto dos reais; da mesma forma, quanto à enumerabilidade desses 

conjuntos. Particularmente, OP2 visualiza que a função não é integrável a Riemann, devido ao 

fato dos valores das somas superiores e inferiores não convergirem para o mesmo resultado. 

Tais fatos podem ser comprovados conforme vimos na Figura 19 (p.99) e Figura 20 (p.100). 

Dessa forma, há uma relação visual, algébrica e conceitual envolvida nessa atividade. 

A posição dos participantes citados anteriormente se aproxima das intuições 

categórica, objetiva e conceitual, descritas por Reis (2001, 2009). A intuição conceitual busca 
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uma relação entre conceitos aplicados a outras teorias. Nesse caso, consideramos os conceitos 

ensinados subjacentes à Integral como, por exemplo, supremo, ínfimo, conjuntos enumeráveis 

e não-enumeráveis, etc, fazendo com que o professor resgate-os no momento do ensino da 

Integral.  

Já para OP1, a visualização proporcionada pelo computador possibilitou inferir 

conceitos da Análise, além de ser uma possibilidade didática com potencial a ser utilizado no 

ensino desses conceitos. Essa perspectiva converge com Borba e Villareal (2005), para quem 

essas abordagens visuais, assim como outras representações, proporcionam uma possibilidade 

de acesso ao conhecimento matemático. 

 De modo semelhante, essa concepção de OP1 coaduna com a visão de Tall (2002) que 

relaciona o ensino e aprendizagem de conceitos da Matemática com os processos de rigor e 

intuição em atividades com softwares, em oposição ao ensino tradicional.  

Assim, foram várias as manifestações de intuições categóricas (visualização de 

conceitos), conceituais (conceitos recuperados e aplicados no estudo de Integral), empíricas 

(observação e experimentação), objetivas (inferências obtidas do ponto de vista da lógica), 

bem como lógicas (conclusões por definições). Por outro lado, as manifestações sobre a 

importância do rigor, em diversas formas e concepções, permitiram contrastes evidentes com 

nosso referencial teórico.   

 

5.5.2. Os processos do Pensamento Matemático Avançado 

 

Na interrelação dos principais processos descritos por Dreyfus (1991), destacam-se a 

representação e a abstração. Para o autor, o processo de representação apresenta em sua 

composição, a representação simbólica, a representação mental, a visualização e a mudança 

de representações. Quanto ao processo de abstração, ele o subdivide em generalização e 

sintetização. 

Dentro dessa possibilidade destacada por Dreyfus (1991), na perspectiva de 

interrelacionar os processos de representação e abstração, juntamente com os processos de 

intuição e rigor, por meio da entrevista, questionamos a concepção dos participantes em 

relação às suas posições frente a esses processos no ensino e aprendizagem do Cálculo e 

Análise, particularmente, dentro do Pensamento Matemático Avançado.  

Para a participante OP1, em uma situação pedagógica, o entendimento dos alunos, por 

meio de representações dos conceitos de ínfimo e supremo com o auxilio da reta real, é 
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destacado pelas visualizações como um fator intuitivo importante na compreensão desses 

conceitos: 

  

Foi tão legal o dia que eu fui ensinar (os conceitos de) supremo e ínfimo [...] 
Eles entenderem essa definição de supremo e ínfimo, e aí você vai partindo 
mesmo da intuição primeiro, eu perguntava pra eles ‘gente está aqui o 
intervalo, está aqui a reta real; defini o que é cota superior e o que é cota 
inferior no intervalo [0, 1]. Gente me fala uma cota superior para esse 
intervalo?’ [...] Eles acabavam entendendo pela intuição, eu apresentava os 
conceitos formais também [...] cobro muito conceito [...] quero que fique 
claro pra eles [...] você não sabe demonstrar, por exemplo, via épsilon e 
delta, que o limite da função quando x tende a tanto é tanto?! [...] ‘mas você 
sabe explicar?’[...] o que você entende por limite? Por supremo? O que está 
acontecendo? (OP1, entrevista, dezembro de 2015) 

 
 

Desse modo, OP1 corrobora com as ideias de Dreyfus (1991) por meio de sua atuação 

no ensino. Para o referido autor, o professor deveria propor momentos de flexibilização de 

ideias / pensamentos aos alunos, fazendo com que eles entendam os processos inseridos em 

construções teóricas, em oposição ao fato de não participarem somente do rito “teorema-

prova-aplicação” pois, segundo o autor, desse modo, os alunos apenas ganham formação 

matemática técnica e mecânica.  

Objetivando a compreensão dos conceitos de supremo e ínfimo ao trabalhar a imagem 

intuitiva da reta real com o intervalo numérico [0,1], a participante em questão corrobora as 

ideias de Dreyfus (1991) em relação aos processos de representação mental e visualização. 

Para o referido autor, assim como em todos os processos, esses podem ser trabalhados 

conjuntamente. O processo de representar mentalmente a situação se faz ao exigir do 

estudante, alguma imagem de conceito que ele já possua, dentre outras tantas, seja ela no 

pensamento matemático elementar ou no avançado, e deseja-se que o aluno exporte-a a uma 

situação particular desejada. Particularmente, no caso do intervalo numérico, supõe-se que 

tais conceitos de conjuntos numéricos já tenham sido aprendidos pelos alunos em momentos 

prévios. Desse modo, a representação mental passa a existir e, como isso, ocorre o processo 

de visualização (DREYFUS, 1991). Ainda nessa situação, ao definir o que são cotas 

superiores e inferiores, a participante se utiliza das definições de Lima (2009) em relação ao 

supremo e ínfimo de um subconjunto (no caso, um intervalo na reta) do conjunto dos números 

reais. 

