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R e s u m o  
 
Este estudo buscou investigar o uso de diferentes representações das quais se 

valem os estudantes em atividades com funções, após passarem por uma proposta 

metodológica voltada à aprendizagem do esboço de gráfico de funções, no qual o 

tratamento geométrico anteceda o formalismo matemático. Para tanto, embasamos 

a pesquisa na Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Raymond 

Duval. Nesse sentido, os sujeitos foram constituídos de 32 estudantes de uma pós-

graduação latu-sensu, que já haviam cursado a disciplina de cálculo diferencial e 

integral, tanto na graduação, quanto na especialização. Um teste foi aplicado antes 

da intervenção para se analisar o potencial de uso de diferentes linguagens de 

representação e após 4 meses da aplicação do teste inicial (o qual denominamos de 

pré-teste), o teste foi re-aplicado, o qual denominamos de pós-teste. Na aplicação do 

pós-teste, apenas 25 alunos estavam presentes. Os testes focaram como os alunos 

lidam com as representações quando são questionados sobre os principais 

elementos para o esboço do gráfico de uma função racional com polinômios de até o 

3º grau, a saber: domínio, imagem, crescimento/decrescimento, derivadas primeira e 

segunda, concavidade, pontos críticos, extremos locais, pontos de inflexão e 

assíntotas. Os resultados mostram uma grande tendência dos estudantes, antes da 

intervenção no uso de uma única linguagem, com tendência ao uso da linguagem 

materna. Os estudantes que utilizaram a linguagem simbólica foram os que melhor 

se sucederam no pré-teste. No entanto, mesmo esses utilizavam apenas uma 

linguagem. No pós-teste, revelou-se uma migração dos estudantes para o uso de 

mais de uma linguagem, a princípio num movimento de uso de diversas linguagens 

num misto de representações sem se configurar em conversão de linguagens. No 

entanto, as múltiplas linguagens com conversão também apareceram. Os 

estudantes demonstraram dificuldade com o trato dos intervalos nas diversas 

linguagens. 

 

 

Palavras-chave : gráfico, esboço, representação, função, registro, semiótica 
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A B S T R A C T  
 
 
This study aims to investigate students´ use of different representations while doing 

function activities, after undertaking a methodological teaching approach based on 

function graph sketch, in which the geometric perspective is the starting point. The 

research was theoretically based on the Semiotic Theory of Representation Register 

of Raymond Duval. In this sense, the subjects of this research were 32 students of a 

pos-graduation latu-sensu course, whom had already undertaken the Integral and 

differential calculus course, in their undergration course as well as in the pos-

graduation course.  Before the intervention were undertaken, a test was applied to 

the students in order to analyze their potentiality of using different representation 

languages. After four months the same test were applied, that we called pos-test. In 

the pos-test application, only 25 students were presented. The tests focused on how 

students use the representations when they were questioned of the main elements to 

sketch a graph of a rational function with third grade polynomials, such as: domain, 

image, increasing/decreasing, first and second derivatives, concavity, critical points, 

extremes locals, inflection points and asymptotes. The results revealed a strong 

tendency, before intervention, of students use only one language, in general the 

natural language, their first language. The students who used the symbolic language 

were those with better results in the pre-test. However, even those used only one 

language. In the pos-test, an students´ migration to use more than one language, in a 

first instance using a mixture of different languages without being a conversion of 

languages. Also, multiple languages with conversion were presented. The students 

showed difficulties on leading with the different languages to express intervals. 

 

 

Key-words : graphs, sketch, representation, function, register, semiotic 
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INTRODUÇÃO 
 

Desde o início das atividades profissionais no campo do ensino como 

professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, em fins da 

década de 70 e início da década de 80, tivemos, como uma das inquietações, as 

dificuldades apresentadas por nossos estudantes em relação ao esboço de gráficos 

de funções. Era comum que nossos estudantes de Cálculo Diferencial, ao se 

depararem com funções racionais por meio de sua representação algébrica, como, 

por exemplo,  

2,
8

)(
3

3

≠
−

= x
x

x
xf  

Expressão 1. Exemplo de uma função racional 

 
de modo geral, conseguirem encontrar algebricamente os elementos necessários à 

construção do gráfico da função e, no entanto, não conseguirem fornecer um 

esboço, de modo que este tivesse concordância com os elementos encontrados.  

Outra problemática se encontrava no fato de o estudante se ver confuso 

diante das operações quer feitas na função, quer em sua derivada. Há certa 

incredulidade do estudante quando observa que a derivada da função é, por 

exemplo, positiva, em um intervalo em que a função em si mesma é negativa. Isso 

aponta para o fato de que alguns estudantes confundem o gráfico da função com o 

gráfico da derivada desta função. Esta problemática parecia ser rompida quando, 

juntamente com os estudantes, buscávamos dialogar com os dois gráficos no 

sentido de entender seus significados e relações.  

Uma ilustração desse tipo de diálogo pode ser vista em Thomas, Finney e 

Giordano (2002, p.148), que tomam como exemplo o ponto C e o ponto C’, ambos 
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imagem da abscissa 5. No segundo gráfico, C’ é um ponto de mínimo local, 

enquanto que no primeiro C é um ponto de inflexão.  

 

Gráfico 1. Gráficos de uma função e do seu coeficie nte angular usado por Thomas, Finney e 
Giordano  

 

Tomemos, como exemplo, uma descrição das características de uma função:  

• tem como domínio - {-2,2}; 

• cresce em (-∞; -3) U (+3; + ∞);  

• decresce de (-3; -2) U (-2; 2) U (2; 3);  

• tem concavidade para cima em (-2; 0) U (2; +∞);  

• tem concavidade para baixo em (-∞; -2) U (0; 2);  

• possui ponto de inflexão em x = 0; 

• tem extremos locais em x = -3 e x =3; 

• possui assíntota vertical em x = -2 e x = 2 e oblíqua em y = x. 
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Gráfico 2. Um esboço do gráfico da função descrita 

 
Com a abordagem tradicional, que trata primeiro das definições, teoremas e 

propriedades matemáticas através da simbologia algébrica, o estudante, com 

freqüência, encontra pontos críticos, intervalos de crescimentos, assíntotas, 

concavidade, pontos de inflexão, domínio e imagem, mas não os consegue 

concatenar com sua representação cartesiana. O gráfico desenhado pelo estudante, 

de modo geral, não representa os dados dos cálculos efetuados. E não é raro 

ouvirmos:  

“Professor, só deixei em branco o gráfico”. 

 

Dugdale (1993), ao tratar da perspectiva de gráficos de funções no 

pensamento de estudantes, fala dos esforços para melhorar a leitura e a 
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compreensão dos gráficos melhorando os conceitos dos estudantes a partir da 

interpretação do significado global do gráfico. Nesta interpretação do significado 

global, Dugdale defende o uso de gráficos que contenha todos os elementos 

importantes de serem analisados para o esboço de um gráfico de função, como no 

Gráfico 2, aqui denominados de gráfico completo. Esta percepção nos fez tomar 

como recorte o tópico esboço de gráfico de funções racionais formadas pelo 

quociente de polinômios de até terceiro grau, dado ser um dos tipos de função que 

nos fornece o que denominamos de gráfico completo.  

Numa outra vertente, observamos, em nossas aulas, que quando invertíamos 

a forma de apresentação do tópico, indo da linguagem figural (ou gráfica) para a 

linguagem simbólica (ou formal) da matemática, havia maior interesse nos 

estudantes.  

Com esta preocupação, no decorrer das disciplinas deste doutoramento, 

tomamos contato com a Teoria de Registros de Representação Semiótica de Duval. 

Duval (2004) afirma que a aprendizagem em matemática (e outras ciências) se dá 

com o uso de representações. A relação entre concepção e representação quando 

do esboço do gráfico de funções passou a ser o nosso foco de pesquisa. 

Para Duval (2003, p.13) na aprendizagem da Matemática é necessário levar-

se em conta duas características: 

1. A importância primordial das representações semióticas; 

2. A grande variedade de representações semióticas utilizadas em 

matemática. 

Conforme Duval (2003, p.14), “A originalidade da atividade matemática está 

na mobilização simultânea de ao menos dois registros de representação ao mesmo 

tempo, ou na possibilidade de trocar a todo o momento de registro de 

representação”. 
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Carvalho e Giraldo (2002, p.97) vêm dizer: “a consciência das limitações de 

cada uma das representações e do fato que elas representam um único conceito 

geral são, com certeza, condições fundamentais para a compreensão das funções”. 

Sem perda de concordância, podemos entender que compreender funções é 

compreender, dentre outras coisas as mesmas quando representados por meio de 

gráficos.  

A Teoria de Registros de Representação Semiótica vem composta de alguns 

elementos como sistemas semióticos, registros, representações, etc. Dentre os 

sistemas Duval (2004) apresenta as linguagens natural, ou materna, figural e 

simbólica. Ele argumenta que passar da linguagem natural (ou materna) para a 

linguagem figural é uma tarefa mais fácil para os estudantes do que a passagem da 

linguagem figural para a linguagem simbólica.  

Quando Duval (1988, p.241) discute a passagem entre sistemas, afirma:  

O custo muito desigual da passagem entre escrita simbólica e 
representação gráfica aparece aqui de modo claro. Para passar da 
linguagem simbólica para a linguagem gráfica não há necessidade 
de mais que uma aplicação ponto-a-ponto. Os valores recebidos pela 
variável X são dados sem a preocupação com suas propriedades... 
mas para ir da linguagem figural para a escrita algébrica... é 
necessário identificar cada um dos seus valores e compreender o 
todo. (Tradução nossa). 

Em outras palavras, na passagem da representação gráfica para a escrita 

algébrica, de acordo com Duval, se o registro figural é registro de saída (onde 

iniciamos o problema) a compreensão do estudante torna-se mais complexa do que 

se este registro for o de chegada (onde finalizamos o problema). Dado que em 

nossa proposta o registro figural é o registro de saída (ou inicial), fica a sugestão de 

que estamos em desacordo com Duval. Na realidade, esta é uma sugestão 

enganosa. Nossa proposta não é o abandono total da simbologia, mas sim um 
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afastamento inicial da formalização, a fim de que o estudante melhor se desenvolva 

no uso das diferentes representações.  

Além disso, em suas pesquisas, Duval (Ibidem) utiliza, principalmente, o nível 

de ensino francês equivalente ao ensino médio brasileiro. Nossa proposta de 

pesquisa, de certo modo, mergulha em outro tipo de “trânsito” sem confronto com 

Duval. Estaremos “passando” da linguagem figural para a linguagem simbólica uma 

vez que nossa pretensão é a de trabalhar nosso objeto a partir da linguagem figural.  

Sabemos, também, que o trânsito de que fala Duval não é “puro”. Na 

passagem da linguagem natural para a figural, há tratamento simbólico (ou figural): o 

uso de representações intermediárias. Quando dizemos: “trace o gráfico de uma 

parábola qualquer”, se o estudante consegue fazer esta tradução, certamente a 

linguagem simbólica e a figural estão presentes em sua mente. 

O que podemos perceber é que, para acompanhar as idéias de Duval no 

ensino superior, faz-se necessário as adaptar em um diálogo com a teoria no sentido 

de, se necessário, estabelecer outros tipos de sistemas semióticos ou mesmo, 

ficando com os sistemas apresentados por Duval, fazer aflorar outras idéias sem que 

isso se choque com suas proposições mais gerais. Neste trabalho fizemos aflorar 

outras idéias.  

Trabalhos de Duval (1988, 2003), Moretti (2003) e Bittar (2003) entre outros, 

concebem as peculiaridades nos tratamentos quando se está mergulhado nos 

conteúdos do ensino de matemática. Estes trabalhos mostram que níveis distintos 

de conteúdo matemático cobram diferentes níveis de abordagens visuais quando da 

aplicação da Teoria de Registros de Representação Semiótica.  
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Estas abordagens, no caso específico deste trabalho, vêm significar a 

necessidade de se observar a Teoria de Duval (2004) de modo aprofundado. Isso, 

como já dissemos, não vem exigir outros tipos de Sistemas de Representação. Mas 

vem exigir compreender os elementos de que trata Duval (Ibidem). 

Como queremos trabalhar com a aquisição de conceitos e vamos buscar 

apoio na Teoria de Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval 

(2004), precisamos responder à seguinte questão: todo conceito em matemática tem 

uma representação clara, de fácil apreensão, que leve à sua compreensão? De 

acordo com Moretti (2007), a resposta é simplesmente, não! 

A base da resposta de Moretti (Ibidem) é trabalhada através do próprio Duval 

em um aprofundamento de idéias uma vez que Duval (1999) apud Moretti (2007, 

p.4) vem dizer: "nenhum sistema de representação pode produzir uma 

representação cujo conteúdo seja completo e adequado ao objeto representado".  

Ainda de acordo com Moretti (2007, p.292), Duval (Ibidem) também considera 

mais importante substituir "a busca por uma 'boa representação' pela compreensão 

do que representam a congruência semântica e o trânsito entre as representações 

na aprendizagem em matemática". Neste contexto, Duval (2004, p.77) vem dizer ser 

"mais importante uma distinção bem feita em todas as variações possíveis no interior 

de um mesmo registro, do que dos tipos diferentes em função de uma conversão em 

outro registro". 

Em relação à representação gráfica, Duval (Ibidem) estabelece três tipos (ou 

abordagens) de apreensão de um gráfico (ou de uma figura qualquer).  

• Seqüencial : quando se trata de construir ou de descrever uma 

imagem a partir de um modelo estabelecido. Por exemplo, construir 
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uma parábola qualquer a partir do modelo (ou generalização) 

baxy += 2  com ∈ba,  

• Perceptivo : quando cobra do estudante a interpretação geométrica 

do gráfico, capaz de identificá-la em relação à outra. Por exemplo, 

descrever a parábola 22xy =  a partir de 12 2 += xy  ou vice-versa;  

• Discursivo : quando, por via das propriedades relacionais dos 

enunciados (em nosso caso, mais propriamente, das relações entre 

os elementos formadores do gráfico), se consegue uma espécie de 

prova daquilo que se propôs em termos de gráfico. Por exemplo, 

mostrar que se a derivada de uma função muda de sinal na 

passagem por um valor P do seu domínio, anulando-se exatamente 

em P, temos um extremo local. 

O termo Conversão, de que trata Moretti (2003), é aquele trazido por Duval 

(2003, 2004) e que, como veremos mais profundamente, quer denotar as alterações 

nas representações de objetos matemáticos quando mudamos de Sistema 

Semiótico6. Conforme Moretti (2003, p.150), “A representação no plano cartesiano 

de funções do tipo y ax b= +  é uma atividade de conversão”. E Moretti (ibidem) 

não se está referindo apenas à passagem entre as representações a fim de que se 

dê a conversão.  

Esta mudança de sistema na apresentação de um mesmo objeto matemático 

é o que, conforme Duval (2003, 2004), produz o conhecimento matemático de modo 

mais eficaz, permitindo que o estudante melhor identifique o que vem a ser o objeto 

matemático e o diferencie de sua representação.  

Em nosso caso, de modo específico, partimos do esboço do gráfico de uma 

função usando os elementos pertinentes antes da formalização destes dados. De 

modo mais simples, podemos dizer que esta ação é desenhar o gráfico de acordo 

                                            
6 Sistemas Semióticos: Linguagem figural (gráficos, tabelas, quadros, etc.), simbólica (símbolos 
matemáticos como y = ax +b), natural (linguagem materna) 
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com as particularidades que eles exigem sem a preocupação inicial de 

demonstrações.  

Em nosso caso, a problemática a investigar, inicialmente, nos sugeria uma 

espécie de paradigma “simples”: o estudante calculava todos os dados necessários 

à construção do gráfico de uma função e, no entanto, tinha grandes dificuldades de 

construir o traçado pertinente. A realidade, no entanto, nos mostra haver uma maior 

complexidade que se põe na percepção do estudante não se ter apoderado, de 

modo claro e mais eficaz, no dizer de Duval (2003), dos conceitos matemáticos.  

Faz os cálculos, encontra os elementos, mas não esboça o gráfico, pode ser 

entendido como, também, não conseguir voltar dos elementos encontrados à 

origem. Dito de outro modo, passa do registro de entrada para o registro de saída, 

mas não faz o caminho inverso. Duval (2004, p.60) vem dizer:  

 
Com efeito, quando a conversão se efetua no sentido escrita 
algébrica de uma equação → gráfico, não parece surgir nenhuma 
dificuldade específica. Porém, tudo muda quando é necessário fazer 
a conversão inversa, inclusive depois do ensino das funções lineares. 

 

Esta afirmativa de Duval é bastante clara no ensino de gráficos de funções no 

ensino médio. No entanto, ao tratarmos com funções polinomiais racionais no nível 

deste trabalho, as dificuldades de conversão trazem dificuldades específicas mesmo 

no sentido equação→gráfico.  

Diante das dificuldades do objeto de estudo, esboço de gráfico de funções, 

quanto ao que Duval (2003, 2004) vem chamar de Tratamento por Conversão e 

Tratamento por Transformação, fica evidenciada a necessidade de analisarmos o 

uso de diferentes registros de representação por estudantes quando submetidos a 

uma abordagem do esboço de função que leve em conta gráficos de funções 
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completas, em um primeiro momento, deixando-se para outro momento a necessária 

formalização dos elementos constitutivos. 

Nossa discussão inicial levanta que há uma “impedância” cognitiva nos 

estudantes, é isso constitui o paradigma referido quanto ao cálculo dos elementos e 

à construção do gráfico. Esta constituição de “impedância” na formação dos 

conceitos matemáticos nos sugere ter, como alicerce principal, a metodologia 

utilizada não só no caso específico aqui estudado, mas no caso da matemática de 

modo mais geral. 

Nesse sentido, colocamos como objetivo geral desta tese, investigar o uso de 

diferentes representações das quais se valem os estudantes no trabalho com 

funções, a partir de uma proposta metodológica voltada à aprendizagem do esboço 

de seus gráficos onde o tratamento geométrico anteceda o formalismo matemático. 

Dirigimos nossa pesquisa a estudantes de pós-graduação em Ensino de 

Matemática, que cursavam a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. 

A fim de atingir este objetivo buscamos, especificamente, atender aos 

seguintes objetivos: 

• Investigar o uso das diferentes representações de função 

previamente à abordagem metodológica; 

• Investigar o uso das diferentes representações de função dos 

estudantes de cálculo diferencial e integral após a abordagem; 

• Comparar o uso dessas representações por estudantes, antes e 

depois da intervenção. 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo discutimos as teorias que dão sustentação à pesquisa a partir 

das idéias relacionadas com nosso objeto. Tal discussão desenvolve-se em três 

frentes principais: iniciadas pelo item 1.1, apresentamos a fundamentação 

matemática; no item 1.2 discutimos a Teoria de Registros de Representações 

Semiótica proposta por Duval (2003). 

1.1. Fundamentação Matemática 

Iniciamos esta fundamentação, estabelecendo o objeto matemático, foco desta tese, 

que são as funções racionais e o esboço de seu gráfico. 

1.1.1 Função racional 

Focamos a função racional com polinômios de até terceiro grau, com coeficientes e 

termos independentes pertencentes aos reais. Para determinarmos este tipo de 

função, tomemos, inicialmente, as funções polinomiais, com polinômios de grau até 

3, do tipo: 

∈+++= dcbadcxbxaxxf ,,,,)( 23  

Expressão 2: Função polinomial de grau até 3 
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Os polinômios que definem esse tipo de função têm seu grau definido pelo 

maior expoente de x, cujo coeficiente é não-nulo. Assim, se a = b = c = 0, )(xf  é 

uma função constante, com grau de seu polinômio igual a 0 (Zero); se a=b=0 e 

0≠c , temos uma função afim e o grau de seu polinômio é 1; se a=0 e 0≠b , temos 

uma função quadrática e o grau do polinômio é 2; se 0≠a tem-se uma função cúbica 

e o grau de seu polinômio é 3.  

O fato de podermos multiplicar, somar e subtrair polinômios nos permite obter 

uma generalização para os polinômios. Desse modo, dizemos que funções 

polinomiais são funções do tipo: 

∈>+++= nnxaxaaxf n
n |0,...)( 10   

Expressão 3. Função polinomial de grau no máximo n 

 

No caso de 0 1 2 .... 0na a a a= = = = = , o polinômio será tido como 

polinômio nulo, ou seja, 0)( =xf .  

A forma de obtermos as funções racionais é dividir a função polinomial acima 

por outra função polinomial de mesmas características conforme mostramos abaixo. 

Assim, dado  

∈>+++= mmxbxbbxg m
m |0,...)( 10   

Expressão 4. Função polinomial de grau no máximo m 

 
nas condições de f(x) e com g(x) 0≠ , temos que  

 

∈>
+++
+++

== mnmn
xbxbb

xaxaa

xg

xf
xh

m
m

n
n ,|0,,

...

...

)(

)(
)(

10

10  

Expressão 5. Função racional 
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Apesar de necessitar garantir que g(x) 0≠ , poderá haver valores reais (z) em 

que g(z) =0. Neste caso, temos que restringir o domínio para os reais excluindo as 

raízes do polinômio g(x). 

Uma discussão mais avançada seria fazer a divisão de ( )

( )

f x

g x
, a fim de achar o 

seu resultado que pode ou não conter um resto. Para o leitor mais curioso e mais 

afeito à matemática, vamos trazer esta discussão da seguinte forma:  

Seja o polinômio  

∈>≠+++= nnaxaxaaxf n
n

nn ,0|0,...)( 10   

Expressão 6. Função polinomial de grau n 

 

Dizemos que um polinômio 0)(),( ≠xgxg mm  divide polinômio )(xfn , com 

mn ≤ , se existe um polinômio ( )kq x  tal que  

( ) ( ) ( )m k ng x q x f x=   
Expressão 7. Produto de polinômios 

 
E, neste caso, m = n + k. 

A divisão entre dois polinômios (assim como nos números reais) nem sempre 

é exata. Podemos ter como resultado um quociente e um resto. Quando isso ocorre 

obtemos algo como:  

( ) ( ) ( ) ( )m k ng x q x f x r x= + ,  

Expressão 8. Divisão de polinômios com resto 

 
Nesse caso, o grau de r(x) varia de 0 a n-1.  

Tomemos 
( )

( ) ,  g(x) 0
( )

f x
h x

g x
= ≠ , onde f(x) e g(x) são funções polinomiais. O 

nosso interesse principal se encontra no esboço do gráfico da função racional. As 
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funções racionais formadas pela divisão de polinômios de até terceiro grau podem 

ser de tal forma que )(xf  pode ou não ser divisível por )(xg . Porém, estamos 

interessados nas funções racionais compostas por polinômios não divisíveis, das 

quais queremos saber qual seria a derivada e que anotaremos como h’(x).  

1.1.2. Derivada de função 

 

Seja o gráfico:  

  

 

(Fonte: Thomas, Finney e Giordano, 2002, p.132) 

Gráfico 3. Representação da cartesiana da derivada e da secante  

 

A questão da derivada está ligada à reta tangente na seguinte perspectiva. 

Observamos que a reta PQ
uuur

 é uma secante ao gráfico de )(xf . Suponha que 

desejamos determinar a derivada da função no ponto P, cuja ordenada é 0x . A idéia, 

então, é deslocar a ordenada hx +0  do ponto Q em direção 0x , de forma que Q será 
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deslocado sobre o gráfico da função. Isso nos leva à fórmula da derivada de uma 

função: 

0 0

0

( ) ( )
'( ) lim

h

f x h f x
f x

h→

+ −=
  

Expressão 9. Definição simbólica de derivada 

 

Uma análise do gráfico nos permite dizer que o declive da reta tangente em 

um dado ponto é a derivada da função neste ponto.  

1.1.3. O esboço do gráfico e a derivada 

Dado que discutiremos a construção de gráfico de funções racionais formada 

pela divisão de polinômios de até terceiro grau fazendo foco no gráfico completo, 

vimos apontar a necessidade do uso de derivada neste processo de construção. 