Analogamente, a participante cita o objetivo da compreensão dos alunos na definição 

do conceito de limites. OP1 destaca que algumas representações simbólicas com épsilons e 
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deltas podem ser um fator que dificulta o entendimento abstrato do conceito, solicitando uma 

explicação dos alunos para esse fato. Dessa forma, acredita que os discentes deveriam 

externar intuitivamente seus entendimentos dessa situação por meio de representações 

simbólicas nos quais elas poderiam ser advindas dos seus aprendizados do Cálculo ou não. 

Interpretamos tal situação de dificuldade dos discentes em relação com as ideias que Dreyfus 

(1991) defende quanto ao processo de representação simbólica. Para ele, esse processo 

objetiva a compreensão mais facilmente de um objeto / conceito matemático. Geralmente, 

esse processo é transpassado de forma escrita e/ou falada, entre signos e significados. 

Nesse viés de representações, destacamos que, geralmente no ensino de Cálculo e 

Análise, os professores buscam caracterizar, intuitivamente, o conceito de Integral como 

limites de somas, áreas sob curvas, dentre outros significados, da mesma forma como 

propriedades intrínsecas a esses significados, de acordo com o contexto de ensino. 

Para Dreyfus (1991), o processo de mudança de representações possibilita ao aluno 

obter mais de uma representação de um conceito, de tal maneira que elas possam ser 

utilizadas complementando-se ou, em algumas situações especificas, convergindo-se para 

uma única representação do conceito.  

Dessa forma, dada a possibilidade de interrelacionamento dos processos, Dreyfus 

(1991) destaca o processo de abstração como sendo o mais importante a ser atingido dentro do 

Pensamento Matemático Avançado. 

 Em consonância com Reis (2001, 2009), os participantes JF2 e OP2 concebem o rigor 

e intuição como processos complementares no ensino e aprendizagem do Cálculo e Análise. 

Particularmente, no contexto pedagógico, o participante JF2 utiliza-se da intuição de funções 

quaisquer a fim de obter um rigor axiomático. Para isso, busca-se em cada estrutura do objeto, 

suas particularidades e semelhanças, para então expandir / induzir essas características a um 

“domínio de validade” (no caso, o teorema), geralmente válido para quaisquer situações: 

 

Em disciplinas de Análise, em algumas experiências, eu já fiz alguns testes 
antes de entrar no teorema e com rigor. Eu pegava alguns casos, investigava 
o cenário com funções dadas explicitamente. Via o que está acontecendo. 
Isso é interessante [...] você vai investigando, e aí uma hora, você fala o 
seguinte: ‘Epa, isso aqui eu tenho pista que dá para enunciar o teorema’. E aí 
uma coisa que eu costumava fazer com os alunos. Treinar o seguinte: pegue 
uma função explicitamente, não uma arbitrária. Uma f(x) qualquer. Pegue 
uma específica, ensina ele escrever por épsilon e delta [...] ele vai ver que 
aquilo que você esta visualizando, intuindo, você só esta formalizando. Acho 
que são coisas interessantes para poder abordar [...] (JF2, entrevista, 
dezembro de 2015) 
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Esse momento didático do participante JF2 converge com o processo de generalização 

de Dreyfus (1991). Para o referido autor, esse processo oportuniza a obtenção de um caso 

geral, a partir de certas particularidades de casos específicos.  

Em nossas atividades com o software, podemos perceber um aumento do numero de 

retângulos das somas superiores e inferiores em cada uma das funções. Dessa maneira, 

poderíamos pensar intuitivamente que, de acordo com um maior refinamento da partição de 

um intervalo, os valores das somas superiores e inferiores tendem a se aproximar, fazendo 

com que as somas inferiores sejam menores ou iguais às somas superiores. Fato esse que pode 

ser enunciado sob a forma de um teorema (LIMA, 2009, p. 307). 

Ressaltamos também uma semelhança entre as falas dos participantes JF2 e OP1 em 

relação ao entrelaçamento dos processos de intuição e rigor (REIS, 2001, 2009) com suas 

representações metais e simbólicas, de acordo com Dreyfus (1991).  

Em conjunto com o processo de generalização, o processo de sintetização compõe o 

processo de abstração (DREYFUS, 1991). Para Dreyfus (1991, p. 35), o processo de 

sintetização é o de “combinar ou compor partes de tal maneira que elas formem um todo, uma 

entidade”. 

Em sua entrevista, o participante OP2 concebe a necessidade de uma ponte entre os 

processos de rigor e intuição necessários ao entendimento das relações entre os 

conhecimentos “intuitivos” advindos do Cálculo, assim como os “rigorosos” originados na 

Análise (REIS, 2001, 2009). Como concepção pedagógica, OP2 usa-se necessariamente de 

uma ligação entre conteúdos trabalhados no Cálculo e suas relações, semelhanças e 

propriedades, de cada estrutura do conceito / objeto, a fim de obter um melhor entendimento 

de suas possíveis relações na Análise:  

 

Eles (os alunos) tendem a usar o Cálculo quando eles aprendem a Análise 
[...] você não olhar e não pensar em áreas é inevitável, porque você já busca 
lá do Cálculo e, lá no Cálculo, você já começa motivando com área [...] vou 
calcular a área abaixo disso daqui e acima disso aqui e tal. Então eles (os 
alunos) buscam, e depende muito do professor também, porque às vezes é 
inevitável ao professor de Análise, fazer uns links, e tentar buscar. Mas se lá 
no Cálculo era assim, fazia assado, a gente já fez essa questão de partição lá, 
embora não tenha feito com rigor, mas a gente já fez a partição associando 
com área, então aqui eu estou mostrando com supremo e ínfimo [...] lá eu 
não falava de supremo e ínfimo, mas eu falava de área de retângulos [...] 
(OP2, entrevista, dezembro de 2015) 
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Do ponto de vista pedagógico, percebemos uma sinergia entre as falas de OP2  com o 

processo de sintetização, de acordo com Dreyfus (1991). O referido autor aborda que, em 

alguns casos desse processo, os estudantes não conseguem interrelacionar conceitos 

aprendidos de uma mesma teoria e, ao serem demandados conhecimentos teóricos a fim de 

obter uma entidade, não conseguem tal relação. Além disso, o participante sugere que o 

professor de Análise faça essas relações, sempre ressaltando o que “vale” e “não vale” do 

Cálculo no / para o contexto axiomático da Análise. Dreyfus (1991) destaca que alguns 

professores não têm trabalhado o processo de síntese em suas aulas, fazendo com que alguns 

conhecimentos que demandam flexibilidade e síntese encontrem-se distantes dos 

conhecimentos dos estudantes. Essa situação de uma não síntese no ensino é extremamente 

preocupante na construção do conceito da Integral de Riemann na Análise, pois diversos 

conceitos e significações, mesmo que intuitivos e motivacionais, estão entrelaçados desde o 

Cálculo, até a Análise. 

Ainda de acordo com a fala de OP2 ressaltamos que a ideia da área vista em muitos 

casos apenas para o Cálculo, foi trabalhada por Lima (2009) intuitivamente, como motivação 

ao conceito abstrato de Integral na Análise. O autor procurou inicialmente explorar a Integral 

como uma ideia motivacional por meio de áreas. Essas áreas seriam internas e externas, 

comparativamente com supremos e ínfimos, respectivamente, dos intervalos de uma partição 

qualquer dos subintervalos. Mais formalmente, Lima (2009) particiona o intervalo compacto 

[a,b], gerando outros subintervalos [:�@
,:
], � = 1,… , � , no qual uma função f é uma função 

limitada em [a,b]. Tomando K�	 	L� como ínfimo e supremo, respectivamente, como valores 

de f nos intervalos da partição, o autor define as somas inferiores e superiores como �(�; D) =
∑ K�(:� − :�@
)1�	
  e N(�; D) = ∑ L�(:� − :�@
)1�	
  e consecutivamente a integral inferior 

como $ �(�)%�)
@& = sup �(�; D)	e a integral superior $ �(�)%�@)

& 	 = inf N(�; D).  
O autor ainda apresenta uma visualização dessas definições sob a forma de gráficos, 

como vimos na Figura 13 (p.88). 

Observa-se aqui uma representação simbólica atrelada à representação mental 

(DREYFUS, 1991) dessas definições de somas e integrais superiores e inferiores, pois pode-

se pensar em áreas por meio da relação base vezes altura para os valores, respectivamente, da 

diferença entre	f�	[:�@
,:
], � = 1,… , �  e pelos valores que f assume nos intervalos da 

partição para ínfimo ou supremo do intervalo. 

Em convergência com as falas de JF2 , OP2 e OP1 e as definições de Lima (2009) no 

que tange a intuir, representar mentalmente e simbolicamente, generalizar e sintetizar,  
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acreditamos que tais momentos pedagógicos, construídos coletivamente entre aluno e 

professor, contribuem especificamente para que o aluno construa o conceito abstrato. 

Nessa discussão entre professores e alunos para um melhor entendimento dos 

conceitos abstratos (DREYFUS, 1991), o participante JF1 retrata o rigor em níveis (REIS, 

2001, 2009) como maneira de suavizar a compreensão dos alunos: “As formalizações, eu acho 

que elas são consequências da discussão que é feita nesse acordo entre professor e aluno” 

(JF1, entrevista, dezembro de 2015). 

Assim, essas discussões possibilitam uma abstração do conceito em questão, podendo 

ser expandidas a outras teorias correlacionadas conceitualmente.  

 

 5.5.3. As contribuições e limitações do software GeoGebra 

 

Para Tall (1986, 2000), a noção de organizador genérico relaciona-se com a 

aprendizagem de conceitos, dos mais simplistas aos complexos / abstratos, os quais podem ser 

explorados por meio de softwares uma discussão entre professores e alunos, abordando um 

possível avanço da teoria. Parte-se de maneira intuitiva por meio de exemplos e, se 

necessário, contraexemplos de um conceito matemático específico ou de um sistema de 

conceitos interrelacionados. Objetiva-se também, um enriquecimento das imagens dos alunos 

em vista dos aspectos intuitivos / cognitivos a esses conceitos. Além disso, para Tall (2000), o 

organizador genérico proporciona um rápido feedback ao usuário.  