Tomemos, inicialmente, os gráficos de funções do primeiro grau. Este tipo de gráfico 

não traz problemas por ser uma reta e por poder ser traçada a partir da localização 

de dois pontos.  

Se considerarmos uma função polinomial do segundo grau, precisamos usar 

de estratégias a fim de convencer o estudante que, por exemplo, entre dois 

determinados pares de pontos temos uma curva e não uma reta. Isso pode ser feito 

de duas formas, pelo menos, usando-se de definição de parábola ou construindo o 

mesmo gráfico usando, sempre, mais pontos como mostramos no Gráfico 4. 
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Gráfico 4. Gráfico de uma função quadrática ponto a  ponto. 

 

No caso o estudante passa a conhecer um gráfico protótipo da função 

quadrática e os demais passam a ter formato similar. No entanto, no estudo do 

cálculo o conhecimento do protótipo de cada família de função é inviável. Tomamos 

como exemplo o gráfico da função racional 
2

3 2

2 3
( )

3 5 8

x x
f x

x x x

+ +=
+ − +

 e 

832

3
)(

23

2

++−
+=

xx

x
xg . Os gráficos das funções nos dão uma idéia da dificuldade de 

se ter uma curva protótipo como se faz nas famílias de funções estudadas no ensino 

médio. 
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Gráfico 5. Gráficos de duas funções racionais f(x) e g(x) 

 
Durante toda a sua obra, Leithold (1994) aponta vários elementos a se 

estudar para a elaboração do esboço do gráfico de uma função qualquer, as quais 

resumimos aqui por:  

• Domínio da função;  

• Raízes da função;  

• O cálculo das primeiras e segundas derivadas;  

• Pontos críticos da função;  

• Máximo e mínimos relativos da função;  

• Intervalos de crescimento e de decrescimento da função;  

• Pontos de inflexão da função;  

• Intervalos de concavidade para cima e de concavidade para baixo 

da função;  
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• Inclinação da reta tangente nos pontos de Inflexão da função;  

• Assíntotas verticais, horizontais ou oblíquas da função. 

Portanto, neste trabalho, focamos no esboço de gráfico de função com o 

auxílio do estudo de derivada de até segunda ordem. O esboço de gráfico é, 

tradicionalmente, tratado por meio de uma linguagem formal, privilegiando-se as 

definições e teoremas em detrimento de outros tipos de linguagens, como o gráfico 

(a linguagem figural).  

Assim, nosso tema de pesquisa envolve o estudo do uso das representações 

a partir de uma proposta de abordagem do esboço do gráfico de funções racionais. 

Nesse estudo estamos mais interessados na estratégia utilizada pelo estudante que 

no erro e acerto, a partir da análise do esboço de gráficos das funções.  

1.2. Aprendizagem e Semiótica 

A preocupação que permeia o mundo acadêmico no que se refere ao ensino 

aprendizagem das ciências de modo geral, e da matemática de modo particular, tem 

provocado várias discussões proporcionando um leque de opções para diversos 

tipos de abordagens. Estas preocupações permeiam o ensino como um todo não 

estando, portanto, restritas ao Cálculo Diferencial e Integral, ou mesmo, à 

matemática de nível superior. Passoni e Campos (2003, p.49) vêm dizer: “Em 1976, 

Gerard Vergnaud e Catherine Duran mostraram que problemas aditivos eram fontes 

de dificuldades até mesmo para os estudantes no fim do primário”. 

De acordo com Moysés (2004, p.9), “muitas são as áreas do conhecimento 

chamadas a dar sua contribuição nesse sentido. A psicologia da educação é uma 

delas”. Duval (2003), como um dos seus representantes, traz a semiótica para 

discutir a formação do conhecimento matemático. 
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Lexicalmente, Semiótica vem do Grego Semeiotiké1 e significa arte dos sinais. 

Em sua obra, Eco (2000) traz três definições para Semiótica. A definição de 

Saussure (1916), as definições de Peirce (1931, 1935) e a sua definição. Eco vem 

dizer que toma, para a sua Teoria Semiótica Geral, o termo Semiótico como 

equivalente à semiologia, levando em conta a carta constitutiva da International 

Association for Semiotic Estudies – Association Internationale de Sémiotique, 1969. 

Saussure (Ibidem) vem dizer sobre a semiologia, de acordo com Eco (2000, p.9), 

que: 

 
Ela poderia fazer parte da psicologia social, e, em conseqüência, da 
psicologia geral... Ela poderia nos dizer em que consistem os signos, 
quais as leis que os regem. Por não existir ainda, não podemos dizer 
o que será; todavia tem o direito de existir e seu posto está 
determinado de começo. 
 

De acordo com Eco, a definição de Peirce (1931) é mais compreensível.  

Por semiose entendo uma ação, uma influência que seja ou co-
envolva uma cooperação de três sujeitos, como por exemplo, um 
signo, o seu objeto e o seu interprete, tal influência tri-relativa não 
sendo jamais passível de resolução em uma ação entre duplas 
(ECO, 2000, p.10). 
 

Peirce (1931, 1935) deu tratamento geral aos signos apontando para a 

semiótica. Através de suas formulações, a semiótica reveste-se de uma expansão 

aplicativa dando origem aos semiologismos como o poético, o musical e o teórico. 

Denota-se, assim, a existência de vários processos semióticos. Contudo temos uma 

única semiótica abordada de ângulos diferentes, uma vez que a origem da 

discussão se dá em virtude da compreensão de traduções, da lingüística. Santaella 

(1983, p 13) vem dizer: “a semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação 

todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objeto o exame dos modos de 

                                            
1 Conforme o dicionário on-line Priberam. 
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constituição de todo e qualquer fenômeno”. Santaella (2002) faz uma discussão dos 

vários “processos” semióticos. A semiótica no Design, na Comunicação, na 

Publicidade, em marcas de produtos, mostrando que a semiótica tem várias 

vertentes não sendo correto, portanto, considerar a semiótica apenas do ponto de 

vista de ciência teórica, pura e inaplicável. 

Eco (2000), Saussure (1916), Peirce (1931) entre outros, discutem o que é 

semiótica em uma proposta mais geral. Duval (1993), por sua vez, traz a semiótica 

para analisar a aprendizagem, de modo geral, e da matemática, de modo particular. 

Nesse sentido, ele formula a Teoria de Registros de Representação Semiótica na 

qual aponta a necessidade para se conhecer um objeto através de uma rede 

cognitiva de informações traduzidas em gestos, línguas, formas, dentre outras 

representações.  

1.2.1. Teoria de Registros de Representação Semiótica. 

Duval (2004) discute as funções cognitivas no ser humano e a importância 

das representações e do comportamento, tomando como consideração que o 

homem desenvolve em sua vida duas concepções, chamadas de funções cognitivas, 

uma de caráter orgânico que são os sentidos (tato, audição e visão) e outra, 

adquirida, a linguagem (escrita, falada, gesticulada), que têm como finalidade a 

exposição de idéias. Duval (2004, p.32) vem dizer: "em psicologia, para estudar a 

aquisição de conhecimento e os funcionamentos que permitem seu tratamento ou 

sua aprendizagem, a noção de representação é tão essencial como a de 

comportamento".  

Nesse contexto, Duval (2004) busca esclarecer o significado que tem sido 

dado ao termo representação. Para Duval (2004, p.25), a “... noção de 
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representação se tem apresentado em três ocasiões distintas, cada uma com uma 

determinação totalmente diferente do fenômeno designado”. As ocasiões em que 

Duval faz referência à representação são por ele colocadas cronologicamente como:  

1. entre 1924 e 1926 quando o termo foi apresentado como 

representação mental por Piaget; 

2. entre 1955 e 1960 como representação interna ou computacional 

possivelmente por Broadbent e mais precisamente em 1958 

(através da teoria da informação – nota nossa); 

3. por volta de 1985 como representação semiótica sinalizando os 

trabalhos sobre aquisição dos conhecimentos matemáticos e sobre 

os grandes problemas internos da aprendizagem (Teórica 

semiótica – nota nossa). 

A Teoria de Registro de Representação Semiótica abrange a aprendizagem 

em diversas ciências, mas particularizando, de modo efetivo, a matemática. Além da 

abrangência, tal teoria tem-se demonstrado complexa. Maranhão e Igliori (2003, 

p.57), por exemplo, dizem: “uma de nossas preocupações ao escrever... foi o de 

torná-lo acessível a pessoas não-iniciadas na complexa teoria (destaque nosso) 

elaborada por Duval”.  

Duval (2004) procura evidenciar desde o início de seus escritos que a 

compreensão matemática passa, necessariamente, pela compreensão dos 

conhecimentos matemáticos representados. Como objeto abstrato, somente temos 

acesso a um objeto matemático através de suas representações. No entanto, este 

pesquisador alerta que o entendimento do objeto matemático perpassa pela clara 

separação entre o objeto e suas representações. Duval (2004, p.14) diz que são 

objetos matemáticos: “[...] os números, as funções, as retas...” e que estes têm como 

representações “[...] as escritas decimais ou fracionárias, os símbolos, os gráficos, 

os traçados das figuras...”. 
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Em sua teoria, Duval define elementos como: representação, sistemas 

semióticos, linguagens, registros. No entanto, uma das dificuldades para se entender 

a teoria está no limite de cada um desses conceitos. Duval usa os termos registro, 

representação semiótica, sistema de representação e representação, de forma bem 

próxima uma do outra, dado que a constituição de um sistema semiótico se dá a 

partir de representações, podemos dizer que o sistema semiótico é um conjunto, não 

vazio, de representações. Nesse sentido, buscaremos mostrar a complexidade 

referida, ao tempo em que daremos nossa interpretação a partir da leitura da obra 

principal de Duval, Semiosis y Pensamiento Humano, de elementos claramente, de 

nosso ponto de vista, distintos.  

Duval (1993) vem dizer que o enunciado em linguagem natural é uma 

representação semiótica. Mas diz também que gráficos, figuras geométricas e 

fórmulas algébricas são, do mesmo modo, representações semióticas. As escritas 

decimais são apontadas por Duval (2004) como representação, no entanto, a escrita 

decimal de um dado número como 2,4 também é reconhecida nos escritos de Duval 

como registro de representação. A confusão se dá pelo próprio uso da língua 

materna na qual não diferenciamos quando estamos falando do todo ou do 

específico. 

Duval cita ainda que: 

• a escrita algébrica é uma representação; 

• um traço é uma representação; 

• um símbolo é uma representação; 

• um gráfico é uma representação.  

Isso nos leva ao entendimento de que o conjunto das escritas algébricas, o 

conjunto de traços, o conjunto de símbolos é que formam sistemas semióticos. Duval 
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classifica os sistemas semióticos em três: linguagem simbólica, linguagem figural e 

linguagem natural ou materna. 

 

 

 

 

 

 

Para designar registro de representação, Duval usa ainda registro de 

representação semiótica, e ainda, registro. As representações são elementos 

formadores dos sistemas semióticos e, ao mesmo tempo, são conjunto de símbolos 

e regras que dão suporte para se expressar os registros dos objetos matemáticos 

específicos.  

A representação algébrica é um exemplo de representação semiótica que na 

classificação de Duval compõe uma das representações do sistema simbólico. E 

pode ser utilizada para representar, por exemplo, a função quadrática, que atribui 

como imagem de um valor real o seu quadrado, pelo registro ∈= xxxf ,)( 2  .  

Pudemos, então, perceber que Objeto  e Representação  são elementos 

distintos pois que: somente temos acesso ao objeto através de suas representações. 

Do mesmo modo, Sistema Semiótico  é distinto de Representação . Neste caso a 

conclusão advém do fato de Duval nos dizer que a diferença entre a Transformação 

por Tratamento e a Transformação por Conversão está no fato de que, na primeira 

usamos representações  de um mesmo sistema semiótico  e, na segunda usamos, 

pelo menos, duas representações  de Sistema Semiótico distintos. 

No entanto, pudemos ver que Representação  e Representação Semiótica  

designam a mesma coisa. Isso está estabelecido nos momentos em que Duval diz:  

Linguagem Natural 
 
Linguagem Simbólica 
 
Linguagem Figural 

Sistemas Semióticos 
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1 - Duval (2004, p.32): “... a noção de representação  – destaque nosso – é 

tão essencial como a de comportamento.  

2 – Duval (2004, p.25) diz que toma o termo representação surgido em 1985: 

“... como representação semiótica  – destaque nosso...” 

A necessidade de separar o objeto de sua representação faz com que Duval 

(2004) defenda o uso de diversas representações de um mesmo objeto. Para ele, o 

fato de um estudante vir a resolver uma questão matemática sob a óptica de um 

sistema semiótico como: álgebra; aritmética; geometria ou trigonometria (semiosi) 2, 

não garante a apreensão do objeto, do conceito (noesis) 3. Faz-se necessária a 

intervenção de, pelo menos, dois registros semióticos.  

A questão que nos parece mais aguada está na análise do que é Registro  

em relação a todos os demais elementos. É este termo que Duval usa 

indiscriminadamente como se a teoria fosse hierarquizada no sentido de que 

podemos chamar, por exemplo, Sistema Semiótico  de Registro  sem que a 

recíproca seja verdadeira. Dada a complexidade da questão, podemos apenas inferir 

que, desta forma, podemos vislumbrar de onde Duval parafraseia Descartes. Dito de 

outro modo, Registro  é usado por Duval no sentido de evitar o uso de Registro de 

Representação Semiótica  assim como Descartes usou o termo Sistema, em seu 

discurso do método de 1637, para evitar o uso de Sistema de Determinação de um 

Ponto no Plano . O que depois veio a ser conhecido como Sistema Cartesiano. 

Ao se conhecer um único objeto por meio de diversas representações, abre-

se a possibilidade da distinção entre as características inerentes ao registro daquele 

                                            
2 Segundo Duval: a apreensão ou a produção de uma representação semiótica; 
3 Segundo Duval: os atos cognitivos. 
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objeto e as características dos objetos que permanecerão inalteradas 

independentemente da representação utilizada para o registrar.  

1 . 3 .  Tratamento por Transformação e Tratamento por Co nversão 

E é no contexto do uso de múltiplas representações de um mesmo objeto que 

Duval vem a definir as transformações. Dentre as transformações, Duval define as 

conversões e os tratamentos (Duval, 2003): 

• Os tratamentos são transformações dos registros dentro de um 

mesmo sistema de representação: por exemplo, efetuar um cálculo 

ficando estritamente no mesmo sistema de escrita ou de 

representação dos números; resolver uma equação ou um sistema 

de equações; transformar um gráfico alterando a escala de um dos 

eixos do sistema cartesiano.  

• As conversões são transformações de representações que 

consistem em mudar de registro conservando os mesmos objetos 

matemáticos mas os registrando com outra representação; por 

exemplo, ao traçar o gráfico de uma função escrita na 

representação algébrica. 

Estas transformações podem assim ser esquematizadas: 

 

     . 

Figura 1. Classificação das transformações 

 

Duval (2003, 2004) discute que a aprendizagem mais efetiva em matemática 

se dá quando há mudança de sistemas de representação para explicar um mesmo 

Transformação 

Tratamento Conversão 
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objeto e a mudança destes sistemas cobra, pelo menos, duas diferentes 

representações do mesmo objeto matemático.  

Além disso, cada representação salienta algumas características e não são 

passíveis de se identificar em outra. Por exemplo, a função representada pela 

Expressão 10 e pelo Gráfico 6. Por meio de gráfico, podemos fazer uma estimativa 

do ponto de máximo, no entanto, não se pode definir com exatidão. O gráfico por si 

só não nos dá o valor exato, o que pode ser obtido por meio da representação 

algébrica.  

xx

x
xf

+
=

3

2

)(  

Expressão 10. Exemplo de uma função f  

 
Gráfico 6. Gráfico da função f 

 
 

Duval (1993) defende que a aprendizagem se dá quando o estudante 

consegue passar de uma representação a outra e entender o retorno à 

representação inicial como uma espécie de “função biunívoca”.  
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Por outro lado, as idéias de Duval (2004), quando levadas para o ensino 

superior de graduação, necessitam de outras considerações também feitas pelo 

autor. Em muitos casos, mesmo no ensino fundamental e médio, é necessário 

observar um misto de linguagem figural, simbólica e natural. Digamos que a resposta 

do estudante seja: “a derivada primeira da função é f’ = 4”; ou ainda, “a derivada da 

função é 4, pois 
0

( ) ( )
lim 4
h

f x x f x

h→

+ ∆ − = ”. Esta questão nos levou a considerar, 

conforme veremos, combinação de Linguagens, pelo menos de três duas a duas. 

Assim, nos propusemos a considerar os mistos de linguagens propostos por Duval, 

como: figural + simbólica, figural + natural e natural + figural. 

Duval, de modo mais específico, nos aponta caminhos de validade de sua 

teoria no ensino superior quando chama a atenção para o fato de que, ao 

avançarmos nesta direção, cada vez teremos de trabalhar com um maior número de 

representações o que torna mais complexo o entendimento em matemática.  

Duval (2003, 2004) classifica os diversos registros de representação de um 

mesmo objeto segundo duas diferentes dimensões: numa primeira estão os registros 

multifuncionais e os monofuncionais e numa segunda estão as representações 

discursivas ou não discursivas, conforme Quadro 1. De acordo com o quadro, tanto 

o Registro multifuncional quanto o monofuncional admitem representação discursiva 

ou não-discursiva.  
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 Representação Discursiva  Representação Não-

Discursiva  

Registros multifuncionais: 
os tratamentos não podem 
ser transformados em 
algoritmos 

Língua natural 
Associações verbais 
(conceituais) 

• Argumentações a 
partir de 
observações, 
crenças...; 

• Dedução válida a 
partir de definição ou 
de teorema 

Figuras geométricas planas 
ou em perspectivas 
(configurações em 
dimensões 0, 1, 2, 3D). 

• Apreensão 
operatória e não 
somente 
perspectiva; 

• Construção com 
instrumentos. 

Registros monofuncionais: 
Os tratamentos são 
principalmente algoritmos 

Sistemas de escritas: 
• Numéricas (binárias, 

decimal, 
fracionária...); 

• Algébricas; 
• Simbólicas (línguas 

formais). Cálculo. 

Gráficos cartesianos. 
• Mudança de sistema 

de coordenadas; 
• Interpolação, 

extrapolação.  

(Fonte: Duval, 2003, p.14) (Tradução nossa) 

Quadro 1. Classificação dos diferentes registros mobilizáveis  no funcionamento matemático 

 
 

O registro, bem como a representação, no bojo, por exemplo, da discussão 

das transformações (de tratamento ou de conversão), refere-se a elementos 

decisivos na distinção da análise do funcionamento da compreensão. Os fenômenos 

relativos ao conhecimento só podem ser entendidos a partir da noção de 

representação. Duval (2004, p.30) vem dizer:  

 
Falemos então de registros de representação semiótica . Estes 
registros constituem a margem de liberdade com que conta um 
sujeito para objetivar a si mesmo uma idéia ainda confusa, um 
sentimento latente, para explorar as informações ou, simplesmente, 
para comunicá-las a um interlocutor.  
 

Ora, a noção de representação semiótica, conforme Duval (Ibidem), precisa 

dispor de sistemas semióticos distintos agregados a uma operação de conversão 

que possibilite a passagem de uma representação de um sistema semiótico para 
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outra representação de outro sistema semiótico. Assim, se tivermos uma 

representação ‘a’ pertencente a um sistema semiótico e uma representação ‘b’ 

pertencente a outro sistema semiótico, a operação deve ser tal que o estudante 

possa passar de ‘a’ para ‘b’ e vice-versa compreendendo esta passagem.  

Essa proposição geral nos vai permitir valorizar a importância de se tratar os 

objetos, ou fenômenos matemáticos, em suas mais diversas representações e 

compreendermos a ligação entre eles. Moretti (2003), por exemplo, busca 

determinar as relações (ou identidade) entre os elementos. Ele busca entender as 

implicações que cada elemento do gráfico da função impõe ao outro nesta relação. 

Traremos, como exemplo, os elementos crescimento, decrescimento, concavidade e 

extremo local, fazendo uma análise da relação entre eles e tentando estabelecer a 

existência ou não de uma conversão com congruência semântica.  

Antes, contudo, precisamos esclarecer que, para uma análise da atividade de 

conversão, as referências que possuímos com foco nos elementos do gráfico da 

função estão colocadas em pelo menos quatro momentos por Duval. No entanto, 

não há uma inserção abrangendo o ensino superior com o trato da derivada. Temos, 

pois: 

1. Duval (2003) aborda conjuntos quando determina três fatores para 

a atividade de conversão; 

2. Duval (1998 apud MORETTI, 2003, p.152) quando estabelece que 

o procedimento por interpretação global das propriedades figurais 

deve ser tal que contemple: a visualização das variáveis, os valores 

do comportamento e a unidade simbólica correspondente; 

3. Duval (2004) quando trata da conversão entre escrita algébrica e 

das relações gráfico-cartesianas; 
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4. Duval (2004) quando discute a não congruência das formas de 

base que implica predicados com dois lugares, com dois 

enunciados em linguagem natural. 

Para discutir a relação entre os elementos que constituem o gráfico da função 

racional precisamos, então, nos ater ao princípio maior da atividade de conversão 

ditado por Duval (2003, p.19; 2004, p.50) que é a “comparação da representação 

nos registros de partida com a representação terminal no registro de chegada”. A 

exigência é a comparação entre os registros de partida e de chegada que precisam 

obedecer as normas colocadas por Duval para este fim. Também é preciso chamar a 

atenção para o fato de que a conversão somente se dá se o registro de saída for 

menos complexo do que o registro de entrada. Tomemos, pois, o quadro 2 quanto à 

congruência entre as linguagens simbólica e figural das funções. 

 

Comportamento Relação  Variáveis visuais  
Cresce 

Tem concavidade para cima 
f’ >0 
f’’>0 

Sim 
Sim 

Decresce 
Tem concavidade para baixo 

f’ <0 
f’’ <0 

Sim 
Sim 

Cresce 
Tem concavidade para baixo  

f’>0 
f’’ <0 

Sim 
Sim 

Decresce 
Tem concavidade para cima 

f’<0 
f’’>0 

Sim 
Sim 

Quadro 2. Congruência entre linguagem simbólica e f igural 

 
Duval (1988), tratando especificamente do esboço do gráfico de funções, 

classifica a atividade de conversão para este caso em três tipos de procedimentos:  

• O procedimento por pontos;  

• O procedimento de extensão de um traçado efetuado; 

• O procedimento de interpretação global das propriedades figurais.  

Estamos tratando o Gráfico 1 de acordo com o terceiro procedimento sobre o 

qual Duval (1988, P.7) vem dizer: “neste tipo de tratamento não estamos em 
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presença da associação um ponto ⇔  um par de números, mas na associação 

variável visual da representação ⇔ unidade significativa da escrita algébrica”.  

Para Duval (2004, p.17), “[...] a conversão entre gráfico e equação supõe que 

se consiga levar em conta, de um lado, as variáveis visuais próprias dos gráficos 

(inclinação, interseção com os eixos, etc.) e, de outro, os valores escalares das 

equações (coeficientes positivos ou negativos, mais, menos ou igual, 1, etc.)...”. Isso 

nos permite, por analogia simples, dar um tratamento ao gráfico de função a ser 

considerada em relação ao comportamento dos seus elementos, levando em conta 

os sinais que cada um possui. Então existem, como na discussão de Duval, por trás 

das condições do comportamento de gráfico, as relações intrínsecas a cada 

elemento.  

Não podemos tomar as palavras de Duval (2004, p.14), quais sejam, “passar 

de uma equação a um gráfico cartesiano”, como algo sem similaridade, uma vez que 

estaríamos restringindo a teoria, não só a matemática, mas a um tipo de objeto 

particular: equação→gráfico.  

Podemos estudar a passagem de um elemento do gráfico a outro. Assim, 

temos as representações (x0; x1), (x1; x2), (x2; x3) e (x3; x4), i i 1X X ++++≠≠≠≠ , relacionadas 

entre si de acordo com suas peculiaridades definidas pelas propriedades que lhe 

são intrínsecas, já que os pontos no plano podem sofrer uma análise do ponto de 

vista da congruência ou não congruência, conforme o faz Duval (2003). Tomando-se 

cada uma destas representações como intervalo que são, podemos estudá-los 

internamente (isso é, o intervalo em si mesmo) e externamente (isto é, os intervalos 

entre si), pois cada intervalo pode conter uma série de elementos da composição do 

gráfico. 
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Caso usássemos apenas o procedimento por pontos, sairíamos de um 

conjunto de pontos a outro conjunto de pontos. No entanto, estamos dando um 

tratamento ao gráfico usando o procedimento de interpretação global das 

propriedades figurais, conforme recomenda Duval, aplicando, pelo menos, duas 

representações pertencentes a dois Sistemas Semióticos diferentes que nos 

permitem sair da transformação por tratamento para a transformação de conversão. 

Neste momento específico, no entanto, a abordagem proposta é iniciarmos 

com a transformação por tratamento. Lembremos que a proposta é a apresentação 

do gráfico completo, como sendo o contato inicial entre o estudante e o esboço do 

gráfico da função.  

Em virtude da complexidade do tratamento por conversão é que propomos 

deixar esta abordagem para um segundo momento e, assim, darmos o tratamento 

que Duval (Ibidem) alerta ser o mais utilizado por, simplesmente, corresponder a um 

procedimento de justificação. Com essa consciência estabelecida, partimos da 

transformação de tratamento para alcançarmos a transformação por conversão, que 

é mais difícil uma vez, segundo Duval, enfrentar os fenômenos da congruência ou 

não-congruência. 

Qualquer atividade de conversão passa por dois fenômenos. De acordo com 

Duval (2003, p.19), “[...] o da variação de congruência e não-congruência e o da 

heterogeneidade dos dois sentidos decorrentes”. Para se fazer uma análise da 

atividade de conversão, é preciso ter em mente que esta atividade nos requisita 

compreender comparativamente a representação no registro de partida com a 

representação terminal no registro de chegada. Para que exista a conversão, esta 

situação deve atender a três pontos: (I) correspondência semântica das unidades do 
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significado; (II) a unicidade semântica terminal e (III) a conservação de ordem das 

unidades.  

A congruência só se dá entre dois registros de representação se obedecidos, 

pelo menos, dois dos critérios colocados por Duval (ibidem). Ainda assim a 

congruência pode ser “parcial”, como coloca Duval (2003, p.19), ao dizer: “existem 

na realidade muitos fatores que determinam o caráter congruente ou não-congruente 

de uma conversão, o que conduz a determinar as situações intermediárias” 

(destaque nosso). 

Isso ocorre, de acordo com Duval (Ibidem), quando, por exemplo, existe 

congruência em um sentido, digamos, de uma representação na linguagem figural 

para a simbólica, e não existir essa congruência na passagem inversa.  

Por isso, Duval (Ibidem) vem apontar que, para ser possível distinguir 

unidades de conteúdo cognitivo próprio de uma representação, há a necessidade de 

impor variações nestas representações, quer no registro de entrada, quer durante o 

“tráfego” de uma Representação para outra Representação.  

A congruência vai ocorrer se o registro de saída conservar o sentido do registro de 

entrada, que Duval chama de conservação da unidade semântica. Quando esta 

conservação não existe, as variações impostas deixam de ter o contributo cognitivo 

e, como discute Brant (2005), as variações são neutras. 

No caso do exemplo “João ganhou 2 bolas e Pedro ganhou 3 bolas. Quantas 

bolas foram dadas a João e Pedro? 2 + 3 = 5”. Há correspondência semântica. De 

acordo com Duval (2003, p.19): 

• correspondência semântica das unidades do significado - CESUS. 

Esta correspondência acontece quando o registro de partida tem o 

mesmo significado do registro de saída. Se o elemento de partida 
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tem um só significado, temos a CESUS. No exemplo citado,  

2+3 = 5, só há um significado dado ao enunciado; 

• a unicidade semântica terminal - UST. Esta unidade ocorre se o 

elemento de partida tem uma só afirmativa levando a um único 

resultado. Duval cita como contrário X > 0 já que X pode ser um 

número qualquer. No nosso caso 2+3 só representa um resultado. 

Logo há a UST. 

• a conservação das ordens de unidade acontece quando o registro 

de chegada é, no mínimo, mais simples de compreensão do que o 

de saída. Em nosso caso o resultado é a operação 2 + 3 = 5, é 

bem mais simples que o enunciado em língua materna. 

Tomemos a Figura 4 de Duval (2003, p.19) e o quadro de Duval (1998 apud 

MORETTI, 2003, p.152) para, à luz destes elementos, constituirmos uma figura, a 

fim de termos uma idéia, no esboço do gráfico de uma função, do modo descrito por 

Duval como associação variável visual da representação ⇔ unidade significativa da 

escrita algébrica. Pela figura de Duval, vamos ter um quadro que instrui a ordenação 

das três unidades referidas. 

SEMÂNTICA 

Correspondência 
semântica das 
Unidades de 
significado 

A unidade 
semântica 
Terminal 

Conservação 
da Ordem das 

Unidades 

O conjunto dos pontos cuja 
ordenada é superior à abscissa  
y > x 

Sim Sim Sim 

O conjunto dos pontos que tem uma 
abscissa positiva  
x > 0 

Não. “maior que 
zero” é uma 

perífrase 
(um só significado 

para várias 
palavras) 

Sim Sim 

O conjunto dos pontos cuja 
abscissa e cuja ordenada têm o 
mesmo sinal 

x.y > 0 
O produto da abscissa com a 
ordenada é maior que zero 

Não Não 

Não. 
Globalização 

descritiva (dois 
casos) 

(Fonte: Duval, 2003, p.19, tradução nossa) 

Quadro 3. Convergência semântica 
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Pelo quadro de Duval (1998 apud MORETTI, 2003), para a função y ax b= + , 

temos: 

Variáveis visuais Valores 
Unidades simbólicas 

correspondentes 

Sentido da inclinação 
ascendente 
descendente 

Coeficiente >0 ausência do símbolo (-) 
Coeficiente< 0 presença do símbolo (-

) 

Ângulo com os eixos 
 (considerando eixos 

monométricos) 

Posição simétrica 
Ângulo menor 

(45º) 
Ângulo Maior 

(45º) 

Coef. Var. = 1 Não tem coeficiente 
escrito 

Coef. Var. < 1 
Coef. Var. > 1 

Posição sobre os eixos 
Corta acima 
Corta abaixo 

Corta na origem 

Acrescenta-se uma constante sinal + 
Subtrai-se uma constante sinal – 

Não tem correção aditiva 
(Fonte: Duval, 1998 apud Moretti, 2003, p.152) 

Quadro 4. Convergência semântica para y ax b= +  

 
Moretti (2003) mostra com esse quadro a observância ao terceiro 

procedimento discutido por Duval: o procedimento da interpretação global das 

propriedades figurais quando estamos diante de uma associação variável visual da 

representação ↔  unidade significativa da escrita algébrica.  

Tomemos as funções do tipo dcxbxaxxf −++= 23)(  e sua hipotética 

representação geométrica considerando a, b, c e d não nulos. Observa-se que o 

termo independente d em )(xf  é responsável pela interseção com o eixo OY. No 

caso, não nos importando os valores, não nulos, de pelo menos um dos elementos 

a, b, c ou d na função, o coeficiente angular de cada tangente varia com o ponto 

considerado. 
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Gráfico 7. Gráfico da função 12
23

)(
23

−−+= x
xx

xf  com retas tangentes 

 

E tomemos o quadro abaixo como exemplo da relação das modificações entre 

a representação da função na forma algébrica e sua modificação na figura. 

 
Elementos visuais do 

gráfico Condições descritivas Valor representativo do elemento 
correspondente 

Crescente 
Coeficiente > 0.   

Presença do símbolo f’ 
Sentido do gráfico 

Decrescente 
Coeficiente < 0.   

Presença do símbolo f’ 

Extremo local Curva para de crescer ou de decrescer 
Coeficiente = 0.  

Presença do símbolo f’ 
Tangentes sobre a curva (concavidade 

para baixo) 
Coeficiente >0. 

 Presença do símbolo f’ ou f’’ 
Concavidade 

Tangente sob a curva (concavidade 
para cima) 

Coeficiente < 0.  
Presença do símbolo f’ ou f’’ 

Ponto de inflexão Concavidade muda de sentido 
Coeficiente = 0 no ponto.  
Presença do símbolo f’’ 

Quadro 5. Correspondência entre as representações 
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O quadro acima nos vem mostrar a existência de algumas condições para as 

modificações nas relações: a primeira é que podemos perceber várias relações entre 

a função na sua forma algébrica e na sua forma descritiva, o registro da linguagem 

natural; a segunda é que no caso deste tipo de função ou de funções mais 

complexas com as quais estamos trabalhando, o grau de dificuldade para este 

entendimento é muito grande e a terceira é que todos os elementos possuem as três 

condições definidas por Duval para uma conversão congruente semelhantemente ao 

procedido por Duval (1998 apud MORETTI, 2003, p.151) com o uso da função 

y ax b= += += += + .  

Moretti (2003, p.152) vem dizer: “para o caso de outras funções, mesmo as 

polinomiais, essa correspondência entre os coeficientes, a não ser pelo coeficiente 

independente no caso das polinomiais, não é tão evidente assim”. E Moretti (ibidem), 

continuando esta discussão, justifica a derivada no caso de nosso exemplo. De 

acordo com Moretti (Ibidem): “sem o uso da noção de limite e derivada, não há uma 

resposta para a questão, pelo simples fato de que, em geral, é preciso conhecer de 

antemão a forma da curva para depois, então, poder esboçá-la segundo o modo 3” 

que é associação variável visual da representação ⇔ unidade significativa da escrita 

algébrica. 

Igliori e Godoy (2005, p.4) vêm dizer: 

 
Na matemática, os fenômenos de não-congruência são mais comuns 
que os de congruência. A aprendizagem requer uma coordenação 
dos distintos registros de representação que um domínio de 
conhecimento mobiliza e, é imprescindível que se realizem 
conversões nos dois sentidos, havendo congruência ou não.  
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Tomemos uma função parabólica. Para Duval (2003, 2004), a função deve ser 

estudada através de, pelo menos, duas representações. Se estas pertencem a um 

mesmo sistema semiótico, estamos na transformação por tratamento; se uma das 

representações pertence a um sistema semiótico e outra pertence a outro, estamos 

no tratamento por conversão. Por exemplo, tomemos duas representações da 

função definida por f(x) = x2 para x real. O gráfico 

 

 
Gráfico 8. Gráfico de f(x) = x 2 para x real 

 

e uma das tabelas de valores correspondentes.  

Tabela 1. Tabela da função f(x) = x 2 para x real 

X f(x) 

-3 9 

-2 4 

-1 1 

0 0 

1 1 

2 4 

3 9 

 
Ao trocamos a tabela de dois sistemas de representações diferentes pelo 

gráfico, estamos usando o que Duval (2003) vem chamar de transformação por 

conversão. Se as duas representações são não congruentes, não podemos passar 
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do gráfico para a tabela com precisão, sem o auxílio do registro algébrico, não 

havendo, portanto, a congruência na representação.  

1.3.1. Uma aproximação com Moretti.  

A discussão inicial feita pelo pesquisador acima demonstra um caminho 

também percorrido por nós que discutimos o tratamento tradicional dado ao esboço 

de gráfico de função. Nessa abordagem, trabalha-se de duas formas: por fornecer a 

função e solicitar os cálculos para depois construir o gráfico a partir dos cálculos 

efetuados, ou a partir de alguns pontos calculados, mostra-se, isoladamente, os 

elementos simbólicos em sua forma figural. Moretti (2003, p.150) vem dizer: “este 

modo de proceder, esboçar individualmente cada curva impossibilita que se perceba 

que modificações na equação são responsáveis por modificações no gráfico e vice-

versa”.  

Uma observação apressada na citação de Moretti pode transparecer que 

estamos defendendo pontos de vistas contrários. Na realidade, isso não está 

ocorrendo. O que Moretti está apontando deve ser observado à luz de que nem 

sempre é possível esboçar uma curva sem os cálculos. Isso vem implicar no fato de 

se poder traçar um ramo de um gráfico, mas não se saber o que ocorre na função 

que lhe dá origem e reciprocamente.  

Esta questão é razoavelmente simples no ensino médio devido ao número 

limitado de funções. Mas é muito complexa (até mesmo impossível) quando se trata 

de funções com as quais estamos trabalhando nesta pesquisa. Moretti (Ibidem), 

então, trabalha na direção do terceiro procedimento proposto por Duval (1988).  

Moretti (2003, p.149) toma de Duval estes procedimentos na “intenção de 

transpor parte de suas idéias (de Duval – nota nossa) sobre o esboço de curva no 
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caso das retas para outras curvas”. Essa idéia é por nós incorporada. Apenas, em 

um primeiro momento, tomamos os elementos que compõem o gráfico da função a 

fim de discuti-los com o estudante “distante” do formalismo matemático como vimos 

discutindo. Esta estratégia tem a intenção de “desobstruir” o espírito do estudante da 

idéia de uma matemática inacessível. Buscamos que o estudante crie uma preciosa 

“intimidade” com os elementos matemáticos sem que, de início, deparem com 

épsilon, delta, se x pertence a R, existe um único, limite de f quando x tende para, 

etc.  

Tomemos, por exemplo, a função parabólica, ainda que seja uma das funções 

que melhor se presta a esta idéia. Para facilitar a discussão, tomemos 2f (x) x====  que 

Moretti (ibidem) toma, mas com o cuidado do estudante já conhecer o gráfico. 

Diferentemente de Moretti, estamos tomando funções que o estudante não conhece 

o gráfico. Então, apresentando-se a técnica de compor a curva apenas traçando, por 

exemplo, para o lado positivo do domínio (x>0), deixamos de observar o que 

acontece no outro lado (o negativo, x < 0) e as implicações pertinentes, já que cada 

ramo tem suas particularidades. Vejamos: 

1.  Para x>0, a função cresce, o que nos diz que f’(x) > 0. No ramo 

contrário (x < 0), a função decresce o que nos diz que f’(x) <0; 

2. A reta tangente no ramo positivo do domínio é ascendente, o que 

nos diz que f’(x) > 0 e é descendente no segundo caso, o que nos 

diz que f’(x) < 0; 

3. Para x > 0, f’’ > 0, a função tem concavidade para cima. Ocorre que 

para x < 0, a função também tem concavidade para cima e f’’ 

continua maior que zero. 

Destes itens ainda podemos extrair que a função tem um extremo local. Além 

disso, facilmente mostramos a simetria de f(x) em relação ao eixo OY, portanto, 
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podemos usar de reflexão para construir o gráfico. A fundamentação teórica 

apresentada, nos mostra muito mais dados a serem subtraídos de uma discussão no 

tratamento da construção de um gráfico se usarmos deste expediente. Por outro 

lado, o que está por trás destas transformações (rotação, translação, reflexão) são 

conceitos da álgebra linear.  

Assim, não estamos tratando da melhor forma de construir um gráfico de uma 

função dentro do mesmo padrão que se vem adotando, mas sim de uma estratégia 

de ensino que toma um gráfico qualquer, contemplando o maior número de 

elementos a serem considerados, que permitam compreender as relações existentes 

entre os registros desses elementos nas diferentes representações.  
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DA LITERATURA 
 

Para a revisão de literatura, tratamos de pesquisar material em teses, 

dissertações, artigos e livros que nos pudessem situar quanto ao que se tem feito na 

direção de nossa pesquisa. O vínculo dos trabalhos aqui apresentados, com a nossa 

pesquisa, foca nos trabalhos efetuados com base na representação semiótica.  

Com a opção pela Teoria de Registros de Representação Semiótica de 

Raymond Duval, buscamos observar trabalhos no ensino médio e verificar de que 

forma esses resultados podem ser levados em conta no ensino superior. Assim, ao 

invés de omitirmos os trabalhos no ensino médio, os usamos como ponte para tratar 

as idéias de Duval (2004) do ponto de vista da matemática superior, mesmo porque 

Duval (2003) fala de diferenças de bloqueio entre o nível fundamental e médio e o 

nível superior, o que implica dizer que as idéias necessitam de outro viés de 

abordagem. 

Ao tratar das crescentes dificuldades, bloqueios ou necessidades nos 

diferentes níveis de ensino, Duval (2004) aponta que, quanto maior a necessidade 

de mobilização de registros, maior o nível de bloqueio, ou de fracasso, dos 

estudantes. Como a matemática é, por natureza, ascendentemente complexa, 

tomamos o cuidado de, neste item, tratarmos dos trabalhos originados do ensino 

médio dentro de uma perspectiva que não desse margens a conflitos no ensino 

superior.  

Não vemos aí uma “área nebulosa”. Há a clareza, a partir de estudos mais 

gerais como de Eco (2000), Saussure (1916) e Peirce (1931, 1935), de que a 

semiótica em si é genérica, generalizadora. Duval (2004) mostra que as dificuldades 

da álgebra elementar com base nas representações semiótica frente à álgebra 
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superior, apesar de guardar diferentes níveis de bloqueios, não invalidam que a 

teoria tenha foco neste ou naquele nível de conteúdo matemático.  

 Assim, se para um estudante ‘A’, iniciante em matemática, existe um 

determinado nível ‘K’ de dificuldades na compreensão da resolução de 2x = 4 e para 

um estudante ‘B’ do ensino superior se tem certo nível ‘N’ de dificuldades na 

compressão da solução da 
4

2

2

1x x d x+∫ , Duval (Ibidem) nos diz da necessidade 

de ‘B’ mobilizar mais representações, configurando um crescente nível de 

dificuldade. Neste caso, devemos acreditar que o nível de dificuldade ‘K’ é maior do 

que o de ‘N’, o que já vimos ser assegurado por Duval (2003, 2004).  

A bibliografia existente nos tem mostrado o grande esforço dos pesquisadores 

no sentido de encontrar metodologias que venham a alterar a forma como se vem 

ensinando as ciências de modo geral, e a matemática de modo particular, a partir do 

entendimento de que a abordagem atual não mais vem dando conta de um 

aprendizado eficaz. As mudanças no mundo se deram em vários sentidos e estas 

mudanças incidem sobre diversas atividades, acabando por provocar a necessidade 

de alterações nas relações humanas de modo geral e, particularmente, na relação 

de ensino-aprendizagem.  

No âmbito da Educação, este esforço, pelo menos no Brasil, centra-se no 

ensino fundamental e médio, existindo pouco investimento intelectual direcionado 

para o ensino superior quando se trata de matemática. 

No caso particular do ensino superior, esse investimento se dá através da 

proposta de se inserir o computador, com softwares e calculadoras específicas como 

ferramenta de auxilio na aprendizagem. De fato, em nosso trabalho também 

constatamos a importância do computador, com softwares, para o estudo de 
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matemática. No entanto, não nos detemos neste aspecto da aprendizagem. Usamos 

a ferramenta em questão como suporte, e não com foco do trabalho. 

Cáceres e Arceo (2002) apresentam um esboço da problemática do ensino-

aprendizagem das equações diferenciais de primeira ordem. Este relato ilustra as 

dificuldades que se podem apresentar quando se busca a coordenação dos registros 

de representação gráfica, numérica e algébrica em uma situação tradicional de 

ensino conforme discutido por Hernández (1999) apud Cáceres e Arceo (2002). Os 

autores trabalham com o software Derive buscando mostrar a importância dos 

gráficos das equações no ensino das Equações Diferenciais Ordinárias – EDO. O 

estudo de equações diferenciais (ordinárias ou não) parece exigir a representação 

figural. Os autores vêm dizer que ao se deixar de lado a interpretação geométrica a 

conceitualização torna-se parcial neste tópico matemático.  

Do mesmo modo que observamos as dificuldades dos estudantes no esboço 

de gráfico de função, os autores desse trabalho observam que os estudantes não 

conseguem resolver problemas que envolvem, simultaneamente, registros de 

representações distintos. A proposta principal para o ensino das equações 

diferenciais é, então, a da visualização.  

A visualização geométrica da família das curvas se revela de grande 

importância no aprendizado do estudante. De acordo com Hitt e Sandoval (a publicar 

apud CÁCERES e ARCEO, 2002, p.189), “[...] a visualização matemática está 

relacionada com uma visão global, integradora, holística, que articule livre de 

contradições de diferentes representações”. 

Duval (2004) também chama a atenção para esta questão quando diz da 

dificuldade e, ao mesmo tempo da necessidade, do estudante compreender o objeto 
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a partir de representações distintas. Do mesmo modo que Duval (Ibidem), Moretti 

(2003) percebe as dificuldades no trato com uma matemática mais avançada.  

E nos parece claro que os pesquisadores Cárcere e Arceo (Ibidem) também 

têm esta percepção ao formularem que o software Derive não dá conta de um 

trabalho envolvendo as famílias de gráficos em EDO que, como dissemos, quando é 

de primeira ordem quase sempre sua solução representa a família de uma curva. 

Para os autores, o Cabri-Géomètre proporciona melhores condições de ensino de 

EDO uma vez poder-se, com este software, representar-se e articularem-se, 

dinamicamente, diferentes registros de representações.  

Carvalho e Giraldo (2002) apresentam e analisam algumas atividades para 

ensino de funções com recursos computacionais, direcionadas a estudantes de 

graduação e professores de ensino médio. Procuram estimular a conexão entre as 

três representações fundamentais de funções (analítica, gráfica e numérica) a partir 

da análise crítica de resultados muitas vezes inesperados fornecidos pela máquina. 

Este é um dos estudos bastante elucidativos de, pelo menos, dois pontos que 

nos interessam de modo direto. Os autores mostram complicações ao se usar, na 

construção de um gráfico, o software Maple. No caso, observaram um problema de 

janela, e o que deveria ser o gráfico da função f(x) = 2 1x + , foi grafada como a 

função f(x) =|x|. 

Os pesquisadores discutem que a análise do desenvolvimento de dois 

estudantes mostrou que eles sabiam, aritmeticamente, que a função era derivável 

em zero. No entanto, pelo gráfico, a derivada não existia. Posto o conflito, os 

pesquisadores propuseram uma ampliação – (zoom) - da tela. A partir desta 

atividade, um dos estudantes pôde perceber que se tratava, graficamente, de uma 



                 46 

curva parabólica e que havia tangente em zero, o que significa a função ser 

derivável em zero.  

Nesse trabalho, os autores acabam por circundar as idéias de Duval quando 

“indexam”, para a compreensão, representações em sistemas semióticos diferentes. 

Tratando do mesmo objeto matemático Carvalho e Giraldo (2002, p.115) nos trazem: 

1
( ) , 1

1
f x x

x
= ≠

−
 e o respectivo gráfico 

 
Fonte: Carvalho e Giraldo, 2002, p.115. 

Gráfico 9. Gráfico de 
1

( ) , 1
1

f x x
x

= ≠
−

 

 Os autores, após sua investigação, acabam discutindo a necessidade de 

uma reversão para o impasse de o software mostrar o gráfico diferentemente do que 

ele realmente é.  

De acordo com os autores, a reversão pode ser propiciada com o auxílio de 

duas representações. Estas representações devem ser computacionais e não-

computacionais. O problema foi contornado pelos pesquisadores com o ajuste da 

janela de saída (output).  

A importância maior desta pesquisa em relação à nossa está no fato de que o 

estudante, denominado pelos autores de Francisco, acabou mobilizando 
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representações algébrica, computacional (deu um zoom) e geométrica e, portanto, 

trabalhou com representações em diferentes sistemas semióticos. Por fim, fez aquilo 

que Duval cobra para o entendimento (Transformação pro Conversão). 