Em relação à sua construção, Tall (1986, 2000) defende que o organizador seja fruto 

de ideias centrais que levem à possibilidade de avanço de teorias, propiciando ao usuário, 

intuições adequadas a isso. Para Tall (2000), o ideal é que “todo organizador genérico 

‘contenha as sementes de sua própria destruição’”, isso é, as limitações do organizador 

genérico precisam ser identificadas de modo que ocorra uma abordagem de avanço na teoria 

em questão, contribuindo para a discussão entre professor e aluno. 

Tall (1986) ressalta que a utilização errônea de um organizador genérico pode 

acarretar em representações desfavoráveis a construções de conceitos, nos quais propriedades 

de exemplos específicos podem ser generalizadas equivocadamente a contextos não 

equivalentes. Dessa maneira, segundo Dreyfus (1991), não se consegue obter o processo de 

abstração, caso ocorra um equívoco no processo de generalização e síntese. 

Interrelacionada à concepção de organizador genérico, Tall (2000, p. 11) define raiz 

cognitiva como “uma unidade cognitiva (potencialmente) significativa ao estudante naquele 
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momento, no qual ainda contém as sementes de uma expansão cognitiva para definições 

formais e futuro desenvolvimento teórico”. Em particular, no contexto do Cálculo, Tall (2000) 

exemplifica a área sob o gráfico como uma raiz cognitiva. 

Em alguns momentos de nossa pesquisa, observamos os sujeitos discutindo o 

funcionamento dos applets
8. Essas discussões sobre o funcionamento das atividades 

perpassaram por possiblidades de avanço na teoria de Integral, recuperando alguns conceitos 

da Análise que encontram-se relacionados ao conceito de Integral. Tais momentos das 

Atividade 3 e 4 são observados a seguir: 

 

Aliás, tem um detalhe aqui e que só é possível ser explicado aqui com a 
Integral de Lebesgue. Porque é o seguinte: a função não precisa estar 
definida nesse ponto 4. Um ponto de salto não importa se é aberto, se é 
fechado. Ela não precisa está definida [...] (JF2, Atividade 3, dezembro de 
2015) 
 
Na realidade, Dirichlet é integrável a Lebesgue, não é Riemann mais não [...] 
(JF1, Atividade 3, dezembro de 2015) 
 
Mas o que acontece é o seguinte: se você observar esses valores aqui 1024 
(mil e vinte e quatro) e 512 (quinhentos e doze), ele tá trabalhando com 12 
(doze). Na verdade, ele tá pensando isso daqui são os irracionais e aqui são 
os racionais. Mas eu não tenho essa proporção de meio a meio. Então acho 
assim, é um chute para ficar meio visual [...] A grande sacada é que você tem 
mais irracionais do que racionais, por que os irracionais são não-
enumeráveis e aí você poderia fazer desse jeito, mas quando ele pega valores 
pela metade, ai ele faz essa confusão para dar isso aqui [...] (JF2, Atividade 4, 
dezembro de 2015) 
 
O que eu acho legal pra um curso é discutir a limitação de quando o software 
falha. Mostra que não consigo. E ainda tem uma situação que é mais 
delicada. Eu queria que você pegasse aquele exemplo ali (Atividade 4), por 
que aquela função sua é Lebesgue integrável. Usa o mesmo argumento, a 
mesma atividade e convence o cara agora que ela é integrável. Você tem 
coisinha pra cima e pra baixo. Agora convence que aquilo é integrável a 
Lebesgue. Seu exemplo vai falhar, por que aquilo vai dar uma linha em cima 
e embaixo. E agora? [...] aquilo vai dar problema [...] aquilo ali te dá uma 
intuição. O que é bacana, eu defendo. Não descarto aquela atividade, mas eu 
acho que você, durante a atividade, tem que deixar claro que aquilo não é 
função de Dirichlet [...] de certa forma acho que a Matemática poderia 
explorar muito bem isso, as limitações. (JF2, entrevista, dezembro de 2015) 

 

O participante JF2 retrata que um intervalo qualquer da reta real possui uma quantidade 

infinita de números racionais e irracionais. Tal fato pode ser demonstrado, de acordo com 

                                                 
 
8 Programas construídos dentro de um programa maior como, por exemplo, o GeoGebra nos quais 

realizam uma função específica. 
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Lima (2009), relacionando-se a densidade desses conjuntos nos reais. O uso da não-

enumerabilidade do conjunto dos irracionais é uma consequência do teorema que diz que o 

conjunto dos números reais são não-enumeráveis (LIMA, 2009, p. 86).  

Esse fato pode ser observado conforme vimos na Figura 21 (p.101) e Figura 22 (p.102) 

na qual não se pôde identificar em um intervalo do GeoGebra, os números racionais e 

irracionais, devido a sua finitude computacional. 

Dessa maneira, coadunando com Tall (1986, 2000), o uso do applet construído em 

nossa atividade foi um bom organizador genérico interrelacionado com a ideia de raiz 

cognitiva, apresentando contra-exemplos na obtenção de uma melhor compreensão dos 

conceitos. 