Em Dall'anese (2000), podemos observar mais uma preocupação com o 

ensino de conceitos no Cálculo Diferencial. Dall'anese inclui a integral, o que amplia 

a discussão uma vez que nos detemos, por enfoque particular, no esboço de gráfico 

de função usando a derivada.  

A discussão se dá sobre a existência de dificuldades na aprendizagem do 

Cálculo Diferencial e Integral e a proposta foi a de apresentar uma seqüência 

didática no intuito de diminuir esta dificuldade. Nossa preocupação pode assim ser 

reelaborada: se os estudantes já passaram pelos cálculos, travaram conhecimento 

com pelo menos duas representações do mesmo “ente” matemático, limite e a 

derivada, como não entendem o que é reta tangente?  

Na discussão que fizemos, pudemos apontar alguns motivos para essa 

dificuldade, motivos estes que vinham desde o ensino médio onde os professores, 

por uma dificuldade epistemológica, acabavam por fornecer informações que, mais 

tarde, se deparariam com outras absolutamente distintas provocando neles “entrave 

cognitivo”.  

Para o estudante no ensino fundamental, de modo geral, divisão implica 

diminuição. Para uma questão do tipo: tenho uma maçã e divido em quatro partes 

antes mesmo do final da pergunta o estudante entende que aí houve uma 

diminuição. No caso do cálculo, é difícil o estudante compreender, rapidamente, que 

diminuindo ou aumentando o denominador há um aumento ou diminuição no valor 

do número.  
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Corriqueiramente, não se chama a atenção para o fato da diferença entre o 

valor do limite da função e o valor da função, ou mesmo da inexistência do valor no 

domínio da função. O dilema do estudante põe-se, então, na questão:  

Dada a função 
x

xf
1

)( =  para 0≠x não existe, o valor zero não está no 

domínio. O estudante vê o limite abaixo e o conflito cognitivo naturalmente se instala. 

±∞==
→→ x

xf
xx

1
lim)(lim

00
.  

A percepção da diferença entre a inexistência desse ponto no domínio e o 

valor do limite quando a variável se aproxima do zero não é simples. Por isso 

dizemos, naturalmente, que o nível de complexidade demanda uma série de 

tomadas de decisões, incluindo o enfoque, para que o estudante possa 

compreender.  

Balyta (1999) apresenta os efeitos do uso da tecnologia no desenvolvimento 

do entendimento do conceito de função através das representações gráficas das 

funções. O experimento pedagógico desenvolvido no trabalho foi implementado em 

classe do 6º grau (estudantes 11 - 12 anos de idade). Os resultados mostraram que 

o uso apropriado da tecnologia detecta que a ação teve um efeito positivo no 

entender conceitual do estudante sobre as relações funcionais entre variáveis 

independentes e dependentes como também sobre a noção geral de função 

matemática. 

Chamou-nos a atenção, de modo particular, a abordagem de Balyta (1999) 

sobre o conceito de função, uma vez que este conceito é estabelecido, em sua 

pesquisa, a partir da representação gráfica da função. Diferentemente do que é 

comumente feito, em que a definição é feita em língua materna como, por exemplo, 
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em Moise (1970, p.64): “a grosso modo uma função é uma lei de correspondência 

pela qual cada elemento de um conjunto corresponde a um e apenas um elemento 

de outro conjunto”.  

Balyta (1999, pp.17-21) aponta que essa abordagem reduziu de modo 

significativo os "obstáculos cognitivos e as microconcepções associadas com as 

concepções gráficas logo encontradas por nossos estudantes”. Uma das questões 

apontadas por Balyta, exemplo de microconcepção, é a conservação, por parte do 

estudante, da consideração do gráfico da função como uma pintura ou um mapa 

ainda que o gráfico tenha sido composto por pontos discretos. O pesquisador diz 

que esta incompreensão deve-se à inabilidade para reconhecer as relações entre as 

variáveis.  

Pudemos verificar que o motivo principal do pesquisador, foi o de explorar 

efeitos tecnológicos usados para o desenvolvimento conceitual da representação 

gráfica de funções. De acordo com Balyta (1999, p.92), os estudantes percebem 

existir relação entre, por exemplo, a distância e o tempo em problemas de 

movimento. A compreensão desta relação vem implicar, conforme Balyta (1999, 

p.92), na condição de que os estudantes também podem “[...] desenvolver o 

entendimento entre variáveis dependentes e independentes”. 

Do exposto, verificamos que temos focos distintos e que não se conflitam. 

Enquanto Balyta envereda pela discussão sobre os efeitos tecnológicos na 

aprendizagem, positivando-os, nós caminhamos na direção de propor analisar a 

mudança no uso das representações de função a partir de uma nova metodologia 

para abordar o esboço do gráfico de uma função.  
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Palis (2002, p.259), por sua vez, vem dizer: “[...] temos observado a extrema 

dificuldade de muitos estudantes e professores com questões ligadas à produção e 

à interpretação de gráficos de funções de uma variável real”. O trabalho de Palis 

(2002) discute as construções mentais que um estudante faz para compreender: o 

conceito de gráfico cartesiano de uma função de uma variável real, dada por uma 

fórmula algébrica; o conceito de função definida por uma curva desenhada no plano 

cartesiano e que obedeça ao teste da linha vertical. A pesquisadora foca o estudo no 

ensino de graduação, por meio de observações, através de estudantes-professores 

do ensino médio, da matemática ali trabalhada.  

A autora discute a forma como os estudantes (e professores-estudantes do 

ensino médio que cursam a disciplina de Cálculo) tratam o esboço de gráfico de 

funções. A discussão levantada pela pesquisadora vem desaguar no fato do 

estudante ter a dificuldade mencionada, em virtude da ausência de habilidades na 

coordenação entre sistemas de representação sob a óptica das teorias de Artigue e 

Douady (1993) e Duval (1993). 

O fato, então, do estudante desconhecer o objeto em, pelo menos, duas de 

suas representações seja em um mesmo sistema semiótico seja em sistemas 

semióticos distintos, traduz-se na impedância cognitiva responsável pela falta de 

aptidão para traçar ou reconhecer a função em seus diversos registros de 

representação. 

No ponto mais primário está a problemática da construção do gráfico por 

plotagem (ponto-a-ponto). Este tipo de construção acaba por provocar o que Palis 

(2002, p.258) chamou de “ação decorativa” onde, quando solicitado ao estudante a 
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ler um valor da função, digamos “2”, ele somente o consegue se existir o ponto (2; 

f(2)). 

Tomemos dois exemplos nos quais estudantes de “ação decorativa” não 

conseguem entender o gráfico ainda que o possa traçá-lo. 
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Expressão 11. Função definida por três sentenças 

 

Gráfico 10. Gráfico da função definido por três sentenças 

 

Aqui o estudante se vê em dúvida quanto à continuidade da função. Uma 

função mais simples ainda produz o mesmo estado de incompreensão. 
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Expressão 12. Expressão de uma função definida por duas sentenças 

 

Gráfico 11. Gráfico de uma função definida por duas sentenças 

 

A complexidade desta questão não é desfeita com a translação, rotação ou 

rebatimento. Em geral, estas técnicas são importantes no ensino médio para funções 

definidas por uma única sentença. A complexidade, portanto, é desfeita ou 

minimizada com a compreensão do que é um gráfico de uma função, o que é uma 

função e quais são os impactos entres os diversos elementos que compõem o 

gráfico de uma função. 

Isso nos leva, inevitavelmente, à compreensão do acesso ao objeto que se 

traduz na discussão dos princípios-base da Teoria de Registros de Representação 

Semiótica. 
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Mariani (2006) investigou como a coordenação de registros contribui para a 

explicitação dos conhecimentos mobilizados por estudantes ingressantes no Curso 

de Cálculo frente a tarefas organizadas com base no conceito de função. A pesquisa 

fundamentou-se na Teoria de Registros de Representação Semiótica de Raymond 

Duval, destacando o papel da identificação das variáveis visuais pertinentes, no 

traçado de gráficos, nos tratamentos, nas conversões e argumentações na língua 

natural. Baseou-se também no Contrato Didático de Guy Brousseau, sobretudo, no 

que se refere a seus efeitos.  

Observamos aqui três elementos de suma importância para o nosso trabalho. 

O primeiro diz respeito à teoria base usada, o segundo diz respeito ao foco e o 

terceiro às similaridades ainda que os métodos de pesquisas sejam absolutamente 

distintos. Mariani (Ibidem) observou as estratégias dos estudantes sob uma 

metodologia de acompanhamento das aulas proferidas onde abordava o tema e 

elaborava um discurso que alguns estudantes só vieram entender no fim.  

Podemos destacar a partir da pesquisa que: 

• A aquisição de conceitos sobre variáveis e funções na forma 

exposta, além de se constituir em um procedimento mais salutar 

aos estudantes, fez com que lhe viesse a compreensão do que 

seria representação e, a partir da posse desta compreensão, o 

estudante pôde fazer uma escrita correta a partir dos dados 

calculados; 

• As dificuldades de expressão em quaisquer das linguagens são 

patentes embora o estudante tenha passado à compreensão dos 

entes apresentados; 

• A escolha da linguagem foi muito caótica no início, tornado-se 

muito mais coerente no final. Mariani não faz esta discussão, mas 
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observando o que a pesquisadora chamou de critérios, nos parece 

que os estudantes persistiram, salvo engano, com o problema. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Este capítulo vem organizar o estudo experimental que se constituiu da 

aplicação de dois testes e uma abordagem de ensino do esboço de gráficos de 

funções para estudantes de uma especialização em Ensino de Matemática. O 

primeiro teste, aplicado previamente à abordagem, e o segundo, aplicado após 4 

meses da aplicação do pré-teste, buscavam identificar o uso feito pelos estudantes 

das representações semióticas de função. A abordagem foi realizada em 8 

horas/aula, em 4 encontros. 

3.1. Os Sujeitos 

A escolha dos sujeitos levou em conta que eles já deveriam ter cursado a 

disciplina de Cálculo, uma vez que não nos queríamos envolver com o ensinamento 

do estudo da derivada. Desta forma, optamos por trabalhar com estudantes de um 

curso de Especialização em Matemática de uma Universidade Pública. Os 

estudantes tinham cursado a disciplina de Cálculo I tanto na graduação quanto na 

especialização. O experimento e os testes foram aplicados na disciplina de Ensino 

de Matemática I da especialização, com a concordância do professor e dos 

estudantes. Trabalhamos, inicialmente, com um grupo de 35 estudantes na 

aplicação do pré-teste, e na aplicação do pós-teste só 25 estudantes estavam 

presentes. 

Discutimos com os estudantes a proposta metodológica antes de iniciar o 

experimento e solicitamos anuência para utilizar os dados deles como sujeitos de 

pesquisa. Três dos estudantes não entregaram o pré-teste, o que nos fez ter um 

grupo de 32 sujeitos no pré-teste. Dado que a intenção aqui não é comparar 
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desempenho de saída e de entrada e sim gerar resultados quanto ao uso das 

representações, decidimos não cortar de nossa amostra os sujeitos que não 

responderam o pós-teste. 

3.2. A Abordagem 

A abordagem metodológica teve por base a exploração do esboço do gráfico 

de função racional a partir dos elementos formadores do gráfico de uma função. 

Buscamos proporcionar ao estudante uma revisão do tema por meio da 

compreensão gráfica antes da formalização algébrica.  

Costuma-se apresentar um objeto matemático na linguagem simbólica para, 

só então, trazer, mesmo que incipiente, a forma matemática na linguagem figural 

que são defendidas por Duval (1988, 2003, 2004) serem importantes auxiliares da 

compreensão matemática.  

Na abordagem proposta apresentamos gráficos que continham o maior 

número possível de elementos a partir dos quais procuramos levar o estudante ao 

entendimento de sua significância a fim de apresentar este elemento na linguagem 

formal. 

Na abordagem, a idéia de que transformação por tratamento é a primeira a 

ser tratada. No segundo momento trabalhamos a transformação por conversão. 

Duval (2003) diz que a transformação por tratamento é uma forma de ensino de 

matemática que pode, em um primeiro momento, ser utilizada exatamente por ser 

mais simples. Neste caso, discutimos a família da função dentro de um mesmo 

sistema semiótico a fim de proporcionar ao estudante a possibilidade de reconhecer 

cada elemento que compõe o gráfico.  
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Um exemplo pode ser visto com a função 3( )f x x c= +  usando a construção do 

gráfico pelo software Estudo de Funções. Com o uso do software trabalhamos a 

variação do coeficiente e o que ocorre com a família deste polinômio. No caso 

tomamos o gráfico de Thomas, Finney e Giordano (2002, p.321): 

 
 

 
 

Fonte: Thomas, Finney e Giordano (2002, p.321) 
Gráfico 12. Família da curva 3( )f x x c= + .  

 
Podemos observar diversas alterações sobre: raiz e ponto de inflexão. Ainda 

poderíamos fazer várias alterações de modo rápido e eficaz. Os softwares gráficos 
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trazem uma grande colaboração no estudo do gráfico e, assim, na aprendizagem, 

conforme a bibliografia tratada.  

No segundo momento, ao trazemos a conversão, tratamos da congruência ou 

não congruência entre registros de um mesmo objeto obedecendo aos três critérios 

propostos por Duval (2003): correspondência semântica das unidades de 

significado, univocidade semântica terminal e mesma ordem das unidades de 

significado, que deve acontecer entre o registro de partida e o registro de chegada.  

Dado que a abordagem foi na compreensão dos conceitos e definições dos 

elementos acima, tivemos insistente preocupação com o entendimento dos 

estudantes na relação linguagem formal x linguagem informal, a fim de tentarmos 

garantir a compreensão na implicação existente entre os pontos tratados.  

Com o Gráfico 2, página 16, como principal representação para o 

experimento, buscamos compreender todos os elementos existentes. Buscamos 

identificar, por exemplo, em que intervalo a função representada cresce, em que 

intervalo decresce; em que intervalo é côncava para cima, em que intervalo é 

côncava para baixo; se a função possui ponto de máximo e de mínimo locais e quais 

as relações entre estes elementos. Por exemplo, no intervalo (-2, 0), a função tem 

concavidade para cima, o que se pode dizer das tangentes nos pontos pertencentes 

a esta curva nestes intervalos? Ou não há relação? E quais as semelhanças e 

diferenças, se houver, entre o que acontece neste intervalo com o que ocorre com a 

função no intervalo (2,+ ∞∞∞∞ )?  Este foi um estudo observando o gráfico globalmente. 

Do mesmo modo, tratamos os demais elementos pertinentes. Quando 

necessário, particionamos o domínio do gráfico a fim de travarmos uma discussão 
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sobre estes elementos, de modo que buscamos verificar como o estudante, 

conseguia correlacionar os elementos.  

Durante a abordagem, gráfico com estas particularidades estavam, sempre, 

ao alcance dos estudantes. Na medida em que falávamos em um dos elementos, 

buscávamos destacar aquele elemento (ponto ou intervalo) com um símbolo 

matemático próprio do gráfico da função apresentada.  

Em outros gráficos apresentados não era possível discutirmos à luz da 

linguagem figural. Então foi colocado para o estudante que os cálculos matemáticos 

dariam a identificação. Isso reforça o fato de que não se pode estudar matemática 

sem o uso do Sistema Simbólico, sem a formalização. O problema, então, é: Em que 

momento a formalização deve aparecer. 

Para todo o estudo buscamos, sempre, apresentar, no experimento, figuras 

pré escolhidas na direção do gráfico geral e buscamos fazer foco em todas as 

linguagens apontadas por Duval e representações destas linguagens. Para este 

caso, em particular, trabalhamos, sistematicamente, com o Gráfico 13: 

 

 

Gráfico 13. Gráfico explicativo utilizado na aborda gem 

 

Bem como as simbologias:   
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Quadro 6. Extremo local e o sinal da derivada 

Máximo + 0 - 
Mínimo - 0 + 

Máximo f’ > 0 f’=0 f’<0 

Mínimo f’<0 f’=0 f’>0 

Máximo 0>
dx

dy
 0=

dx

dy
 0<

dx

dy
 

Mínimo 0<
dx

dy
 0=

dx

dy
 0>

dx

dy
 

 

Buscamos mostrar que, no extremo local, o sinal da derivada passa de 

negativo para positivo ou de positivo para negativo e no extremo a derivada se 

anula. Nesse trabalho, como se vem discutindo, o estudante vai se envolvendo com 

o gráfico da função e seus elementos, paralelamente à representação de símbolos 

matemáticos como já se expôs. Em um passo posterior tratamos da formalização 

matemática.  

Como já descrito, havia a compreensão de que a dúvida do estudante na 

montagem do gráfico estava, primordialmente, na unificação dos intervalos para a 

compreensão do comportamento do gráfico. Desta forma, tomamos os intervalos de 

crescimento da função proposta e buscamos verificar qual o intervalo em que a 

concavidade correspondia a esse crescimento. A partir daí formalizamos o conceito 

de concavidade. 

Salientamos que há concomitância de apresentação de todos os elementos 

sempre que necessário em todo processo. Ou seja, o fato de havermos sugerido 

uma separação nos procedimentos foi, apenas, para uma ordenação do enfoque 

metodológico como um todo e não em partes. 
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Após essa fase gráfica, procuramos formalizar o estudo utilizando a 

linguagem simbólica, objetivando melhorar a compreensão de conceitos, definições 

e teoremas dos estudantes.  

3.3. Os Testes 

Antes de iniciarmos a intervenção, aplicamos um pré-tese e quatro meses 

depois aplicamos um pós-teste, com as mesmas questões, a fim de uma avaliação 

do uso das representações. E, a partir desta avaliação, coletamos os dados desta 

pesquisa. A justificativa para este tipo de trabalho é que, enquanto profissional do 

ramo, sabemos que quatro meses após terem visto o Cálculo Diferencial e Integral I, 

de modo geral, são raros os estudantes que lembram até mesmo as derivadas mais 

simples. 

Dado que não procuramos comparar os erros e acertos entre os testes, o pré-

teste nos serviu para levantar o uso que os estudantes faziam das representações. 

Lembramos que tais estudantes já haviam estudado Cálculo I por duas vezes. 

Na proposta dos testes tratamos de analisar as respostas a partir da 

apresentação de três questões. A primeira com sete itens, a segunda com oito itens 

e a terceira com oito itens, que continham três funções às quais os estudantes 

deveriam representar na linguagem figural calculado todos os itens pertinentes.  

Nos testes, tratamos dos elementos importantes a serem verificados no 

esboço do gráfico de uma função racional: domínio e imagem; raízes; pontos 

críticos; máximo e mínimo; intervalos de crescimento e de decrescimento; 

concavidade e ponto de inflexão; e assíntotas. O número de itens a serem 

respondidos foram 47 e o tempo 210 minutos, o que nos dá 4,4 minutos para cada 

item, dos quais um foi desprezado da pesquisa.  
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Não trataremos de uma análise estudante a estudante. Somente em algum 

momento consideramos importante à compreensão esse tratamento. Isso se justifica 

não só pelo número de questões e estudantes envolvidos quanto e, principalmente, 

pelo objetivo do trabalho que não é avaliar desenvolvimento individual. O pré-teste 

foi usado para buscarmos verificar o uso das representações pelos estudantes 

quanto: 

1. à derivação de funções racionais com polinômios de até terceiro 

grau; 

2. ao entendimento da aplicação dos cálculos obtidos na construção 

do gráfico da função onde deveria reconhecer a forma da curva em 

um dado intervalo caso existisse. 

3. a pontos específicos da curva como: ponto de máximo, ponto de 

mínimo, ponto de inflexão e raízes da função. 

3.3.1. Questão 1 dos testes 

Iniciemos com os registros das questões e a análise de nossa pretensão em 

cada uma delas. Apresentamos o gráfico de uma função y = f(x) e colocamos: 

 

Observe o gráfico I abaixo e responda aos itens propostos observando 
sempre que este é um trabalho que não tem pontuação por acertos, mas 
sim pelo que você vai escrever para cada resposta. Estamos preocupados 
em saber quais as estratégias de vocês na solução do problema.  
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a) Qual o domínio máximo de definição da função?  
b) O que significa domínio da função em termos de suas 
variáveis?  
c) Qual a imagem da função?  
d) O que significa imagem de uma função em termos de suas 
variáveis?  
e) Esta função possui raízes?  
f) O que são raízes de uma função?  
g) Essa função possui região de crescimento e de 
decrescimento? Se sim, qual ou quais? 
h) O que acontece com a derivada primeira de uma função 
quando ela cresce ou decresce? Sua resposta deve, se 
possível, incluir a palavra intervalo e sua simbologia.  

 

No pós-teste, o gráfico utilizado foi tomado a partir do gráfico acima com uma 

translação do mesmo, de forma a se obter 3 raízes. 
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Gráfico 14. Gráfico da 1ª questão do pós-teste 

 

Na questão 1(a), temos um elemento importante para todo o teste, uma vez 

que todas as demais respostas precisam levar em consideração o conjunto dos 

valores do domínio. Assim, veremos se o estudante reconhece o domínio como 

sendo  ou limita o domínio à parte visível do gráfico.  

No caso em questão 1(a), o estudante poderia responder usando, por 

exemplo: 

1. A linguagem materna (por exemplo, os reais, todos os reais, todos 

os números reais); 

2. A linguagem simbólica ou formal (por exemplo, ∈x{ }; 

∈x{ ),(};| +∞−∞+∞<<−∞ x ); 

3. A linguagem figural, por meio da indicação no gráfico do domínio.  

Na questão 1(b), a intenção foi verificar se o estudante usaria a linguagem 

formal ou a linguagem materna na resposta. O cerne da preocupação relativa à 

questão está no fato de que os estudantes vêm, cada vez mais, desprezando a 

linguagem matemática formal justamente quando ela se torna imprescindível.  
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Na questão 1(c), o estudante deveria perceber que, se o domínio era x 

pertencente aos reais, isso implicava na imagem ser y pertencente aos reais, uma 

vez que a função é contínua em todos os seus pontos, caso considerasse apenas a 

parte visível do gráfico, a imagem também deveria ser limitada. 

A 1(d), por sua vez, guarda estreita semelhança com o que foi feito em 1(b). 

Se em 1(b) perguntamos sobre o domínio, agora perguntamos sobre a imagem.  

A questão 1(e) busca verificar em que linguagem o estudante responderia e 

quais as decorrências destas respostas no sentido de mobilização de 

representações. Nesse caso, entretanto, demos margem a uma resposta na 

linguagem materna do tipo: sim / não. 

A questão 1(f) tenta averiguar se o estudante revela conhecer o conceito de 

raiz de uma função. Em caso afirmativo, quais as representações (ou representação) 

usadas para a resposta? 

O propósito principal da questão 1(g) foi verificar se o estudante conseguia 

identificar os intervalos em que a função era crescente e os que eram decrescentes. 

Além da busca das representações usadas para a resposta, nos interessava, de 

modo particular, verificar se o estudante compreendia que uma função não pode ser 

crescente ou decrescente, concomitantemente, em um mesmo intervalo.  

Na questão 1(h), buscamos induzir que os estudantes utilizem dois tipos de 

registros (linguagem materna e linguagem simbólica) sem, no entanto, engessarmos 

a opção de resposta. Ao introduzirmos o termo derivada, objetivamos verificar a 

noção da mesma, pelo estudante, dentro da perspectiva do traçado do gráfico de 

uma função.  
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3.3.2. Questão 2 dos testes 

Apresentamos o gráfico de uma função y=f(x): 

Considere o gráfico abaixo. Para cada item, onde houver a 
necessidade de notação, você precisa usar formas: (a, b);  
a < x < n; x = a, x = b e similares a [a, b), (a, b]. 

 

a) A função tem ponto crítico? Onde?  
b) De acordo com a derivada primeira, o que é um ponto 
crítico?  
c) A função tem ponto de máximo ou de mínimo local? Onde?  
d) O que é necessário acontecer com a derivada primeira para 
que a função tenha um máximo ou mínimo local?  
e) Quanto às assíntotas existem? Onde? De que tipo?  
f) Esta função possui intervalo com concavidade para cima? Se 
sim, em que intervalos?  
g) O que acontece com a derivada segunda da função o gráfico 
for côncavo para cima em um intervalo I e côncavo para baixo 
em um intervalo K do seu domínio, com φ=∩ KI ?  
 

Diferentemente da primeira questão, na segunda retiramos, em alguns itens, 

e em termo de enunciado, a liberdade do estudante. Exigimos, em alguns itens, que 

as respostas fossem na linguagem simbólica, ainda que em suas mais diversas 

formas. 
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A questão 2(a) é mais direta, sem perder o foco nas representações. O que 

agora tentamos levantar, de modo mais direto, é se o estudante detinha o conceito 

de ponto crítico de uma função, e como o expressava. Essa resposta já poderia ter 

aparecido quando perguntamos sobre outros elementos como extremos locais. O 

motivo desta questão mais direta nasce da necessidade da própria constituição do 

gráfico.  

O fato de o estudante dizer que a função tem ponto crítico não nos é de muito 

interesse. Estamos interessados em saber como expressa o ponto crítico quando 

identificado: x = a; -1 < x < 1 (para o caso de não se ter um ponto claramente 

determinado). O estudante pode também indicar um ponto, por exemplo, P, sobre o 

gráfico da função. 

Na questão 2(b), buscou-se verificar a noção do estudante sobre o 

comportamento da derivada no ponto, o seu valor. Observe-se que, na questão 

anterior, o ponto crítico era uma questão visual, enquanto nesta é uma questão de 

entendimento algébrico. 

Na questão 2(c), não se colocou indicativo como P, P’ que pudessem sugerir 

os pontos críticos. Isso fez com que o grau de complexidade fosse relativamente 

alto. Ao optarmos pela possibilidade do estudante fazer tal sugestão, optamos pela 

possibilidade do mesmo dizer da existência de máximos e de mínimos nos 

intervalos: 2 < x < 3 (mínimo); -4 < x < -3 (máximos) ou colocar um ponto P onde 

consideravam haver um extremo relativo. Além da resposta pontual, se estava 

interessado em verificar se o estudante faria uma análise mais detalhada na 

observação do gráfico que não fornecia uma visão clara do ponto onde havia o 
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extremo local. O estudante usaria dos intervalos e, para isso, mobilizaria pelo menos 

duas representações: por exemplo, as figural e simbólica. 

Semelhantemente ao item h desta questão, buscamos na questão 2(i) 

analisar como o estudante expressa o conhecimento de derivada primeira de uma 

função, com a análise a um ponto. A resposta a esta questão, bem como à questão 

2(h), além de poder ser formulada em quaisquer dos sistemas semióticos 

apresentados por Duval (2003, 2004), ainda permite várias representações dentro 

de um mesmo sistema. 

A tentativa da questão 2(e) aqui foi verificar se o estudante reconhecia a linha 

vertical (reconhecimento figural ou geométrico) pontilhada como assíntota naquela 

região, pelo menos, como sugeria mais claramente o gráfico. Esta questão já foi 

discutida ao observamos que, para o estudante, os eixos não são segmentos de reta 

e, desta forma, não surgem como assíntotas. 

Esse item 2(f) é análogo, para o estudo, ao que foi estabelecido no item “g” da 

primeira questão. E sua presença é indispensável, uma vez que queremos “varrer” 

todos os elementos de um gráfico global no dizer de Dugdale (1993). 

O item 2(g) buscou identificar se o estudante correlacionava da segunda 

derivada com a concavidade do gráfico, e como expressava isto.  

3.3.3. Questão 3 dos testes 

Esta questão diferencia-se das demais, principalmente em dois pontos:  

1. Não existe o gráfico; 

2. Exige cálculos. 

E se assemelha às anteriores por contemplar todos os elementos do esboço 

de uma curva simples como as aqui tratadas a saber: domínio, imagem, ponto 
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crítico, intervalos de crescimento e de decrescimento, intervalo onde é côncava para 

cima e onde é côncava para baixo, máximo e / ou mínimo, raízes e assíntotas. Além 

disso, apresenta a necessidade de se construir o gráfico.  

Mostre, o mais claro possível, todos os elementos existentes nas funções:  

 
2

2
( )

4

x
f x

x
=

−
 

 
a) Domínio; 
b) Imagem; 
c) Região onde a função é côncava; 
d) Região onde a função é convexa; 
e) Região de crescimento e região de decrescimento; 
f) Assíntotas; 
g) Ponto Crítico; 
h) Ponto de Inflexão; 
i) Máximos e Mínimos locais. 

 

O propósito foi o de um levantamento mais geral já que partíamos da função 

em sua forma algébrica. Buscamos verificar as dificuldades comparativas entre o 

estudante responder questões a partir do gráfico com as respostas a partir de uma 

expressão algébrica.  

Uma abordagem geral contemplaria a busca das representações mobilizadas 

para as respostas como um todo. Quais as mais freqüentes? Haveria uso de mais de 

uma representação? Se sim, que representações apareciam dentro de uma mesma 

resposta de modo mais freqüente? 

Perceba-se que um tópico muito importante no gráfico de função não foi 

objeto do trabalho: a simetria. A justificativa é o entendimento de que, se uma função 

é par, simétrica ao eixo OX, este conhecimento tira a necessidade de maiores 

observações. Os autores mais modernos fazem essa abordagem no início do estudo 

de funções simples como, por exemplo, Thomas, Finney e Giordano (2002) e Anton 

e Rorres (2000). Moise (1970) trata da questão quando fala de curvas mais 
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complexas. Para este trabalho, preferiu-se forçar o estudante a trabalhar ambos os 

lados do gráfico.  

3.4. Estrutura da Análise dos Dados 

Para podermos nos assegurar de havermos obtido elementos que nos 

sugiram uma análise coerente com o que o estudante fez, iremos tecer comentários 

analíticos para cada questão antecedidos de duas tabelas para cada item dos 

testes: uma contendo o tipo de linguagem usado no pré e no pós-teste e outra 

contendo uma classificação dos tipos de erros observados. 

As análises referentes ao pré-teste foram postas neste trabalho como uma 

iniciação do projeto como um todo. Deste modo queremos enfatizar que não 

estamos fazendo comparações entre os resultados dos testes em termos de acerto e 

erro, apenas no uso das representações.  

Fizemos uma análise buscando identificar o motivo do erro ou do acerto na 

busca de cruzamento de representações utilizadas. Então apresentamos duas 

tabelas contendo a sistematização: uma quanto ao tipo de erro e outra expondo o 

tipo de linguagem usada.  

A tabela de tipificação dos erros vem apresentada abaixo. Às vezes os erros 

são impossíveis de uma tipificação. Então os colocamos no tipo mais dominante 

quanto à idéia trabalhada pelo estudante. 
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Tabela 2. Tabela padrão do tipo de erro 

Tipo de erro  Pré-teste  Pós-teste 
Conceitual   
Contexto   
Linguagem   

 
 

Definiremos os erros e a freqüência relativa, que vem na última tabela, de 

acordo com a construção da resposta do estudante. Não buscamos fundamentar a 

denominação, mas sim justificar o motivo pelo qual consideramos o erro como de 

descrição, de contexto ou de linguagem.  

Alguns erros, às vezes, dependem de como nós o observamos. Isso em 

virtude do estudante nem sempre fornecer pistas para que o possamos caracterizar 

de uma forma mais consistente. Às vezes um erro que consideramos como de 

definição é conceitual. Por esse motivo, o quanto possível, atribuímos à nossa 

análise o termo sugestão de erro. Cury et all (2005, p.4) vêm dizer: 

 

[...] Consideramos que este tipo de erro pode ter várias causas e as 
resoluções apresentadas não deixaram ver as diferenças de 
raciocínio (destaque nosso), pois a maior parte dos estudantes 
simplesmente escreveu 6.6.6=216 ou 6.6=36.6=216. Já aí se nota a 
falta de cuidado com a linguagem matemática, pois os estudantes, 
ao encadearem cálculos, podem, às vezes, perder o significado dos 
dados com os quais estão trabalhando, visto que evidentemente, 6.6 
é diferente de 216. 

 
As categorias serão formadas por erro conceitual (erro de definição ou erro de 

conceito), erro de linguagem e erro de contexto. 

• Um erro conceitual é aquele no qual o estudante responde a 

questão com uma definição ou com um conceito errado em 

qualquer que seja a linguagem. Exemplos: "Seja 'a' um número 

positivo. A função x( )  af x =  é a função exponencial com base em 

'a'“. O erro aqui está no fato de que o número tem de ser positivo e 
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diferente de 1; “Extremo local é aquele no qual a derivada se anula 

ou torna-se infinita". O erro aqui vem em duas frentes. Primeiro que 

se faz necessário dizer a ordem da derivada. Segundo que esta 

resposta, definindo-se que é a derivada primeira, está apontando 

para ponto de inflexão.  

• Erro de contexto. Este tipo de erro é aquele no qual a resposta 

desvia-se da pergunta. Por exemplo: pergunta – A função possui 

intervalo de crescimento? Se sim quais? Resposta – O gráfico da 

função é côncavo para cima no intervalo [0, 1]. A pergunta não é 

sobre concavidade mas sobre crescimentos. Isso vem implicar que 

este tipo de erro é, também, aquele no qual o estudante confunde 

as terminologias. Se a pergunta é sobre o gráfico e o estudante 

usa a terminologia de outra ciência de modo que as terminologias 

refiram-se a fenômenos distintos, esse é um erro de contexto.  

• Um erro de linguagem acontece quando o estudante troca o 

símbolo  pelo de U I  (ou vice-versa) ou faz operações errôneas 

com outros símbolos, como por exemplo: Derive a função 
2)( xxf =  no ponto 0=x . Resposta: 03)´()( 23 ==== xxfxxf . 

Neste caso, que é muito comum, o estudante está, mesmo que 

não tenha a intenção, dizendo que )´()( xfxf = , por falta de 

domínio no uso da linguagem. 

O leitor deve observar que não estamos inserindo erros de operação 

aritmética, eles entram, sem a necessidade de tipificação, na última questão como 

comentado ao dizermos que os erros não são cumulativos. A tipificação dos erros 

nos pareceu interessante devido ao último tipo, no qual há o erro de uso da 

linguagem. 

Quanto às linguagens estamos usando aquelas apresentadas por Duval 

(2003, 2004) e sobre as quais já nos debruçamos em nossa fundamentação em 

particular e durante todo o trabalho de modo geral: linguagens: natural, simbólica e 
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figural. Acrescentamos natural + simbólica, natural + figural, simbólica + figural para 

contemplar respostas com mais de uma representação em um ou mais sistemas 

semióticos, uma vez que nem Duval (2003, 2004), nem os demais pesquisadores 

usados como referência para este trabalho, identificam em que condições se obtém 

uma resposta não mista. 

As respostas que aqui consideramos como mista, e que na tabela se 

apresentam como combinação entre as linguagens, não vêm, portanto, ser uma 

nova linguagem. O fato é que as respostas dos estudantes se põem, por exemplo, 

da seguinte forma: “Sim. A função cresce porque 0f ' >>>> ”. Em que linguagem 

podemos classificar esta resposta. Certamente em uma composição de linguagens 

natural mais simbólica. Apresentamos, portanto, tabelas com a seguinte formatação:  

Tabela 3. Tabela padrão do tipo de linguagem usada 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

Natural 
 
 

       

Simbólica 
 
        

Figural 
 
 

       

Figural + 
simbólica 

        

Natural + 
simbólica 

        

Natural + Figural 
 
 

       

Nat.+Fig.+Simb. 
 
 

       

 

As células são hachureadas quando não fazem sentido. Por exemplo, não faz 

sentido a classificação de uma resposta, obrigatoriamente na linguagem simbólica, 

se o estudante faz esta afirmação e, no entanto, se utilizou da linguagem figural. 
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Há aqui a necessidade de colocarmos que, para o tipo de questão que 

estamos abordando, muito embora um item possa transparecer possuir mesmo nível 

de dificuldade de resposta, isso pode não ser verdade. Tomemos como ilustração os 

itens a e b nos dois testes; a) o que significa o domínio da função? b) o que significa 

o domínio da função em termos de suas variáveis? O nível de dificuldade parece o 

mesmo. Assim, em face da amostra, em tese, a resposta deveria ser do 

conhecimento dos estudantes. Logo, além de que acertando "a" acertaria "b", uma 

das duas questões poderia não fazer sentido. Um olhar mais atento vai ver que o 

nível da "b" é muito diferente do nível da questão "a".  

Finalmente, o uso, entre parêntesis, de "não literal", significa que a resposta 

continha erro de português.  

Nas tabelas não comentamos nem abrimos campo específico para 

contabilizar as questões em branco. Esta omissão do estudante não nos permite 

julgamento de valor. Felizmente os casos foram apenas oito. 

Para o caso do estudante que diz não haver visto o assunto na graduação, 

através de outras questões podemos identificar se ele viu ou não. De todos os casos 

analisados nos quais o estudante diz não haver visto o assunto na graduação, 

somente pudemos verificar que ele, de fato, não havia visto itens necessários à 

construção de um gráfico como, por exemplo, as assíntotas. Principalmente as 

oblíquas.  

Assim, por suposição, se o estudante diz que não viu descontinuidade, não 

pode responder que a função não está definida para certo valor x = p.  
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 
 

O procedimento desta análise vai na direção de verificar quais relações 

existem entre os elementos do esboço de uma curva e como estas relações 

aparecem nas respostas dos estudantes do ponto de vista conceitual. Além disso, 

verificar a existência da distinção entre o elemento enquanto objeto conceituado com 

a representação (ou representações) da qual (ou das quais) o estudante fez uso.  

Por exemplo, se uma função derivável em todo seu domínio, a nulidade da 

derivada primeira da função em P, ponto de seu domínio, é condição necessária 

para a existência de um extremo local. No entanto, a verificação da mudança de 

crescimento e decrescimento nas vizinhanças de P, faz-se necessário. Caso a 

derivada seja nula em um intervalo, isto indica que a função é constante no intervalo 

conforme podemos ver na figura abaixo. 

 

Gráfico 15. Comportamento do declive da tangente 

A análise de alguns tipos de erro envolve considerações diferenciadas. Para a 

primeira identificação não temos muitas dificuldades. Quando o estudante faz 

menção ao ente matemático, mesmo trocando-o com outro, como veremos, por 

exemplo, no caso do ponto de inflexão e do ponto crítico, esta identificação é 

facilmente determinada.  
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No segundo caso, a percepção carece que se observe mais de um item. Um 

estudante pode dizer que não viu o assunto, por exemplo, do item “a”, mas 

responder o item “b” cujo conhecimento exija conhecer “a”.  

Além de analisarmos a forma de atuação dos estudantes frente às questões, 

também buscamos identificar, de um lado, qual a influência da pergunta na resposta 

e, de outro, pistas fornecidas pelo estudante quanto à sua estratégia de resolução 

do problema. Lembremos que nem sempre temos pistas sobre estas estratégias, 

algo que Cury et all (2005) também revelam ao discutir que, às vezes, resoluções 

apresentadas não deixaram ver as diferenças de raciocínio. 

Chamamos a atenção do leitor para o fato de que a análise que fizemos em 

algumas questões como na questão “a” abaixo não é um padrão. Isto é: verificar se 

o estudante acertou algum item de uma questão e compará-lo com acerto ou erro do 

item de outra questão. Deste modo, somente nos casos mais evidenciados é que 

fizemos este tipo de consideração.  

O cruzamento por representações, no entanto, acabou por nos levar à 

observação de que nosso interesse em não padronizar um estudo que confronte a 

resposta do estudante no item "P" com a resposta no item "K" revestiu-se de 

importância e, no entanto, fizemos isso em momentos específicos conforme 

veremos. 

Não podemos dizer o mesmo quanto à última questão. Neste caso, a 

articulação é natural e preponderante em vários itens, podendo ser observados tanto 

na curva traçada quanto no cálculo efetuado. E, neste caso, não há a necessidade 

de inter-relacionar as análises. Por exemplo, o estudante traça o gráfico da parábola 

mais simples. Ora, neste traçado, vários itens são observáveis sem mais problemas.  
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4.1 Análise da 1ª Questão 

4.1.1 Análise do item 1(a) 

 

A Tabela 4 apresenta o resultado da contagem de acertos e erros no pré e 

pós-teste. Esta tabela também vem permitir observarmos a problemática do 

enunciado da questão. A tabela nos permite observar que, neste caso, os erros 

também podem ser decorrentes do uso da terminologia: domínio máximo de 

definição. Esta não é uma terminologia, prioritariamente, usada nos cursos de 

graduação em matemática. Veremos, no item "b", a seguir, que, de fato, a 

terminologia pode confundir o estudante.  

Tabela 4. Acerto e Erro na questão 1a 

Pré-teste Pós-teste  
Classificação  N % N % 

Certo 23 71,87 25 100 
Errado 9 28,13 - - 

 
Para este tipo de resposta o mais comum é o uso de: o domínio de f(x) é o 

conjunto dos reais ou, apenas, Df(x) = . Esta é uma questão de linguagem e não 

de conceito. Assim, as respostas colocam os erros no campo descritivo conforme 

justificamos. 

Já no pós-teste, percebemos que o estudante tem, no momento da aplicação 

do pós-teste, o conceito de domínio de função. Não é esta pergunta, isoladamente, 

que nos permite levantar tal conclusão. As respostas das perguntas analisadas é 

que nos vão permitir tal compreensão. Por outro lado, percebe-se que o equívoco 

entre domínio, imagem e contra domínio já não mais existe. 

A Tabela 5 nos vem apontar os tipos de linguagem usados pelos estudantes 

nos pré e pós-testes.  
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Tabela 5. Linguagens utilizadas na questão 1(a) 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural 7 2       
Simbólica 23   3     
Figural         
Figural + 
simbólica 

        

Natural + 
simbólica 

    2 20   

Natural + Figural 
 
 

       

Nat.+Fig.+Simb. 
 
        

 
 

Conforme Tabela 5, os 23 estudantes usaram uma das seguintes 

representações da linguagem simbólica: ∈x  (18 estudantes); +∞<<∞− x (5 

estudantes), que consideramos correto no pré-teste, apesar de não denotar a 

simbologia de compor um conjunto. Outros sete (7) estudantes utilizaram uma única 

linguagem sendo que cinco (5) responderam "O domino são todos os valores que a 

função assumi” (literal) e dois (2) estudantes usaram a notação x−∞ ≤ ≤ +∞ , ambas 

as respostas que consideramos erradas. Observaremos na tabela a seguir (tabela 8) 

que sete (7) estudantes classificados como errados cometeram erro que 

consideramos, conforme definimos, conceitual. 30 estudantes dentre 32 utilizaram 

uma única linguagem. 

E dois (2) estudantes utilizaram um misto de linguagem natural com a 

simbólica, apesar de incorrer no mesmo erro conceitual na parte simbólica, incluindo 

os infinitos como parte do domínio: "O domínio são todos os valores de x de modo 

que x−∞ ≤ ≤ +∞  de modo que a função tenha significado" (resposta literal). 
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Já no pós-teste, apenas 5 estudantes utilizaram uma única linguagem para 

responder. Os dois (2) estudantes que usaram uma só representação o fizeram na 

linguagem materna. Um deles respondeu “Todos os x que vão de menos infinito a 

mais infinito” (resposta literal) e o outro "X pertencente aos reais". Os três (3) 

estudantes que usaram um sistema e mais de uma representação o fizeram com o 

uso das seguintes simbologias, ∈x  e +∞<<∞− x conjuntamente. Note-se que as 

respostas sempre excluem a idéia de se estar falando de um conjunto. 

Diferentemente do pré-teste, a maioria dos estudantes do pós-teste optou 

pelo uso de mais de uma linguagem, 20 estudantes. Esses optaram pela linguagem 

simbólica e pela linguagem natural. Na linguagem simbólica usaram ∈x , 14 

estudantes, e +∞<<∞− x , seis (6) estudantes. Estes estudantes que também 

usaram a linguagem natural, responderam: x pertencente a  (resposta literal). De 

modo que a resposta ficou na seguinte forma: “O domínio da função é ∈x  ou, 

ainda, se agente (sic) usar a linguagem natural, X pertencente ao Reais ou o 

domínio de f são todos os valores de x no campo dos números reais”. (resposta 

literal).  

Na condição de professores de matemática, os estudantes trabalham com 

representações no seu dia a dia. A questão que se põe é sobre a noção do que é 

representação do ponto de vista de Duval (2003, 2004). Quando analisamos o pré-

teste, não vimos, em nenhum momento, o estudante usar a palavra representação e 

só em raros momentos houve o uso de mais de um sistema de representação. O 

fato em si não nos garantia que o estudante confundia representação com o objeto. 

No entanto, durante o experimento, esta questão ficou bastante evidenciada. 
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Os dois estudantes do pré-teste que sugerem saber o que é domínio 

deixaram dúvidas sobre notações, ao incluir o infinito e o menos infinito no domínio. 

Há de fato várias das respostas acima que não satisfazem aos conceitos 

matemáticos na forma como existem até os dias atuais. O item diz que os extremos 

tendem para o infinito. Se de um lado incluem infinito no domínio, por outro sugerem 

reconhecer o conceito quando dizem: "valores de x de modo que a função tenha 

sentido" (resposta literal).  

A Tabela 5 mostra uma maior opção dos estudantes pela linguagem 

simbólica. Entre outras coisas isso se dá em virtude da própria questão. É uma 

questão simples e que se torna complicada quando o estudante tenta responder na 

linguagem materna.   

Não houve, no pré-teste nem no pós-teste, resposta que limitasse o domínio 

ao campo visual do gráfico. 
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Tabela 6. Classificação dos erros (item 1a) 

Tipo de erro  Pré-teste  Pós-teste 
Conceitual 7  
Contexto   
Linguagem 2  

 

Muitas seriam as denominações dos erros e, principalmente, sua definição. 

Por exemplo, uma classificação que contivesse erro de atenção e erro notacional 

como pensamos inicialmente: quem pode afirmar que a resposta, errada 

x−∞ ≤ ≤ +∞ , não é um erro de atenção? Apenas para o caso dos erros em que em 

linguagem materna o estudante expressou compreender o que venha a ser domínio, 

é que classificamos este erro como o de uso da linguagem. 

Os resultados nos sugerem, a princípio, que os estudantes após a 

intervenção entenderam haver a necessidade de se utilizar múltiplas linguagens. No 

decorrer das análises, o que os resultados tendem a apontar é que o estudante 

queria mostrar ao pesquisador conhecer formas de representação do objeto. Isso faz 

sentido uma vez que, no experimento, a ênfase da Teoria de Registros de 

Representação Semiótica ficou forte.  

A segunda hipótese para tal mudança de comportamento é que ao responder 

corretamente em duas linguagens, o estudante, por um lado, mostra conhecer mais 

de um tipo de representação, por outro, sugere haver compreendido o significado de 

objeto e como pode ter acesso a ele. Esta pode ser uma forma de se entender o 

acesso ao objeto matemático já que o acesso na forma das outras ciências é, por 

natureza, distinto do acesso na matemática.  

Duval (2004, 2003) afirma que só se tem acesso ao objeto matemático 

através de suas Representações e indaga: como, então, se pode distinguir o objeto 
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de sua representação? Duval (2003, p.22) diz que é “a articulação dos registros que 

constitui uma condição de acesso à compreensão em matemática e não o inverso, 

qual seja o ‘enclausuramento’ de cada registro”. Ora, a possibilidade para esta 

compreensão é a de que há uma árvore na teoria e que a base da árvore é um 

conjunto que engloba as representações. Deste modo, o estudante tem acesso ao 

objeto matemático não simplesmente por usar mais de uma representação do 

objeto, mas se for capaz de transitar entre eles. 