Semelhantemente à Atividade 4, Tall (1993) já havia observado a finitude 

computacional para um caso análogo ao nosso. Entretanto, Tall (1993) apresentou a função 

�(�) = * �, � 	� ∈ +
1 − �, �,(- − +) no qual buscava-se a distinção dos números racionais e 

irracionais, calculando sua área por meio de um organizador genérico construído à época. 

Em outros momentos da pesquisa, os participantes destacaram o fato das imagens e da 

Integral da Atividade 2 intuírem, erroneamente, para valores distintos de acordo com a 

simetria da função em torno do eixo Oy. Além disso, abre-se a possibilidade de discussão da 

Matemática envolvida em cada situação. Em alguns casos, o conteúdo matemático da Integral 

pareceu se contradizer com a imagem gerada pelo GeoGebra: 

 

Ah, isso daqui é uma simetria. A função é ímpar. (JF2, Atividade 2, 
dezembro de 2015) 
 
Ah, não é não. Pelo GeoGebra não é não [...] (JF1, Atividade 2, dezembro de 
2015) 
  
Ah, o GeoGebra introduz erro, é verdade [...] isso daí é falha do GeoGebra. 
(JF2, Atividade 2, dezembro de 2015) 
 
Eu estou achando que a questão do ponto de inflexão, aqui dá para fazer a 
aproximação por tangência [...] um pequeno incremento faz com que você 
tenha problema de variação da tangente na inflexão. (JF2, Atividade 2, 
dezembro de 2015) 
 
Do ponto de vista de Cálculo, o objetivo é só você mostrar. Mas quando a 
gente está pensando em Análise, até você tentar entender um pouco porque 
que está dando essas propostas do software, faz parte da investigação 
matemática. (JF2, Atividade 2, dezembro de 2015) 
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Tais falas convergem aos pensamentos de Giraldo (2001, 2004) em relação ao que ele 

chama de conflito teórico-cognitivo. Segundo o autor, isso ocorre devido às limitações dos 

softwares e sua estrutura finita numérica de alguns programas. Ele adverte para o 

aparecimento desses conflitos em situações pedagógicas nas quais a representação 

computacional se opõe ao fundamento matemático em questão. Como exemplo, Giraldo 

(2004) traz a construção da função blancmange no software Maple. Segundo ele, a imagem 

gerada dessa função leva a entender que ela é diferenciável. Porém, com uma aproximação 

visual é possível perceber tal engano. A posição de JF2 corrobora com o resultado da pesquisa 

de Aldon (1995), que utilizou o software Derive na construção de alguns conceitos da 

Análise. Nesse caso, abre-se a possiblidade do uso de outras mídias, além do computador 

(BORBA e VILLAREAL, 2005). Essas posições corroboram para um uso da intuição (no 

caso, a visual) em complementação ao rigor (REIS, 2001, 2009). 

Por sua vez, os participantes JF1 e JF2 dialogam sobre a impossibilidade do GeoGebra 

e de outros possíveis softwares não conseguirem a geração das imagens de seus gráficos na 

Atividade 4: 

 

Acho que no Maple não daria esse erro, porque ele é algébrico [...] (JF1, 
Atividade 2, dezembro de 2015 ) 
  
É uma limitação do software. Eu acho que não tem nenhum software que faz 
isso [...] Você viu se o Wolfram9 não tem uma função dessa?   (JF1, 
Atividade 4, dezembro de 2015) 
 
Não tem [...] Não tem software que trabalha com densidade [...] Não tem, 
duvido que tenha. Densidade você não consegue representar 
geometricamente (JF2, Atividade 4, dezembro de 2015) 

 

Essa impossibilidade de uma representação mental / visual vai ao encontro das ideias 

de Dreyfus (1991). 

Entretanto, algumas imagens computacionais podem ser significativas à luz das ideias 

de Crisostomo (2012). Nesse viés, os participantes JF1 e JF2 advertem que, em um momento 

pedagógico, por meio da geração de imagens pelo GeoGebra, os estudantes podem ter 

possíveis dificuldades na distinção das somas superiores e inferiores, conforme podemos 

                                                 
 
9 Wolfram é um serviço on-line de busca que realiza diversas funções computacionais, sejam elas de 

natureza matemática, física ou de outras espécies. Para se ter acesso a sua página, entre no site: 
https://www.wolframalpha.com/ 
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observar na Figura 16 (p.94) e Figura 17 (p.94). Eles ainda defenderam a ideia de se trabalhar 

individualmente essas somas. 

Nesse caso, essas falas convergem às significações geométrica e tecnológica da 

Integral (CRISOSTOMO, 2012), particularmente, ocorrendo uma interdependência entre elas, 

envolvendo áreas de somas superiores e inferiores. De modo mais efetivo, Crisostomo (2012) 

traz essas significações no que tange a uma representação e visualização para uma 

aproximação do conceito de Integral, possibilitando a realização de conjecturas por parte dos 

usuários dos softwares. 

Outro tipos de significados foram observados nas falas de JF1 e OP2 em relação às 

Atividades 2 e 3, respectivamente: 

 

Na verdade, a ideia é essa, desconstruir algum conceito, construir outro, 
discutir e chegar a coisa [...] Você vê a cúbica [...] por que positivo e 
negativo já desmistifica o negócio da área [...] já vê numero. Já quebra um 
pouco essa conceituação [...] (JF1, entrevista, dezembro de 2015) 
  
O Sinf vai pegando a Ssup [...] então, ele tá arrancando esse quadradinho aqui, 
não é, que é a diferença [...] (OP2, Atividade 3, dezembro de 2015 ) 

 

Além de explorar a possibilidade de discussões sobre conceitos, o participante JF1 

aborda a atividade como uma maneira de destituir a ideia da Integral como área abaixo da 

curva, somente. Observamos tal informação de acordo com o Quadro 5 (p. 91). 

Esses fatos corroboram com as ideias de Tall (1986, 2000) na convergência do uso do 

software como um organizador genérico e suas raízes cognitivas como potencializador na 

construção de discussões acerca de um conceito. 

Por outro lado, o fato ressaltado por JF1 em relação à área ser um “número negativo”, 

remete-nos a Crisostomo (2012), nos significados da Integral para aproximação e somatória. 

Entretanto, a apresentação da Integral como um limite de somas de Riemann, com argumentos 

baseados no rigor matemático, é expressa em Lima (2009), mas não foi explorada diretamente 

em nossa pesquisa. No significado da Integral aproximada, Crisostomo (2012) discorre sobre 

a ideia de integração numérica no qual objetiva-se encontrar o valor de uma Integral por meio 

de algumas regras. Essas situações podem ocorrem em experimentos científicos e com 

possibilidade de conexão com a disciplina de Cálculo Numérico. Acreditamos ainda que essa 

posição tem uma sinergia com a pesquisa de Attorps et all (2011, p.6), para quem “enquanto a 

área é sempre um número real não-negativo (não necessariamente constante), o valor da 

Integral pode ser qualquer número real”. 
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Para o participante OP2, a visualização e exploração gráfica permitiu exprimir a 

existência uma relação conceitual entre as somas superiores e inferiores. Tais fatos convergem 

às ideias de Crisostomo (2012) em relação à significação acumulada. Para o referido autor, 

esse significado é baseado na mudança de movimentos de áreas dentre os quais, podem ser 

exploradas algumas propriedades da Integral. Pesquisadores como Kouropatov e Dreyfus 

(2009) interessaram-se por estudar o uso dos processos acumulativos por meio da 

visualização no Cálculo, como maneira de possibilitar realizar posteriormente, a 

generalização do conceito de Integral de maneira mais natural.  

Apresentadas as categorias que escolhemos para analisar os dados, passaremos a 

seguir, para as Considerações Finais de nosso trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Os estudos de caso revelam experiência vicária e permitem 

generalizações naturalísticas.” 

Ludke e André (1986) 

 

 

1. Síntese da Pesquisa 

 

Inicialmente, procuramos apresentar um contexto discente e docente do pesquisador 

para que pudéssemos nos situar pedagogicamente em relação à disciplina de Análise. 

Posteriormente, exploramos historicamente como o Cálculo e a Análise eram concebidos na 

visão de matemáticos da época de sua criação e suas necessidades, partindo inicialmente do 

Cálculo mais geométrico / intuitivo, com “falhas” em algumas de suas construções e rumando 

à busca pelo rigor matemático nas aritmetizações, como forma de resolução dessas “falhas”. 

A seguir, apresentamos algumas visões de pesquisadores da Educação Matemática sobre o 

Ensino Superior, especificamente ensino de Cálculo e Análise, ou sobre a transição dessas 

disciplinas, em seus contextos de formação profissional. Mais a frente, trouxemos algumas 

leituras sobre Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Matemática – TICEM, 

juntamente com o apontamento feito por Baroni e Otero-Garcia (2013) que, após 

levantamento em cenário nacional, afirmaram não terem encontrado pesquisas relacionadas à 

utilização de tecnologias no ensino de Análise. 

A partir de nossas leituras e, principalmente, da motivação oriunda de nossas vivências 

discente e docente, elaboramos a seguinte questão passível de investigação: 

 

Quais são as contribuições da utilização de softwares dinâmicos para a construção do 

conceito de Integral de Riemann no ensino de Análise Real, à luz dos processos do 

Pensamento Matemático Avançado e da relação entre rigor e intuição? 

 

Na tentativa de responder a essa pergunta diretriz, elencamos alguns objetivos e 

tarefas que, acreditamos, mostraram-se apropriadamente alcançáveis, por meio de nossa 

opção metodológica.  
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Como parte da revisão de literatura, aprofundamos um pouco mais nas leituras sobre 

TICEM, buscando essencialmente pesquisas relacionadas a investigar os processos de 

ensino e aprendizagem de Integral de Riemann em disciplinas de Análise Real, 

oferecidas em cursos de Licenciatura e Bacharelado em Matemática, a partir da 

utilização de softwares dinâmicos. Algumas dessas pesquisas contribuíram de modo 

significativo para a reflexão sobre a Integral de Riemann no ensino de Cálculo e Análise 

(CRESWELL, 2010), retratando a possibilidade de inserção de softwares no ensino de 

Análise, assim como a formação de conceitos matemáticos frente ao bom uso da máquina por 

parte dos docentes, nas discussões geradas pelas mídias em sala de aula.  