A pergunta, então, é: os estudantes transitaram entre as representações? 

Sim! Parafraseando Moretti (2003), dizemos que a contundência da resposta é vista 

sobre o prisma no qual o estudante explica, às vezes em segundo plano, pelas 

ações nas demais questões, que compreendeu o que cada elemento provoca no 

outro. Ou, mais precisamente, o que uma ação em um elemento produz determinada 

alteração em outro elemento.  

Quando Duval (2003, pp.16-17) discute a questão da irredutibilidade da 

conversão a um tratamento, nos vem mostrar que compreensão por conversão não 

é, simplesmente, fazer a passagem comentada acima. Esta afirmativa de Duval 

(Ibidem) é tratada por Moretti (2003) quando mergulha no ensino médio. E para dar 

sustentação ao que afirmamos acima sobre Duval no ensino superior, podemos ver 

que, conforme discutem Duval (2003, 2004) e Moretti (2003), a análise do tratamento 

por conversão torna-se mais complexa quando avançamos para a matemática 

superior. O leitor pode perceber nossa confluência com estes pesquisadores ao 

verificar, conforme já explanamos, que a conversão, necessariamente, compreende 

o trato com Representações ou, como quer Duval, com registros.  
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Um terceiro ponto a destacar é proveniente do exposto acima. A atividade de 

usar sistemas semióticos distintos tem conotação diferente do uso de 

representações em um mesmo sistema semiótico. Assim é mais provável que o 

estudante tenha acesso, no sentido de compreender, ao objeto quando usa 

representações em sistemas semióticos distintos do que quando usa o mesmo 

sistema semiótico, que é cair na questão do Tratamento por Conversão de que fala 

Duval (Ibidem). 

4.1.2. Análise do item 1(b) 

Neste item analisamos as respostas dos alunos quanto ao questionamento: o que 

significa domínio da função em termos de suas variáveis? sempre com o foco no uso 

das representações. 

Tabela 7. Acerto e Erro na questão 1b 

Pré-teste  Pós-teste  
Classificação  N % N % 

Certo 8 24,8 10 40 
Errado 24 74,4 15 60 

 

Aparentemente, o nível de dificuldade das questões "a" e "b" é o mesmo. No 

entanto, colocamos no item b para o estudante pensar na relação entre domínio, 

variável independente e variável dependente. Observamos que da questão sobre o 

domínio máximo de definição da função para o significado do domínio da função em 

termos de sua variável, o número de erros salta de forma abrupta, de oito (8) para 

vinte e quatro (24).  

O fato de a maioria haver acertado a questão “a”, e errado a questão "b", 

quando perguntamos o significado do domínio da função, vem reforçar a sugestão 

das dificuldades do estudante no trato com variáveis dependentes e variáveis 

independentes conforme discutido na revisão da literatura. No entanto, acresce-se a 
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dificuldade em definir um conceito.  A questão quer saber o “significado” do domínio 

em relação às variáveis, o que difere muito da pergunta no item “a” onde queríamos 

que o aluno identificasse o domínio máximo de definição da função. Conforme vimos 

discutindo, a pergunta traz a necessidade de o estudante ter a exata noção (domínio 

do conceito) do que vem a ser domínio e variáveis.   

Seis (6) das respostas foram do tipo: "Quando damos um valor a x a função 

se altera" (resposta literal). Este tipo de resposta nos mostra uma afirmativa que não 

satisfaz ao questionado, muda o que foi solicitado. Basicamente as respostas foram: 

"O intervalo que a função tá definida" (resposta literal), o que restringe o domínio a 

intervalo, eliminando os domínios discretos. 

As respostas do pós-teste (ver Tabela 8) nos mostram que o estudante, pelo 

menos nestes dois itens, sugere a melhor escolha da linguagem para o tipo de 

resposta de acordo com a pergunta. Responder tal questão na linguagem simbólica 

nos leva a ter um grande cuidado para não acabarmos formulando a definição de 

função. É possível que o estudante tenha tido este entendimento ou, simplesmente, 

observado que a linguagem natural seria mais simples.  

Tabela 8. Linguagens utilizadas na questão 1(b) 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural 26 25       
Simbólica 6        
Figural         
Figural + 
simbólica 

        

Natural + 
simbólica 

        

Natural + Figural         
Nat.+Fig.+Simb.         
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Conforme vemos na tabela acima, vinte e seis estudantes (26), no pré-teste, 

responderam na linguagem natural. Destes vinte e seis (26), quatorze (14) acertaram 

e doze (12) erraram. Os seis (6) estudantes que usaram a linguagem simbólica 

erraram. Vimos aqui que o número de erros subiu de oito (8) para vinte e quatro (24) 

erros do item "a" para este item.  

Apesar das questões 1 e 2, de modo geral, possuírem seus itens favorecendo 

respostas nesta linguagem, veremos que a opção não se dá apenas por esse 

motivo. Existe, também, a falta de domínio do estudante quanto ao uso de outro tipo 

de linguagem. 

No pós-teste, todos os estudantes usaram a linguagem materna (ou natural) 

nesta resposta em virtude da própria característica da questão. Quinze (15) das vinte 

e cinco (25) respostas chamam a atenção por se enquadrarem, exatamente, na 

pergunta, mas não fecharem a resposta. Por exemplo: “Em termos de suas 

variáveis, o domínio da função está relacionado com a variável independente” (não 

literal). Uma resposta como esta não é simples de ser formulada, mas não é 

completa. Neste tipo de resposta, o estudante sugere entender o que é domínio, o 

que é variável dependente, variável independente, que esses elementos se 

relacionam, mas não explicita qual é a relação.  
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Tabela 9. Classificação dos erros (item 1b) 

Tipo de erro  Pré-teste  Pós-teste 
Conceitual 11  
Contexto 6 15 
Linguagem 7  

 

Os erros conceituais seguiram um padrão que se dava na generalidade. 

Temos, por exemplo, a seguinte resposta: "Dada uma função, a variável dependente 

depende da variável independente e vice-versa" (resposta não literal). 

Evidentemente sabemos que isso só é verdade nas funções de reciprocidade mais 

conhecidas como função bijetora.  

Já os erros de linguagem, todos distintos, nos parecem comuns uma vez que 

usar simbologia matemática em questões com este tipo de enunciado não é simples. 

Ora, vimos durante todo este trabalho que estudantes têm dificuldades com 

simbologia matemática.  

Vejamos aqui uma das respostas colocadas: "Se ∈x , então ∈y ” 

(resposta literal). O estudante não está respondendo a questão. Está dizendo que 

para todo x real existe um y real. Outra resposta: " ∈x ∈),(| yx " (resposta literal). 

Esta segunda resposta tem a ver com a definição de função, no entanto apresenta 

uma grande dificuldade no uso e entendimento da linguagem simbólica, colocando 

um par ordenado como pertencente aos números reais. 

Questões posteriores e o andamento das aulas nos deram conta de que 

vários estudantes, com os quais trabalhamos, quase sempre confundiam valor da 

função no ponto com o conjunto de valores. Desta forma, muitas vezes, o estudante 

trata o domínio como sendo a variável. O estudante diz: “o domínio da função é x” ou 
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D = x. E este é um erro conceitual, muitas vezes derivado de uma simplificação de 

linguagem, na qual a idéia de conjunto não aparece.  

Este caso se assemelha muito com o item aqui tratado. Os elementos são 

muito parecidos e, às vezes, os professores trocam x por y com a finalidade de o 

estudante compreender que nem sempre se tem as variáveis x e y e nem sempre x 

é domínio e y imagem. Não há uma lei impondo isso. O que caracteriza o domínio e 

a imagem é o conceito e não a representação alfabética. Na linha durvaliana seria 

mais produtivo trocar as variáveis x e y por α e µ ou, melhor ainda, por outro tipo de 

representação que pode ser até objeto do cotidiano do estudante.  

A pergunta no item "a" trazia uma resposta evidenciada pelo gráfico. 

Observemos que ainda estamos nos referindo ao gráfico da função conforme o 

cabeçalho geral. No entanto, para este item, obter a resposta simplesmente a partir 

do gráfico não é tão simples uma vez que, se o estudante fizesse opção por 

responder a partir do gráfico, ele estaria entre dois pontos: ou não se havia se 

apossado do contexto geral do que vem a ser variável, ou não havia construído uma 

percepção que lhe permitisse observar que o gráfico, neste item, não traz um claro 

auxílio à resposta. 

Teria o estudante condições de se desvincular do gráfico? Ou tentaria, 

através dele, montar sua resposta? Vimos acima que o estudante se desvinculou 

corretamente.  

4.1.3. Análise do item 1(c) 

Esta é uma pergunta direta que buscava saber se o estudante conseguiria 

coligar a imagem da função a partir do gráfico. A princípio, pensamos que o número 

de acertos seria maior do que o ocorrido em "a". Mesmo acumulando o 
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Intuitivamente Certo com Certo, isso não acontece. O fato é que, como vimos 

dizendo, a exploração da imagem e a do contradomínio de uma função não têm a 

mesma atenção por parte dos professores.  

Nos livros de Cálculo mais antigos como Lang (1965), encontramos pouco 

enfoque sobre a imagem. Em Lang (1965), os exercícios são para se encontrar um 

determinado ponto dada uma representação de certa função ou o domínio da função 

dada esta representação algébrica. No caso de Anton e Rorres (2000), temos que os 

primeiros vinte exercícios propostos são para se calcular o domínio da função ainda 

que o item do capítulo seja: o domínio e a imagem. E os demais exercícios para 

aplicações. 

No geral funciona como se, ao determinarmos o domínio, a imagem está 

determinada. Mas este não é o problema. O problema é saber quais são os 

elementos da imagem. E mais ainda: quando aparece o contradomínio? No caso do 

esboço de gráfico de funções, esta é uma questão primordial. E, assim, não 

podemos tratar a imagem como simples coadjuvante do processo. 

É interessante observar que vários estudantes deram como resposta:  

Img: {3; 4}. Observando o gráfico, verificamos que estes são aproximações inteiras 

das projeções no eixo vertical de pontos em destaque no gráfico. Mas, do mesmo 

modo, o valor 2,5, à imagem e semelhança de 3 e 4, também está em destaque e, 

no entanto, nenhum dos estudantes que colocou a resposta Img: {3; 4} contemplou 

2,5. A pergunta que nos fizemos foi: porque os estudantes não identificaram o ponto 

2,5? Afinal, este ponto está tanto em destaque quanto 3 e 4.  

Vejamos: 

• No ponto de ordenada y = 2,5, o gráfico sugere um mínimo local. 

• No ponto de ordenada y = 3, o gráfico mostra um ponto de inflexão.  
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• No intervalo (-1,0), bem como em torno de y = 4 temos um máximo local.  

A literatura é vasta quanto às dificuldades dos estudantes quando se trata de 

números fracionários.  

Já em relação ao ponto de máximo fica fácil ver que está em y = 4. No 

entanto, o estudante não está acostumado a escrever assim. O habitual é x igual a 

alguma coisa.  

Finalmente os estudantes que tiveram o acerto intuitivo disseram: "os valores 

da ordenada (y) para os quais existe a função" (Não literal). Entendemos que o 

estudante tem a intuição correta para a questão. Ele nos sugere dizer: a imagem da 

função é o conjunto de elementos do contradomínio que mantém relação com o 

domínio. No entanto, eles não expressam qual venha a ser a imagem da função 

específica. 

Já no pós-teste, conforme tabela a seguir, vemos que todos os estudantes 

optaram pela linguagem simbólica. Quatorze (14) destes estudantes usando duas 

representações no mesmo sistema semiótico ∈y(  e )∞<<∞− y . Sete (7) 

estudantes usaram apenas uma representação, optando por ∈= yIMAG  e os 

demais quatro estudantes optaram pela resposta +∞<<∞− y . Apesar de dar a 

entender a clareza quanto à imagem, a identificação da imagem como um conjunto 

ainda não aparece. 
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Tabela 10. Linguagens utilizadas na questão 1(c) 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural 12        
Simbólica 20 11  14     
Figural         
Figural + 
simbólica 

        

Natural + 
simbólica 

        

Natural + Figural         
Nat.+Fig.+Simb.         

 
A pergunta, em si mesmo, enseja que o estudante busque responder na 

linguagem simbólica. Ainda que a imagem seja pouco explorada como vimos 

discutindo, a resposta na linguagem simbólica é apenas uma troca de variáveis. Isso 

não é difícil para o estudante quando se trata de funções contínuas. O mais difícil é 

o estudante determinar que a função é contínua.  

A opção pela linguagem natural nos sugere ser provocada pelas dificuldades 

com a simbologia matemática. Observemos que esta opção demanda um discurso 

complexo.  

As representações mais utilizadas foram no sistema simbólico. Os estudantes 

que acertaram, assim como os dois (2) que erraram usaram, como padrão, a 

resposta: ∈y  doze (12 estudantes) e +∞<<∞− y  seis (6 estudantes). Os dois 

(2) estudantes que erraram escreveram a imagem fechando os extremos. Os dois 

(2) estudantes que usaram corretamente a linguagem natural disseram: "a imagem 

da função são todos os reais” (resposta literal). 

Quanto aos dez (10) estudantes que usaram a linguagem natural no pré-teste, 

utilizaram respostas no sentido: "é o conjunto de chegada" (resposta literal). 
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Observando-se a questão anterior, onde perguntávamos sobre o domínio, 

percebemos a coerência do erro. Naquele momento o estudante chega a dizer: " é o 

conjunto de partida" (resposta literal). 

Tabela 11. Classificação dos erros (item 1c) 

Tipo de erro  Pré-teste  Pós-teste 
Conceitual 7  
Contexto   
Linguagem 5  

 

Como vimos, o erro de contexto abarca nas respostas desconexas. Por 

exemplo: "A imagem da função se aproxima da relação com o domínio porque um 

depende do outro quando a função não tem buraco" (resposta literal). Uma análise 

deste tipo de resposta não é enriquecedora nem revela qualquer idéia que o 

estudante tem da imagem. A resposta está desfocada da questão. É sobre este tipo 

de resposta que Cury et all (2005) falam no seu trabalho. No caso de Cury et all 

(Ibidem), pela própria peculiaridade do trabalho, este tipo de erro não é classificado.  

Vemos nesta questão, mais uma vez, uma passagem da escrita em 

monoregistros para o uso de múltiplos registros. Isso é corroborado no trabalho de 

Guzmán (1998, p.17) já que a autora vem dizer: "Uma análise das respostas dos 

estudantes revela que são, em geral, monorregistros. Quer dizer, estão dadas em 

um só registro, sem coordenar explicitamente dois ou mais" (tradução nossa). Dado 

que o trabalho da autora se deu com estudantes provenientes de um estudo 

tradicional, as respostas são tradicionais. O estudante conhece um símbolo de 

derivada e, perguntado qual o símbolo, ele repete o símbolo que lhe foi dado a 

conhecer. 

Apesar da diferença metodológica entre nosso trabalho e o de Guzmán 

(ibidem), verificamos que as respostas dos estudantes são pertinentes, o que nos 
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traz ainda mais sustentação e confirma idéias de Duval (2003, 2004). Enquanto a 

pesquisadora aplicou seu teste para os estudantes sem um experimento e, portanto, 

os estudantes responderam conforme o estudo tradicional, nós fizemos o 

experimento à luz de Duval (2004). O leitor então poderá pensar: com ou sem Duval 

acontece o mesmo na aprendizagem em matemática.  

Mas esta é uma falsa idéia, a questão de fundo está nos problemas 

apresentados e na metodologia usada. Observa-se que, neste item de nossa 

pesquisa, a resposta mais simples cobra do estudante resposta em um só sistema e 

mais, no sistema em que foi feito a pergunta já que a dificuldade em transformar a 

linguagem natural em simbólica guarda um grande nível de dificuldade conforme nos 

diz Duval (2003, p.18): “A situação se torna mais complexa quando um dos dois 

registros é um registro plurifuncional, como o da linguagem natural ou o das figuras 

geométricas”.  

Observe-se, no entanto, que Guzmán (1998) trabalha com a linguagem 

simbólica. Então onde está o problema? Ele reside no fato de que, neste caso, o 

estudante poderia responder, com mais facilidade, a pergunta feita em uma 

linguagem usando outra linguagem. Mas não é isso o que acontece. Em sua 

conclusão a pesquisadora diz que, em geral, as respostas dos estudantes são 

monorregistro e que estas respostas se dão no registro em que foi feita a pergunta.  

Então, por caminhos opostos, as conclusões são as mesmas. Ou seja: se o 

estudante que não passou por uma intervenção onde lhe fossem explicitados 

sistemas de representações, sua resposta se dá no mesmo sistema por falta de 

conhecimento. E se um estudante passou por uma intervenção à luz de Duval, sua 

reposta, quando formulada dentro do mesmo sistema em que foi feito a pergunta, 
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não se dá por falta de recurso, mas por opção: uma opção de resposta no sistema 

mais simples. 

Esta afirmativa fica muito bem determinada quando as perguntas desta 

pesquisa envolvem sistema simbólico. Ao contrário do universo de pesquisa de 

Guzmán (1998), os estudantes do nosso universo buscaram respostas em outros 

sistemas, na maioria das vezes buscando um sistema de mais fácil representação. 

E, quando isso não foi possível, deram resposta em mais de um sistema sem que 

lhes fosse exigido.  

4.1.4. Análise do item 1(d) 

 
Diferentemente do item anterior, trouxemos um complicador: os termos imagem e 

variável, ao buscar que o aluno definisse o que entendia por imagem 

correlacionando às suas variáveis. Não houve solicitação, no item, para o cálculo da 

imagem, mas sim para o seu significado. No entanto, respostas apareceram nesta 

direção. A título de exemplificação trazemos a resposta de um estudante. “a imagem 

de uma função são os valores das ordenadas do plano cartesiano que estão 

relacionadas ao domínio da função. Cada valor do domínio tem uma única imagem” 

(Não literal).  

A noção de valor único na imagem para certo valor da função está clara. Esta 

é uma resposta que nos leva à definição de função. De um lado o número de erros é 

sugerido pelo residente conflito dos estudantes na falta de clara distinção entre os 

conceitos de domínio, imagem e variáveis. De outro, percebemos existir a noção do 

conceito de função. 
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Esta pergunta tem uma forte similaridade com a questão "b" anterior. O 

estudante, às vezes, percebe a linguagem mais adequada e às vezes não tem esta 

percepção. Ocorre que a resposta a esta questão se torna mais simples na 

linguagem natural. No entanto para o estudante, como vemos na tabela seguinte, 

esta linguagem não foi a mais escolhida no pré-teste, diferentemente dos resultados 

do pós-teste em que, a menos de um estudante, todos escolheram trabalhar com a 

linguagem natural. 

No pós-teste, conforme já havia respondido sobre o significado do domínio 

em relação às variáveis, o estudante apenas trocou de variável e, agora, fez 

referência à variável dependente. De modo geral, houve uma diferenciação apenas 

redacional. O estudante apenas usou uma replicação da resposta ao item "b" 

mudando palavras de um lugar para outro.  

Tabela 12. Linguagens utilizadas na questão 1(d) 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural 17 24       
Simbólica 8        
Figural         
Figural + 
simbólica 

        

Natural + 
simbólica 

    7 1   

Natural + Figural         
Nat.+Fig.+Simb.         

 

Um dos problemas está na necessidade de se observar que linguagem é mais 

adequada à questão. Dito de outro modo: quando devo usar essa ou aquela 

linguagem? Neste caso, do pré-teste, dezessete (17) estudantes optaram pela 

linguagem natural, oito (8) estudantes pela linguagem simbólica e sete (7) buscaram 
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usar um misto de linguagem assim denominada as respostas em que o estudante 

usa de modo inequívoco duas linguagens ou mesmo quando a pergunta acaba por 

necessitar de outra linguagem (freqüentemente a natural) para que a resposta seja 

formulada conforme veremos abaixo. 

No caso em questão, todos os estudantes que optaram pelo uso das 

linguagens simbólica mais a natural na mesma questão, seguiram um padrão que 

pode ser condensado em dois tipos de resposta: “A imagem de uma função, em 

termos de suas variáveis é dar um valor para uma e obter valor para a outra como 

em 4+= xy , se 6,2 == yx ” (resposta não-literal). Ou “Se y depende de x a imagem 

de y em relação à x é dada assim: 4;3;2 === xxx  vai dar .8;7;6 === yyy ” 

(resposta não-literal). Estes são exemplos de respostas com o uso de linguagem 

mista ou de mais de uma linguagem. No caso, natural mais simbólica. 

No pós-teste, todas as respostas foram na linguagem natural. Três estudantes 

(3) emitiram suas respostas trocando o termo domínio por imagem. Observando as 

demais questões, elas nos mostram ser, este fato, apenas um erro do tipo 

contextual, os estudantes responderam o que vem a ser o domínio.  

Observemos três (3) respostas: “Em termos de suas variáveis, o domínio da 

função está relacionado com a variável independente”; “O domínio da função está 

vinculado à variável independente sendo o domino os valores de saída e a imagem 

os valores de chegada em relação à função (resposta literal)”; “O domínio da função 

em função de X, está vinculado a variável dependente pois no temos o par (x;y) 

onde )(xfy = ”. (resposta literal).  

Qual a importância aqui? A verificação de que as respostas parecem ter tido 

do estudante uma melhor elaboração. Percebemos que eles se detiveram mais, e 
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com maior empenho, em explicar a questão do que quando do domínio no item "b" 

sem que isso nos sugerisse desprezo ao domínio como discutimos, durante o 

experimento, a problemática da privilegiação o domínio em relação ao contradomínio 

e ao seu subconjunto, imagem.  

Tabela 13. Classificação dos erros (item 1d) 

Tipo de erro  Pré-teste  Pós-teste 
Conceitual 5  
Contexto  3 
Linguagem 15  

 

Neste item os tipos de erro do pré-teste são apresentados como de conceitual 

e de linguagem. Vimos acima a problemática com a linguagem simbólica. Conforme 

comentamos sobre a intencionalidade da pergunta, há similaridade desta questão 

com o item "b" como bem podemos ver no tipo de pergunta. Nas duas questões, o 

estudante necessita ter o exato entendimento do conceito de variável dependente e 

de variável independente bem como compreender que as variáveis não são o objeto. 

4.1.5. Análise do item 1(e) 

Ao serem questionados se a função representada possuía raízes, todos os 

estudantes acertaram a questão, tanto no pré-teste, quanto no pós-teste. Ainda foi 

solicitado a localização. Esta questão se divide em duas partes: responder se existe 

raiz e onde. Como permitimos a resposta do tipo SIM/NÃO, todos os estudantes 

disseram SIM. O problema dos erros no item anterior não é formado aqui uma vez 

que o estudante não precisa discutir sobre um número próximo a -2 e um número 

próximo a -1 O gráfico corta o eixo entre -2 e -1. Deste modo, as respostas foram: 

SIM. Entre -2 e -1 ou Sim, quando o gráfico corta o eixo dos x. Todas as respostas 

aqui estão colocadas literalmente.  
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A questão levantada, quando da análise, nos mostrou que a visão do gráfico 

cortando o eixo ÖX , foi o que possibilitou este índice de acerto. E como vimos via 

Duval no item "a", a figura gráfica é muito importante na decisão da resposta. Apesar 

de correta, a resposta não localiza o valor do domínio que é raiz. 

Por esse motivo, a compreensão que emerge destas respostas reforça, cada 

vez mais, a importância da linguagem figural na aprendizagem em matemática. Não 

sendo esta questão, por si só, que nos dá este reforço uma vez que, isoladamente, 

estas respostas não nos garantem ter havido a aquisição de conhecimento. Aqui, 

apenas, reconhecemos a importância da imagem em virtude do trabalho como um 

todo. 