Continuando nosso referencial teórico-bibliográfico, discutimos o Pensamento 

Matemático Avançado, com foco em seus processos, concluindo com a relação entre rigor e 

intuição no ensino de Análise, assim como os significados da Integral. Tais referências nos 

ajudaram bastante, assumindo um papel de “lente” para analisarmos os dados de pesquisa de 

campo e, de modo conjunto com a revisão de literatura, na construção das atividades 

exploratórias e entrevistas. 

Delimitadas as especificidades, trabalhamos nossa unidade-caso a fim de obtermos 

uma descrição mais detalhada das narrativas dos sujeitos sobre suas concepções aderentes aos 

nossos referenciais teóricos. Para isso, elaboramos atividades de exploração visual e 

numérica relacionadas ao conceito de Integral de Riemann. Essas atividades versaram 

sobre conceitos subjacentes à construção do conceito de Integral, como somas inferiores e 

superiores, partição, Integral Inferior, Integral Superior, dentre outros e, com isso, destacamos 

a possibilidade de intuições visuais a partir do uso de mídias em conjunto, visando uma 

abstração do conceito de Integral e a discussão dos conceitos entre alunos e professores.  

Após essa etapa, foram convidados quatro docentes, em duplas por instituição, das 

universidades UFOP e UFJF para implementarmos tais atividades em seus respectivos 

laboratórios de informática. Tais atividades exploratórias foram executadas no software 

GeoGebra, com a gravação da tela do computador pelo software BlueBerry. A pesquisa de 

campo ocorreu no segundo semestre de 2015, sendo que os docentes avaliaram as atividades 

por meio das entrevistas semi-estruturadas que foram gravadas e, posteriormente, transcritas. 

Após a produção dos dados, buscamos apresentá-los e analisá-los mais 

especificamente, com o objetivo de identificarmos as possíveis contribuições da utilização 

do software GeoGebra aos processos de ensino e aprendizagem da disciplina de Análise 

Real. Com isso, observamos as convergências desses dados no favorecimento de respostas 

consistentes à problemática investigada. Por conseguinte, foram elencadas três possíveis 
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conjuntos de respostas, os quais chamamos de eixos / categorias de análise: as relações entre 

Rigor e Intuição, os processos do Pensamento Matemático Avançado e as contribuições e 

limitações do software GeoGebra. 

 

1.1. As relações entre Rigor e Intuição 

 

Essa categoria de análise apontou para uma contribuição dos aspectos intuitivos na 

construção de alguns conceitos oriundos das explorações das atividades, abrindo-se assim, 

algumas possibilidades de serem trabalhados rigorosamente conceitos subjacentes à Integral 

no ensino de Análise. Logo, conceitos trabalhados anteriormente no Cálculo podem ser 

retomados em Análise, visando a construção rigorosa do conceito de Integral de Riemann. 

Além disso, como destacado nas falas dos participantes, pode-se explorar alguns conceitos 

como a não integrabilidade a Riemann que abre espaço para se motivar o conceito de Integral 

de Lebesgue. 

Outro ponto a ser destacado foram as observações e experimentações, pelos quais os 

participantes puderam conjecturar os valores de somas superiores e inferiores, relacionando-

os sob o ponto de uma verdade passível a demonstração de um teorema e, em um caso, à 

conclusão lógica por definição. 

Assim, acreditamos que, em nossa unidade-caso, o bom uso da inserção do trabalho 

com a intuição no ensino e aprendizagem de conceitos de Análise, favorece um afloramento 

de suas categorias, principalmente a intuição visual, em questões a serem submetidas a provas 

formais. Além disso, um aprofundamento de teorias torna-se possível, relacionando-se o rigor 

em função das ideias intuitivas visuais e conceituais geradas nesse contexto. 

 

1.2. Os processos do Pensamento Matemático Avançado 

 

Essa categoria de análise relacionou-se aos processos de ensino e aprendizagem de 

Cálculo e de Análise, mais especificadamente na abstração / construção do conceito de 

Integral na Análise, em consonância com o desenvolvimento teórico apresentado por Lima 

(2009). 

Destacaram-se também a possibilidade do entrelaçamento dos processos de intuição e 

rigor (REIS, 2001, 2009) na via de mão dupla entre o Cálculo e a Análise, inseridos e 
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interrelacionados na ótica de algumas ideias defendidas por Dreyfus (1991) dentro do 

Pensamento Matemático Avançado.  

Especificamente, defendemos o uso das intuições, separadamente ou em conjunto, nos 

diversos processos do ensino e aprendizagem de Cálculo e de Análise, oportunizando uma 

interrelação com os aspectos rigorosos desenvolvidos, especialmente na prática do professor 

de Matemática. Isso coaduna com Dreyfus (1991, p. 40) ao destacar as possíveis relações 

entre os principais processos com os de: intuir, definir, provar, visualizar, descobrir, entre 

outros. Defendemos também que, independentemente da formação do aluno, seja ela de 

Bacharelado ou Licenciatura em Matemática, o entendimento dos conteúdos deve se sobrepor, 

em grau de importância, ao conhecimento técnico simplista. 