No pós-teste, lembramos que o gráfico era outro, com 3 raízes. Nesta questão 

o estudante buscou desenvolver uma resposta que comprovasse o seu 

conhecimento. Assim o estudante vem dizer que a função possuir raiz, pois existe x 

para o qual f se anula. Quatorze (14) estudantes, de modo específico, responderam 

da seguinte forma: A função possui raízes uma vez que corta o eixo dos X. Também 

podemos ver que existe raiz por que existe X que anula a função em três pontos. 

Perto de -3, perto de 2 e em zero ou como a gente diz, nas vizinhanças de -3 e de 2. 

É interessante observar que no pós-teste o estudante fala de vizinhanças. E, 

para o que se propõe, corretamente. Evidente que isso foi fruto do experimento e, 

como não é uma palavra corriqueira, vimos o estudante usar muitas vezes, 

possivelmente no sentido de se sentir apropriado de uma terminologia, para ele 

interessante. 
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Tabela 14. Linguagens utilizadas na questão 1(e) 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural 32 5       
Simbólica         
Figural         
Figural + 
simbólica 

        

Natural + 
simbólica 

     20   

Natural + Figural         
Nat.+Fig.+Simb.         

 
Conforme discutido em seguida à tabela 14, percebemos que as respostas do 

pré-teste foram em uma linguagem materna. Neste caso, usar -2 e -1 tem essa 

característica. Quando observamos a resposta é que pudemos nos alertar para a 

simplicidade da questão.  

De um lado os estudantes trabalham com esse ente em seu dia a dia, por 

outro a pergunta não envolveu palavras com as quais o estudante não está 

acostumado, como vimos no item “a” desta questão ao envolvermos o termo 

“domínio máximo de definição”. 
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Temos de observar, também, que o gráfico exposto facilita a determinação da 

raiz da função e, assim, a questão tem um nível de dificuldade bastante elementar. 

Já no pós-teste, vinte (20) estudantes responderam em um misto de linguagem 

materna e simbólica: os trabalhos usados como fonte de pesquisa para este estudo 

não levam em conta esta questão. Exceto quando a pergunta deixa margens, as 

respostas são sempre uma combinação das linguagens definidas por Duval (2003, 

2004). 

Ao tratarmos desta combinação não estamos criando uma nova linguagem, 

mas observando que o estudante usou mais de uma linguagem dentro de uma 

mesma resposta. Por exemplo, o estudante diz: “a imagem de uma função são todos 

os reais ou seja ∈x ”. Não podemos classificar a resposta como sendo na 

linguagem natural nem na linguagem simbólica, a classificamos na linguagem 

natural + simbólica.  

A mesma idéia vale para todas as outras combinações. Várias questões, em 

sua peculiaridade, são melhores respondidas com uma mistura de linguagem. Aqui 

se faz mister relembrar que estamos tratando de uma análise de respostas onde as 

perguntas não explicitam respostas nesta ou naquela linguagem como no trabalho 

de Igliori e Godoy (2005), e são feitas na linguagem natural.  

Estes vinte (20) estudantes responderam da seguinte forma: “A função possui 

uma raiz no ponto em que f (x) = 0 sendo x a abscissa do ponto (x; y). Então temos 

três raízes” (resposta literal); "O gráfico mostra que a função possui raízes ele toca 

três vezes no eixo dos X fazendo com que f(x) = 0” (resposta Literal).  
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Os demais cinco (5) estudantes responderam na linguagem materna usando 

formas análogas a: “A função possui três raízes” (resposta literal); “A função se 

anula em três pontos sendo um deles em zero” (resposta literal). 

4.1.6. Análise do item 1(f) 

No item 1(f), os estudantes são solicitados a discutirem o que vem a ser as 

raízes de uma função. No pré-teste, dos vinte e seis (26) estudantes que acertaram 

16 (dezesseis) o fizeram na linguagem materna e dez (10) na linguagem simbólica. 

Esta é uma questão aberta e formulada na linguagem natural como as até aqui 

analisadas. Mesmo sendo a pergunta formulada em um determinado tipo de 

linguagem, não há a exigência de resposta nesta linguagem. 

As respostas do estudante no pré-teste apontam para o fato, já corriqueiro, 

tanto da dificuldade do uso das linguagens, quando da análise da linguagem mais 

apropriada a se usada: uma conseqüência da dificuldade mencionada.  
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Tabela 15. Linguagens utilizadas na questão 1(f) 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural 16 9       
Simbólica 10        
Figural         
Figural + 
simbólica 

        

Natural + 
simbólica 

    6 16   

Natural + Figural         
Nat.+Fig.+Simb.         

 
Os seis (6) estudantes que erraram, tentaram a linguagem simbólica 

juntamente com a linguagem materna. Neste caso, os erros se deram em duas 

direções: "é quando f' = 0" e "é quando x = 0" (resposta literal). Aqui podemos 

perceber dois grandes equívocos: um referente à derivada primeira como sendo 

indicativo de raiz de função, outro referente a trocar a função pela variável.   

No pós-teste, dezesseis (16) estudantes responderam na seguinte direção: 

"Os valores de x tais que f(x) = 0 por exemplo no gráfico que estamos estudando 

temos três” (resposta literal). E nove (9) estudantes responderam: "São os zeros de 

uma função como acontece em nossa função em três pontos.” (resposta literal – 

Aqui estamos, entendendo como nossa função, o gráfico). 
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Tabela 16. Classificação dos erros (item 1f) 

Tipo de erro  Pré-teste  Pós-teste 
Conceitual 6  
Contexto   
Linguagem   

 

Então o fato interessante aqui não é o acerto em si, mas a determinação. O 

estudante não rascunhou usando tentativas. Respondeu e ainda acrescentou dados 

que não foram solicitados. Isso somando a escolha da linguagem mais apropriada 

para a resposta. 

4.1.7. Análise do item 1(g) 

A questão 1(g) solicitava que o estudante dissesse e localizasse os intervalos 

de crescimento e os intervalos de decrescimento da função. A pergunta, de acordo 

com o gráfico proposto, cobra três intervalos dificultando, principalmente, uma 

resposta na linguagem materna, além de uma observação meramente gráfica. O 

número maior de erros, portanto, era esperado dentro do que vimos defendendo.  

O que percebemos é que, à proporção que se vai necessitando da 

matemática em sua linguagem simbólica, deixando em segundo plano a linguagem 

figural e a linguagem materna, os erros vão aumentando, muito embora o problema 

principal seja o de se reconhecer a representação do objeto e, portanto, 

compreender que linguagem é mais apropriada para esta ou aquela resposta. Há, na 

questão, o problema do trato com intervalos que vimos discutindo não ser muito 

simples para o estudante.  

Os estudantes resolvem os problemas aritméticos corretamente e, no entanto, 

cometem erros de identificação de intervalos. É o que vimos comprovando nesta 

pesquisa. 
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Tabela 17. Linguagens utilizadas na questão 1(g) 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural         
Simbólica 7 25       
Figural         
Figural + 
simbólica 

        

Natural + 
simbólica 

    21    

Natural + Figural     4    
Nat.+Fig.+Simb.         

 
Na análise percebemos que os mesmos encontraram dificuldade no trato dos 

extremos relativos. Assim buscaram o uso de mais de uma linguagem na resposta. 

O problema não se encontra na estratégia. Ele fica definido na inconsistência, no 

desvio, da pergunta.  

Dezoito alunos (18) responderam na seguinte linha de raciocínio: “cresce 

onde um valor da função é sempre maior do que outro como f(x) > f(b) e decresce 

quando acontece o inverso” (Não literal) ou “é crescente no sentido do terceiro 

quadrante para o segundo quadrante" (resposta literal). É "decrescente no ponto 

onde .5,15 ≤< y ” (resposta literal). Três (3) disseram: “Possui região de crescimento 

e de decrescimento, pois o gráfico mostra isso”. (resposta literal) 

Dos onze (11) estudantes restantes, sete (7) responderam na linguagem 

puramente natural como: "Cresce de menos infinito até o maior valor da função no 

segundo quadrante e cresce do menor valor da função no primeiro quadrante até 

mais infinito. Decresce entre estas duas regiões" (resposta não literal).  

Quatro (4) estudantes usaram linguagem natural mais a figural para a 

resposta. Estes refizeram o gráfico, escureceram a linha em duas cores. Uma para o 

crescimento e outra para o decrescimento escrevendo o fato.  
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Já no pós-teste, verificamos que cinco (5) estudantes cometeram erro de 

intervalo. Por exemplo, um estudante escreveu que a função era crescente no 

intervalo ( ; 3 ]X−∞ − + ∆  e era decrescente no intervalo [ 3 ;1)x− + ∆ . Um olhar 

atento na questão e nas demais nos sugere um lapso. Para isso basta ver que nos 

outros dois extremos o estudante entende que a função não pode ter seu ponto 

extremo incluído. A saber: ele não inclui −∞  nem 1. 

Muito importante, em nosso caso, é o fato de percebermos, nas respostas, 

até o momento, o estudante sugerir reconhecer algo como 1+
1

4
 e 

4 1

4 4
+  como 

representações distintas muito embora em um mesmo sistema semiótico. Esta 

distinção tem um impacto direto no reconhecimento dos intervalos e nas operações 

com eles. Assim, se antes do experimento (vimos e vemos isso na graduação) os 

estudantes tinham dificuldades com o "manuseio" dos intervalos, esta questão foi, 

consideravelmente, minorada.  

Dezesseis (16) estudantes usaram as formas (a, b)U (c, d) ou 

dxcbxa <<∪<< , quatro (4) usaram as formas ≤ ≤ ≤ ≤Ua x c c x dou [a, c]U [c, b].  

Finalmente os cinco (5) estudantes que erraram, ainda estavam confusos 

quando à separação ou unificação de intervalos. O que vamos perceber a partir da 

segunda questão é que o auxílio do gráfico sugere haver corrigido esta distorção. 

Tabela 18. Classificação dos erros (item 1g) 

Tipo de erro  Pré-teste  Pós-teste 
Conceitual 21 9 
Contexto   
Linguagem   

 
Nesta questão ou abriríamos outro tipo de erro ou buscávamos o tipo de erro 

mais próximo conforme a questão em si mesma e as demais questões analisadas. A 
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opção, então, é não criar mais tipos de erros mesmo porque isso iria nos levar a um 

número inconveniente.  

Nestes itens da primeira questão, podemos observar que os próprios 

enunciados convergem para uma resposta que exige ter conceitos bem definidos. 

De certo modo os erros conceituais sempre estão explícitos ou implícitos. Dito de 

outra forma, o estudante não pode fazer, com a segurança necessária, a distinção 

entre variável dependente e variável independente se não detém o conceito de 

função que, por seu lado, cobra do estudante saber conceituar, ou pelo menos 

definir, os tipos de variáveis.  

4.1.8. Análise do item 1(h) 

Pela primeira vez estamos introduzindo pergunta que envolve diretamente a 

derivada. Neste caso o gráfico não fornece uma clara ajuda para a resposta. Olhar 

para o gráfico, nesta questão, a fim de emitir uma resposta é muito diferente, por 

exemplo, de quando o estudante foi responder se existia raiz (item f). Ao serem 

questionados sobre a relação entre a derivada primeira de uma função e o 

crescimento ou decrescimento da mesma, no pré-teste, repetiram-se as respostas 

do item anterior em seus erros e acertos em uma questão de semelhante nível de 

complexidade, mas que difere totalmente dos anteriores uma vez que, agora, se faz 

necessário compreender o comportamento, não simplesmente da curva em si, mas 

da derivada. Toca-se na ferramenta pela primeira vez no teste.  

Os erros chamam a atenção não só por sua padronização, mas, também, 

pelo estudante apresentar respostas que nos levam à sugestão de que o mesmo 

não detém o conceito de crescimento e / ou de derivada de uma função. Tomemos 

duas respostas que são padrões: "o sinal de derivada cresce e decresce" (Literal). O 
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problema está no fato do estudante considerar que um sinal pode ser crescente ou 

decrescente. Assim, para o estudante, 0)( >′ xf  significa que o sinal da função é 

crescente quando a desigualdade vem significar que a função é crescente. 

A segunda resposta que queremos comentar é: "a derivada é positiva quando 

o intervalo é positivo" (literal). Uma primeira observação é quanto ao repetido, ao 

longo do trabalho, alerta da falta de distinção entre intervalo e ponto. Outra vem 

dizer do conceito de intervalo quando o estudante diz que o mesmo é positivo.  

Tabela 19. Linguagens utilizadas na questão 1(h) 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural 29        
Simbólica 1        
Figural         
Figural + 
simbólica         

Natural + 
simbólica 

    2 25   

Natural + Figural         
Nat.+Fig.+Simb.         

 
Dos onze (11) estudantes que acertaram a questão no pré-teste, nove (9) 

estudantes optaram pela linguagem natural e dois (2) pela linguagem simbólica mais 

a natural. De certa forma, as respostas são melhor formalizadas usando-se um misto 

de linguagens. No entanto, os estudantes optaram por responder com o seguinte 

padrão: "Quando a função cresce a derivada é positiva e quando decresce é 

negativa" (Não literal): responderam sem mencionar a palavra intervalo. 

Os dois estudantes que acertaram fazendo uso de duas linguagens 

escreveram: "para f crescente f' > 0 e para f decrescente f' < 0" (resposta literal). 
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Quanto aos vinte e um erros (21), um apresentou erro conceitual como: "quando ela 

cresce a derivada cresce e quando decresce a derivada decresce".  

Tabela 20. Classificação dos erros (item 1h) 

Tipo de erro  Pré-teste  Pós-teste 
Conceitual 1 2 
Contexto 8  
Linguagem 12  

 

Outros doze (12) estudantes apresentaram erros de linguagem que dizem 

respeito a erro de simbologia. O estudante diz: " a função cresce quando ' 0f ≥  e 

decresce quando ' 0f ≤ ". Por esta resposta a função pode ser crescente e 

decrescente concomitantemente.  

No pós-teste, todas as respostas foram dadas na linguagem considerada aqui 

como simbólica + natural. As respostas corretas, vinte e duas (22), contêm a forma: 

“Quando a função cresce a derivada primeira é maior que zero, ou seja: f’ > 0 e 

quando decresce a derivada primeira e menor do que zero, ou seja: f’ < 0”. (resposta 

literal). 

O tipo de estratégia que os dois (2) estudantes que erram usaram foi o de 

avaliar o que acontecia com a derivada próxima de um dado número quando 

deveriam verificar o seu sinal em um intervalo. Estes estudantes confundiram 

crescimento com valor da derivada no ponto, um erro que inviabiliza a construção do 

gráfico.  

No erro de contexto, um dos estudantes respondeu: “Possui um ponto de 

máximo e mínimo”. Aqui lembramos, mas uma vez, Moise (1970) quando diz que se 

soubermos onde uma função cresce e onde decresce sabemos o extremo local 

(Máximo ou Mínimo). O outro estudante diz sobre o crescimento: f' próxima de -3, f' 

entre -2 e -1 f' em zero e f' entre 1 e 2.  
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4.2. Análise da 2ª Questão dos Testes  

 

Gráfico 16. Relativo à segunda questão 

A segunda questão trata de um esboço mais complexo, em relação ao estudo 

do primeiro gráfico apresentado, por cobrar o comportamento da função nas 

vizinhanças de ZERO, nos prontos críticos e, ainda, tratar do reconhecimento das 

assíntotas. Este tipo de demanda é um tanto quanto complexo e não estava ao 

alcance do estudante como já pudemos ver quando do estudo da reta tangente.  

Especificamente no caso das assíntotas esse foi um ponto de maior 

complexidade. Nossa afirmativa não se dá em virtude de erros, mas da estratégia 

uma vez que o estudante observava o gráfico, percebia a linha vertical pontilhada e 

verificava que ali havia uma assíntota. No entanto, ao se perguntar sobre o domínio, 

estudantes respondiam que a função tinha como domínio os reais.  

4.2.1. Análise do item 2(a) 

Ao serem questionados se a função dada pelo gráfico possuía ponto Crítico e 

solicitados a localizá-los, apenas seis (6) estudantes se aproximaram de uma 
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resposta correta. Dos vinte e seis (26) estudantes restantes, vinte e um (21) 

concluíram que havia ponto crítico nas retas pontilhadas, enquanto cinco (5), 

responderam que a função continha mais de um ponto crítico uma vez que as 

extremidades do gráfico tendiam para o infinito.  

No pós-teste, verifiquemos que o item está intimamente ligado ao item "3" 

adiante onde veremos o estudante fazer uma descrição que tem impacto direto 

sobre o que se observa nas respostas deste item. Ora, os extremos locais, elemento 

do item "3", ocorrem, necessariamente, no ponto crítico.  

De todas as respostas, seis (6) foram emitidas da seguinte forma: Sim. Em 

x=0. Obtivemos dezenove (19) respostas que, apesar do complemento não ser 

solicitado, nos sugere a aquisição do conceito. A linha destas respostas foi: "Sim. 

Em x = 0, pois neste ponto a função possui um máximo local" (resposta literal do 

estudante e que nos remete ao item "3") e "Sim. Em x = 0 já que possui um máximo 

local e os máximos locais acontecem no ponto crítico sendo que no ponto critico f’ 

também pode tender para o infinito" (resposta literal). 

Tabela 21. Linguagens utilizadas na questão 2a 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural 32        
Simbólica         
Figural         
Figural + 
simbólica 

        

Natural + 
simbólica 

     25   

Natural + Figural         
Nat.+Fig.+Simb.         
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Todos os estudantes que mais se aproximaram de uma resposta correta, no 

pré-teste, usaram a linguagem natural. Uma análise isolada não nos cobraria 

maiores observações uma vez que a pergunta tem como resposta mais simples 

aquela na linguagem natural.  

No entanto, observando a questão anterior, vimos que o estudante 

encontrava-se em um estágio de dificuldade no trato com a linguagem formal da 

matemática (Simbólica).  

Tabela 22. Classificação dos erros (item 2a) 

Tipo de erro  Pré-teste  Pós-teste 
Conceitual   
Contexto 26  
Linguagem   

 
Como descrito, o erro de contexto encerra o fato do estudante definir um ente 

matemático no lugar de outro. Vimos aqui a troca de ponto crítico por ponto de 

inflexão. A análise, nesta questão, não pode ser aprofundada senão durante o 

experimento já que os dados das repostas são o mínimo possível pela própria 

configuração da pergunta.  

Uma questão que se assemelha a esta quanto à forma é o item "e" da 

primeira questão: Esta função possui raízes? Se sim, onde? Dissemos que a 

questão era de baixo nível de dificuldade. No entanto, a diferença para esta, e 

podemos ver pelos acertos naquele item, foi justificada pelo apoio do gráfico. 

Naquele caso o ente tratado é corriqueiro sendo tratado pelos estudantes no seu dia 

a dia. Assim o item não é incomum ainda que, como já exaustivamente discutido, 

não seja tratado com a importância que requer. 

No caso do pós-teste, as respostas foram dadas com a composição Natural + 

simbólica.  
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4.2.2. Análise do item 2(b) 

A questão 2(b) solicita que os estudantes definam o que venham a ser ponto 

crítico a partir da derivada primeira.  

Tabela 23. Linguagens utilizadas na questão 2b 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural 32 5       
Simbólica  2       
Figural         
Figural + 
simbólica 

        

Natural + 
simbólica 

     15   

Natural + Figural      3   
Nat.+Fig.+Simb.         

 
Todas as respostas no pré-teste foram formuladas na linguagem materna. 

Doze estudantes (12) disseram não saber o que é ponto crítico e nove (9) disseram 

não se lembrar, enquanto onze (11) estudantes emitiram suas respostas dizendo 

que: “os pontos críticos são aqueles nos quais a derivada torna-se critica pois não 

tem valor” (resposta não literal).  

Um estudante trouxe este conhecimento da física e poderíamos colocá-lo na 

condição de intuitivamente certo. O problema é que o ponto crítico ao qual ele se 

refere é uma termologia da física que não tem relação com a derivada na forma em 

que estamos tratando. De acordo com este estudante "ponto critico é aquela que 

sendo crítico não pode ser definido em cima dele o estado da física” (resposta 

literal).  
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Tabela 24. Classificação dos erros (item 2b) 

Tipo de erro  Pré-teste  Pós-teste 
Conceitual   
Contexto 32  
Linguagem   

 
O que o estudante viu, ou o que é definido na física, e é diferente do ponto 

crítico aqui tratado, é que na física teórica, mais especificamente na física da matéria 

condensada, o ponto crítico é um estado da temperatura e pressão a partir do qual o 

estado da matéria torna-se indefinido. Um modo mais simples para esta 

compreensão é dizer que o ponto crítico é um ponto terminal. O ponto terminal é 

aqui entendido como aquele no qual um estado de fase tem sua curva finalizada 

separando dois estados do material de modo que não se pode mais saber se a 

matéria é, por exemplo, líquida ou gasosa. Vejamos o gráfico abaixo: 

 

Fonte http://pt.wikipedia.org 

Figura 2. Ilustração do ponto crítico na Física. 

No pós-teste, alguns estudantes usaram uma linguagem natural + simbólica, 

15 estudantes e a linguagem figural + natural, três (3) estudantes usaram a 

Linguagem Natural + a simbólica. Outros usaram a linguagem simbólica, dois (2) 

estudantes, e outros a linguagem materna, cinco (5) estudantes.  
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Percebemos o uso de várias representações. Isso sugere que cada estudante 

passou a buscar sua forma de responder a questão não recaindo no lugar comum 

de respostas padrão. Por exemplo: “De acordo com a derivada primeira o ponto 

crítico é onde a derivada primeira é igual a zero ou torna-se infinita”; “local onde  

f’ = 0 ou não torna-se infinita”; “Ponto crítico é aquele no qual a derivada primeira se 

anula ou vai para o infinito”; “f’ = 0  ou f’ → ∞ ” .  

Surge a linguagem natural + simbólica. Estes três (3) estudantes apresentam 

um gráfico a fim de explicar a resposta e trabalhar a sua descrição. Observamos três 

(3) gráficos distintos com as explicações similares. Os três gráficos foram 

desenhados sem a colocação da função. No entanto, podemos ver que os gráficos 

são referentes às seguintes funções: 31
( ) | |;  f(x)=  e  f(x) =x

x
f x x= . No primeiro 

gráfico, a função não é derivável em x = 0, no segundo caso não é definida para 

x=0, e no terceiro caso a função é derivável em 0. E isso foi explicado corretamente 

pelos estudantes. 

4.2.3. Análise do item 2(c) 

Na questão 2(c) pede-se ao estudante para definir se a função representada 

pelo gráfico tem ponto de máximo ou de mínimo local, e para localizá-lo. Em várias 

situações, durante o experimento, pudemos perceber a compreensão do fenômeno 

através de exemplos físicos. Não é sem razão toda a discussão acadêmica sobre a 

contextualização com os cuidados que esta requer.  

Isso também é o que diz Duval (2003, 2004) quando discute que o 

aprendizado em matemática se diferencia do aprendizado em outras ciências. O fato 

vem colocado pelo pesquisador observando que os objetos matemáticos são 
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abstratos. Por isso, conforme já vimos e veremos em outras questões, o estudante 

parece sentir-se mais à vontade respondendo a questão através da Física.  

Este item guarda fortes relações com itens anteriores. Lembremos que se 

soubermos onde uma função cresce e onde decresce, sabemos se há ou não 

extremo local. Ou seja, a questão do comportamento da função é uma condição 

necessária, mas não suficiente. Mas como a função é derivável em todos os seus 

pontos do intervalo onde ocorre o extremo local, o estudante sugere não mais existir 

esta dúvida.  

Tabela 25. Linguagens utilizadas na questão 2(c) 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural 32        
Simbólica         
Figural         
Figural + 
simbólica 

     17   

Natural + 
simbólica 

     3   

Natural + Figural      5   
Nat.+Fig.+Simb.         