Dessa maneira, concordamos com Dreyfus (1991) que os processos de abstração e 

representação são complementares, sendo que o processo de abstração é construído, a partir 

do isolamento de certas estruturas do objeto / conceito, observando-se suas propriedades e 

relações de tópicos em comum, sintetizando os diferentes conceitos que oportunizam a 

abstração. Segundo Dreyfus (1991) essas abstrações de conceitos ocorrem devido a momentos 

pedagógicos nos quais ocorre uma discussão entre professor e aluno, em estágios da 

construção desses conceitos. 

 

1.3. As contribuições e limitações do software GeoGebra 

 

Esta categoria de análise apontou para a possiblidade do uso efetivo de softwares, 

mesmo com suas limitações, na construção de conceitos relacionados à Integral de Riemann. 

Além disso, oportunizou-se um avanço da teoria, de acordo com o que constatamos na 

implementação das atividades exploratórias.  

Essas atividades, vistas na forma de applets no GeoGebra, caracterizaram-se como 

organizadores genéricos eficientes no aparecimento de discussões matemáticas acerca do 

conceito requerido de Integral (TALL, 1986, 2000). Nesse caso, é importante ressaltar que 

tais contribuições, se trabalhadas de forma inequívoca, podem propiciar o aparecimento de 

imagens favoráveis à construção de conceitos. Entretanto, o uso do software apresentou uma 

limitação de finitude que pode levar à formação de intuições errôneas. Assim, lembramos a 

importância do trabalho com representações diversas de um conceito em outras mídias, 

inclusive lápis, papel, livro, dentre outras que podem contribuir para a construção desse 

conceito.  
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Outros pontos a serem destacados foram os significados gerados pelas imagens e 

quadros em nossa pesquisa. As ideias intuitivas possibilitaram a refutação da ideia única de 

Integral como área, dada a negatividade do valor das somas em algumas atividades. Ainda 

nesse viés, acreditamos que a visualização do conceito de somas superiores e inferiores, 

trabalhados de maneira acumulativa, pode possibilitar a inserção do rigor já no Cálculo, como 

forma de suavizar uma futura transição para a Análise. 

Portanto, defendemos o bom uso de softwares como uma opção pedagógica ao 

professor de Análise e Cálculo. Destacamos que, independente da formação profissional do 

estudante de Matemática, o ponto chave é a compreensão das ideias inseridas na construção 

de conceitos, em particular, nos conceitos subjacentes ao de Integral. Para isso, faz-se 

necessário uma discussão, intermediada por diferentes mídias, sobressaindo a que for mais 

conveniente no contexto. 

 

2. Dificuldades na condução da pesquisa e possiblidades futuras de investigação 

 

Queremos agora destacar algumas dificuldades que se fizeram presente no percurso 

metodológico de nossa pesquisa.  

A primeira dificuldade ocorreu no levantamento de literaturas acerca do uso das 

tecnologias no ensino de Análise, por se tratar de uma linha com poucas pesquisas na 

Educação Matemática no Ensino Superior. Ainda assim, algumas literaturas apresentaram-se 

com resultados passíveis de serem implementados com tecnologias, de acordo nossas 

concepções. 

A própria implementação das atividades no GeoGebra caracterizou-se como um fator 

de dificuldade, dada a necessidade do entrelaçamento das ideias dos referenciais teóricos e, 

em algumas atividades, com os propósitos teóricos apresentados por Lima (2009). 

Outro fator que dificultou nossa investigação foi a intenção inicial de se fazer a 

pesquisa com alunos da disciplina de Análise. Sondamos essa possiblidade em algumas 

universidades e não encontramos um numero satisfatório de discentes matriculados em 

disciplinas como Análise II, fato esse que nos levou à realização da pesquisa com docentes, 

fazendo com que nossa pesquisa de campo tenha sido realizada tardiamente. 

Entretanto, destacamos que esses problemas não acarretaram em tempo perdido, mas 

contribuíram qualitativamente para nossa formação enquanto pesquisador. 
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Concluindo, destacamos algumas possibilidades de futuras investigações nesse viés do 

uso de softwares na construção / exploração de alguns conceitos / teoremas de Análise, aqui 

apresentadas como questionamentos: A utilização de softwares, especificamente na formação 

do professor de Matemática, no contexto do ensino presencial ou à distância, traria mais 

significados aos conceitos que sua formação exigirá na relação com a Matemática trabalhada 

no Ensino Básico? Seria possível explorar o Teorema Fundamental do Cálculo com o suporte 

de softwares na transição entre o Cálculo e a Análise? Como poderíamos trabalhar com o 

suporte de softwares (CAS) especificadamente com a Integral como um limite de somas na 

Análise? Seria viável/possível uma exploração dos significados da Integral quanto aos seus 

aspectos históricos em conjunto com as TICEM?  

Essas questões apareceram ao longo do percurso e, de alguma forma, fugiram 

ligeiramente aos nossos objetivos e problemática de pesquisa. 

Por fim, como tarefa de pesquisa, elaboramos um conjunto de atividades 

exploratórias, sob a forma de Produto Educacional, que possa contribuir para a prática 

docente em disciplinas de Análise Real, oferecidas em cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Matemática que, esperamos, possa contribuir para um repensar sobre a 

prática pedagógica de Análise Real.   
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