 
Conforme nos mostra a Tabela 25, todos os estudantes usaram a linguagem 

natural. Neste aspecto, fizemos uma discussão apontando as dificuldades dos 

estudantes com a linguagem simbólica. No entanto, argumentamos que não é uma 

questão apenas da linguagem em si, há, também, a questão da compreensão dos 

objetos da matemática.  

Tratar do domínio de uma função traz uma dificuldade e uma necessidade de 

representações em menor escala do que a aqui posta. Muito embora reconhecer 

que a função tem ponto de máximo, observando o gráfico, devesse ser uma tarefa 
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simples, onze (11) estudantes no pré-teste erraram. Estes estudantes disseram: 

“Não possui um máximo pois a função não para de crescer pois f1 e sempre maior 

que f2 a não ser em algum local” (resposta literal). Os estudantes parecem confundir 

extremo local com extremo absoluto. Percebe-se no final da resposta uma 

dificuldade em lidar com o domínio em linguagem natural. 

Oito (8) estudantes deram respostas nas seguintes direções: “Tem ponto de 

máximo no ponto zero” ou “tem ponto de máximo quando a função se torna nula” ou 

ainda “sim, em zero” (todas as respostas literais).  

Já os demais estudantes do pré-teste responderam: “Tem um máximo pois a 

função cresce e decresce” (resposta literal), não identificando o valor.  

Tabela 26. Classificação dos erros (item 2c) 

Tipo de erro  Pré-teste  Pós-teste 
Conceitual 11  
Contexto   
Linguagem   

 

No pós-teste, o uso das linguagens para essa questão se modifica; aparecem 

a linguagem natural, a linguagem simbólica e a linguagem figural de que fala Duval 

(2004). Três (3) estudantes responderam: "SIM. No ponto crítico onde f’ = 0 e a 

derivada muda de sinal "(resposta não literal). Dois (2) responderam "SIM. No ponto 

x = 0 pois ali a derivada se anula” (resposta literal).  

Observe-se que estas respostas não estão muito claras e nem completas, 

mas não estão erradas uma vez que a pergunta não envolveu as condições de 

existência. No primeiro caso, os estudantes disseram da necessidade de a derivada 

da função ser nula e incluíram o termo ponto crítico mas não identificaram o valor de 

x onde isto acontece. No segundo caso, é interessante observar que ao usar um 
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misto de linguagem, no primeiro tipo resposta, a linguagem simbólica aparece 

modificada, uma redução da mesma. 

Os demais vinte (20) estudantes no pós-teste, não apenas emitiram uma 

resposta análoga, como buscaram exemplificar os tipos de linguagens através de 

representações. Passamos a ter resposta com observações em uma, duas e três 

linguagens. Dezessete (17) estudantes elaboraram suas respostas na linguagem 

natural, conforme dissemos, e exemplificaram com as linguagens simbólica e figural 

onde deram exemplo, enquanto três (3) elaboraram suas respostas na linguagem 

natural e exemplificaram na linguagem figural. Percebe-se portanto a diferença entre 

usar duas (2) linguagens de forma articulada e usar uma linguagem mista. 

Dezessetes (17) estudantes responderam: “sim. No ponto onde a derivada se 

anula como vemos no gráfico”. Destes, nove (9) apresentaram a função 2( )f x x= −  

e seu gráfico declarando: “Por exemplo, o ponto no qual a função possui um Máximo 

relativo está localizado entre x = -2 e x = 2 , que é representação na linguagem 

figural da parábola acima que é representação na linguagem simbólica” (resposta 

literal). Oito (8) estudantes apresentaram a representação 3( )f x x=  e fizeram 

declaração análoga. Neste caso, eles não desenharam o gráfico e, assim, 

apresentaram duas linguagens: a natural e a simbólica. 

Os demais estudantes apresentaram gráficos genéricos e usaram setas como 

símbolo das tangentes. E assim usam duas linguagens, a natural e a figural. 

4.2.4. Análise do item 2(d) 

A questão 2(d) buscava que os estudantes discutissem as condições 

impostas à derivada primeira de uma função para que a mesma tenha máximo ou 

mínimo local. Durante boa parte deste trabalho e, principalmente, quando falamos 
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de extremos locais, vimos que mesmo o estudante acertando o extremo local, ele o 

faz sem, de fato, reconhecer as condições para esta existência.  

Tabela 27. Linguagens utilizadas na questão 2(d) 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural 32 7       
Simbólica         
Figural         
Figural + 
simbólica 

        

Natural + 
simbólica 

     18   

Natural + Figural         
Nat.+Fig.+Simb.         

 

Os quatro (4) estudantes no pré-teste emitiram respostas do tipo: “a função se 

anula mas antes e depois tem valor real” (resposta literal). Há uma troca entre a 

função e sua derivada, interpretamos portanto como um erro de contexto. 

Quanto aos estudantes que erraram, não temos um padrão nem mesmo 

aproximado. Por exemplo, um dos estudantes disse “para que tenha máximo local a 

derivada é diferente de que para que tenha mínimo local” (resposta literal). Outro 

estudante disse que “para ter máximo ou mínimo local a derivada tem que ser reta” 

(resposta literal). Neste segundo caso nos vem, novamente, a idéia da física.  

Um dos tratamentos que mais chamam a atenção da derivada no estudante 

de licenciatura é o exemplo da derivada no cálculo da velocidade e da aceleração de 

um móvel. Na explicação, então, a tendência é desenhar o trajeto acompanhado do 

componente que tangencia a curva.  

Todos trabalharam com a linguagem natural. Saber o que acontece com a 

derivada para que a função tenha um extremo local é compreender as questões 1, 2 
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e 3. Mas isso não quer dizer que o estudante não possa identificar o extremo local 

como já pudemos ver. No dizer de Duval (2003, 2004), o estudante pode perceber 

este ente, mas não constitui noesis. Isto é, os atos cognitivos a respeito do assunto 

não estão construídos e assim o estudante não se terá apossado do objeto. O que 

também equivale dizer que não é capaz de ir de uma representação a outra sem 

perder os conceitos do objeto.  

Já no pós-teste, verificamos cinco (5) estudantes dizendo: “a função se anula” 

(resposta literal). Poderíamos ver esta resposta como uma identificação do que 

acontece com função dada pelo gráfico e não das condições gerais. Há um erro de 

contexto. 

De certa forma esses erros parecem paradoxais se observarmos o item 

anterior. Observe-se que esta pergunta traz a complexidade de se descrever o 

acontecimento, ao contrário das anteriores que além de não fazer esta cobrança, o 

gráfico, claramente, ajudava na resposta. Os estudantes que erram foram os 

mesmos que deram o tipo de resposta incompleta no item 2(c).  

Dezoito (18) dos demais vinte (20) estudantes o fizeram usando na resposta 

' 0 ' 0 ' 0f f f> − − − = − − − <  ao tempo que a descreviam na linguagem materna. Daí 

a colocação na linguagem Materna + simbólica. Para explicar a resposta na 

linguagem natural, os estudantes seguiram a seguinte linha: "para a função ter o 

ponto é preciso que ela cresça decresça e se anule" (resposta não literal). Há uma 

troca, na linguagem materna, da derivada da função para a função se anular, talvez 

provocada pelo gráfico da 2ª questão. 
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Tabela 28. Classificação dos erros (item 2d) 

Tipo de erro  Pré-teste  Pós-teste 
Conceitual   
Contexto 32 23 
Linguagem   

 

Podemos ver que os tipos de erros são de contexto. Muitos parecem ser 

provocados pela existência de um exemplo de gráfico na questão. 

4.2.5. Análise do item 2(e) 

No item 2(e), os estudantes eram solicitados a decidirem sobre a existência de 

assíntotas, localizarem o valor de x onde as mesmas ocorriam e classificá-las em 

vertical, horizontal ou diagonal. 

Durante este trabalho vimos discutindo os elementos que compõem um 

gráfico completo. De todos os elementos discutidos, este é um dos menos discutidos 

na literatura, assim como no ensino de cálculo. Isto se reflete no número de 

respostas do tipo “não vi o assunto na graduação” no pré-teste e o número de 

respostas em branco, respectivamente dezenove (19) e três (3) não nos 

surpreendeu.  

Temos cinco (5) estudantes que deram como resposta praticamente a 

mesma. “Existe. São as retas paralelas ao eixo dos Y” (resposta literal). Localiza-se 

a figura da reta, mas não se reflete o que são as mesmas em termos da função. 

Durante, todo o experimento, eles se referiam, inicialmente, às assíntotas com: 

“linhas pontilhadas”; “aquela linhazinha que passa por x = -2; x = 2 e y = 1”, etc. O 

aspecto gráfico dela é o que tem sido mais valorizado pelo estudante, e não o que 

ocorre com a função quando se aproxima da mesma. 

Observando o gráfico pode-se, com os devidos cuidados, mostrar que uma 

assíntota ocorre quando a menor distância entre o ponto P da curva a um ponto P’ 
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de uma linha imaginária (chamada assíntota) tende a ZERO quando P tende a mais 

ou menos infinito. Temos ainda o fato de existirem descontinuidades removíveis, o 

que não acontece com assíntotas. Em síntese: são duas entidades matemáticas 

distintas do ponto de vista formal e que, muitas vezes, se confundem na forma visual 

sem que isso cause prejuízo ao gráfico da função. 

Tabela 29. Linguagens utilizadas na questão 2(e) 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural 32        
Simbólica         
Figural         
Figural + 
simbólica 

        

Natural + 
simbólica 

     25   

Natural + Figural         
Nat.+Fig.+Simb.         

 

Percebemos que cinco (5) respostas do pré-teste que poderíamos considerar 

como corretas foram na linguagem materna que são aquelas com o sentido: “Sim, 

tem três assíntotas pois a função se aproxima cada vez mais das retas pontilhadas”.  

As assíntotas geraram um bom debate. Como discutimos, além de não ser 

explorada na graduação, particularmente no Cálculo I, sua observação nos leva a 

imaginar um ponto de descontinuidade. Foi interessante observar que dos vinte e 

cinco (25) estudantes no pós-teste, doze (12) ainda explicaram a diferença entre 

assíntota e descontinuidade.  

Treze (13) estudantes emitiram repostas do tipo: “Sim, são três assíntotas 

sendo duas verticais e uma horizontal. Ocorrem em .1;2;2 ==−= yxx ” (resposta 

literal).  
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Outras respostas mais descritivas fizeram doze (12) estudantes da seguinte 

forma: “Sim, são três assíntotas sendo duas verticais e uma horizontal. Ocorrem em 

.1;2;2 ==−= yxx  Mas estes dois pontos X são pontos onde a função não é continua 

mas não é a mesma coisa. No ponto em que a função não é continua o limite vai 

para o infinito no ponto. As assíntotas são diferentes porque quando ela existe é 

porque a distancia entre o gráfico e a reta pontilhada fica cada vez menor ou como 

nos matemáticos dizemos tende para zero” (resposta literal).   

No pós-teste, os estudantes usam uma linguagem mista, da materna com a 

simbólica, a fim de precisar a equação da reta. 

Tabela 30. Classificação dos erros (item 2e) 

Tipo de erro  Pré-teste  Pós-teste 
Conceitual 22  
Contexto   
Linguagem 5  

 

Colocamos as ausências de respostas na condição de erro conceitual. A 

justificativa é que, apesar da ausência de resposta, de fato, não ser erro, a 

consideramos como tal uma vez haver a necessidade de qualificar a ausência. Esta 

qualificação foi feita no início das definições para este tipo de tabela. Os outros 

erros, cinco (5), foram de contexto. Responde-se o que não é perguntado ou a 

resposta foge da pergunta deixando de fazer sentido. 

4.2.6. Análise do item 2(f) 

Na questão 2(f), o estudante é questionado se a função representada tem 

intervalos nos quais é côncava para cima e/ou côncava para baixo. Ele é ainda 

solicitado a identificar os intervalos. 
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No pré-teste, vinte e nove (29) estudantes confundem concavidade com 

crescimento. As respostas foram na seguinte direção: “se a função cresce então é 

côncava para cima, se decresce é côncava para baixo ou vice versa. Ela é côncava 

para cima no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Depois é côncava para 

baixo”. (resposta literal). Essas respostas mostram que o problema está no 

entendimento errôneo de que: se a função cresce então é côncava para cima, se 

decresce então é côncava para baixo. 

Dentre as respostas há aquelas que trataram de uma linguagem mista entre 

natural e simbólica. Os erros cometidos já foram analisados durante este trabalho ao 

tratarmos dos intervalos, desconhecimento das descontinuidades, junção de 

intervalo sem sentido como, por exemplo: “É côncava para cima no intervalo 

[ ;−∞ +∞ ] no primeiro e, segundo quadrante, é côncava para baixo no terceiro e 

quarto intervalo ( ;−∞ +∞ )” (resposta literal). Observamos que pontos não 

pertencentes ao domínio são contemplados no intervalo de domínio da função. Por 

exemplo: “a função é côncava para cima no intervalo ( ; 2−∞ − ]”. 

Os outros três (3) estudantes disseram: ”Sim. A função tem intervalos por 

serem crescente e decrescente” (resposta não literal).  
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Tabela 31. Linguagens utilizadas na questão 2(f) 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural 18 25       
Simbólica 8        
Figural         
Figural + 
simbólica 

        

Natural + 
simbólica 

    6    

Natural + Figural         
Nat.+Fig.+Simb.         

 

Observe-se ser esta uma das raras vezes em que tivemos respostas 

contemplando três situações de linguagem. O que vem ocorrendo é a opção pela 

linguagem natural e / ou pela linguagem simbólica. Isso, possivelmente pela 

peculiaridade das perguntas. Dezoito (18) estudantes usaram apenas a linguagem 

natural, oito (8) estudantes usaram apenas a linguagem simbólica e seis (6) 

estudantes usaram a linguagem natural composta com a linguagem simbólica. Neste 

caso os estudantes disseram: “Sim. O gráfico mostra isso pois tem momento que  

f2 < f1 mas X2 < X1”. (resposta literal).  

Tabela 32. Classificação dos erros (item 2f) 

Tipo de erro  Pré-teste  Pós-teste 
Conceitual  2 
Contexto 19  
Linguagem 13  

 

No pós-teste, as respostas podem ser divididas em três blocos com o mesmo 

significado, mas notação diferente: 

I). ( ; 2) (2; )−∞ − +∞U ; côncava para cima, nove (9) estudantes; 

II) ] , 2−∞ − [U ]2, +∞ [; côncava para cima, sete (7) estudantes; 

III) . ∪−<<∞− 2x  +∞<< x2 ; côncava para cima, nove (9) estudantes. 
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O intervalo em que a função é côncava para baixo (2; 2) recebeu o mesmo 

tratamento e podemos, analogamente, dividir as respostas em três blocos.  

Assim sendo façamos uma análise dos dois erros. Aqui aparece o erro onde 

se confunde intervalo com ponto. O estudante diz que a função tem região côncava 

para cima e tem região convexa da seguinte forma: Concavidade para cima (coloca 

um esboço de um gráfico côncavo para cima) nos valores de x igual a 2 a -2, um 

com concavidade voltada para baixo valor de x=0. Estes estudantes apresentaram 

exemplo de suas respostas desenhando as seguintes figuras: 

         

 Gráfico 17. Tipo de desenho apresentado pelos estudantes sobre concavidade 

 
Pela representação do estudante percebe-se uma confusão entre 

concavidade e assíntotas. Há a percepção clara de que na ausência do gráfico, 

quando devem aparecer assíntotas ou quando há a necessidade de passagem entre 

sistemas de Representação, estes estudantes têm forte dificuldade. 
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4.2.7. Análise do item 2(g) 

Na questão 2(g), o estudante é solicitado a correlacionar a derivada segunda 

de uma função e a concavidade de seu gráfico em um intervalo do domínio da 

função.  

Os erros cometidos ao inserirmos questões que exigiam compreensão da 

derivada primeira já nos possibilitavam inferir que o número seria desta ordem. Isso, 

não propriamente por estarmos, agora, inserindo a derivada segunda, mas sim, em 

virtude da incompreensão do estudante quanto ao que é derivada em si mesma. . 

O estudante discute o caso sem a preocupação de uma análise mais 

aprofundada da derivada segunda. Todas as respostas foram emitidas na linguagem 

natural. O estudante nos diz: “O exemplo é a parábola voltada para cima quando “a” 

é positivo e as derivadas positivas ou para baixo quando é negativo” (resposta 

literal). Conforme vimos acima, há a necessidade de maior observação sobre o 

comportamento da função relacionada à derivada segunda. 

Trinta e uma (31) das respostas se enquadram no erro conceitual. O 

estudante não tendo o conceito de concavidade para cima acaba por confundir as 

entidades matemáticas com outras que não estão em questão no item. Por exemplo, 

o estudante diz ”acontece que a derivada primeira é a aceleração ou a velocidade do 

móvel (resposta não literal). Resposta esta que já nos foi dada quando tratamos da 

derivada primeira. Ou “se a derivada for côncava ela é crescente” (resposta literal). 

Há uma mistura completa de aspectos de um mesmo conceito em linguagens 

diferentes. A derivada (segunda) pode ser positiva ou negativa no ponto, mas não 

pode ser côncava para cima nem para baixo. Ser côncavo é uma característica 

apresentada pelo gráfico da função. 
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Já no pós-teste, 4 estudantes usando a linguagem natural: “No primeiro caso 

a derivada é positiva e no segundo é negativa” (resposta literal”), não explicitando se 

tratar da derivada segunda. Os demais responderam da seguinte forma: 

I – Se côncava para cima  ;0'' >f  

II – Se côncava para baixo ;0'' <f  

Exemplificaram colocando os gráficos das funções 2 2( )  e f(x)=-xf x x=  as 

derivando.  

Tabela 33. Linguagens utilizadas na questão 2(g) 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural 32 4       
Simbólica         
Figural         
Figural + 
simbólica 

     21   

Natural + 
simbólica 

        

Natural + Figural         
Nat.+Fig.+Simb.         

 

Tabela 34. Classificação dos erros (item 2g) 

Tipo de erro  Pré-teste  Pós-teste 
Conceitual 31 4 
Contexto   
Linguagem   

 

Os quatro erros do pós-teste, os estudantes trocaram a derivada primeira pela 

derivada segunda. E isso não deixa de sugerir descuido ou falta de aquisição de 

conhecimento. 
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4.3. Análise da 3ª Questão dos Testes  

A terceira questão solicitava que o aluno esboçasse o gráfico da função e 

indicasse os cálculos dos elementos necessários ao esboço a partir da função dada 

abaixo:  

2

2
( )

4

x
f x

x
=

−  
Expressão 13. Representação Simbólica da função 

 

O esboço do gráfico desta função exige o cálculo de onze (11) itens, a saber: 

três (3) assíntotas (duas verticais e uma horizontal); quatro intervalos de 

crescimento/decrescimento, um extremo local e três intervalos de concavidades.  

Três (3) estudantes chegaram próximo ao gráfico correto. Dois deles 

totalmente. Um (1) deixou de contemplar a assíntota horizontal. Estes estudantes 

usaram como ferramenta o cálculo do limite. Tomemos o primeiro destes estudantes. 

Seus cálculos são os seguintes: 
2

2
2

lim ;  
4x

x

x+→
= ∞

−
Repete a mesma idéia para o 

caso do limite tender para 2 à esquerda, para -2 à direita e -2 à esquerda. Depois faz 

o cálculo do limite tendendo para ±∞  e encontra que o resultado é ZERO, de forma 

errônea. Com isso conclui um ponto de extremo local em zero. 
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Figura 3. Resposta da questão 3 por um dos estudantes 

 
O fato de se usar o limite na sua forma de definição, e não a derivada, poderia 

ser apenas um modo muito mais complexo de se fazer o gráfico. No entanto, o 

estudante calcula o limite quando x tende a ±∞  como zero e não como 1, e toma 

esse cálculo como sendo o ponto de máximo. Além disso, apesar do esboço das 

concavidades estarem corretos, não há indicação de seu cálculo.  
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Observando-se, agora, o segundo e o terceiro estudantes, temos que a 

ferramenta usada também foi o limite. Para o caso da assíntota horizontal, que faltou 

no gráfico do primeiro estudante, eles usaram o levantamento da indeterminação de 

modo correto e claro.  

A curiosidade nos compeliu a verificar as respostas destes estudantes, em 

particular, no pré-teste. Os estudantes não tinham identificação com nome, letras ou 

algarismo. No entanto pudemos, com muita atenção, encontrá-los através da 

caligrafia, de tipo (estes escreviam melhor e mais organizadamente) e forma da 

escrita. Observando o teste destes estudantes verificamos que foram os que mais 

acertaram as questões do pré-teste com 53% de acertos nos itens.  

Quanto aos demais estudantes, todos erraram este item. Doze (12) 

estudantes fizeram vários cálculos corretamente, mas erraram na aplicação do dado 

obtido, algo que discutimos durante o trabalho. O estudante acerta o cálculo, mas 

não sabem usar os dados. Quinze (15) estudantes tentaram o gráfico usando a 

estratégia de um número um ponto. Isso vem significar que os mesmos não mais 

detêm o conceito da ferramenta derivada na construção de um gráfico. Assim o 

estudante retornou ao seu ponto inicial no ensino fundamental.  

Especificamente para esta questão, a montagem da tabela, quanto à 

linguagem usada aparecem os 3 sistemas utilizados conjuntamente. No entanto, o 

número de itens ficou sendo contado agora como 11 elementos do gráfico x 32 

estudantes, 352 ao total. 
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Tabela 35. Linguagens utilizadas na questão 3 

Respostas por sistemas / representações 

Uma 
representação 

Um sistema e 
mais de uma 
representação 

Dois sistemas e 
pelo menos uma 
representação por 
sistema 

Três sistemas e 
pelo menos uma 
representação 
por sistema 

Linguagem 
usada 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
Natural         
Simbólica         
Figural 3        
Figural + 
simbólica 

    16    

Natural + 
simbólica 

    303    

Natural + Figural         
Nat.+Fig.+Simb.       30 352 

 
 

Esta foi uma questão fortemente voltada para as linguagens figural. No 

entanto, a construção de um gráfico raramente é feita pelo estudante sem o uso de 

outras linguagens. Mas nosso foco foi na apresentação dos elementos destacados 

para o esboço do gráfico. Dito de outro modo estamos observando: se o estudante 

acertou ou não a derivada; se o estudante acertou ou não o extremo local; se o 

estudante acertou ou não os intervalos de comportamento do gráfico, etc. E não, 

simplesmente, se o estudante acertou o gráfico.   

Esta questão, como já colocado, diferencia-se das demais tanto no conjunto 

de procedimentos a serem adotados pelos estudantes (finalidade), que é esboçar o 

gráfico de uma função. Conforme vimos, estudantes, no pré-teste, aproximaram-se 

do gráfico correto, usando limites.  

Observemos então alguns usos do limite em si mesmo na construção dos 

gráficos. Um dos estudantes, no pré-teste, não atentou para a assíntota horizontal, e 

não percebeu que (0; f(0)) é ponto de máximo local. 
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Outro caso, a tentativa do estudante foi de descobrir os valores que anulam o 

denominador. Com isso ele conclui que os valores são x=-2 e x=2. Ocorre que estes 

valores são elementos da descontinuidade. Como se pode ver o estudante 

considerou como sendo raízes da função pela Figura 4. Em outro momento o 

estudante buscou verificar a interseção entre as funções do denominador e do 

numerador atribuindo os valores 0 e -1. E apesar de usar x=-2 como raiz acaba 

escrevendo 
2

2

( 2) 4
( 2 ) 4 4 4

−−−− ====
− − −− − −− − −− − −

, mas não mostra o que isso significa para ele.  

 

Figura 4. Resposta da questão 3 por estudante que c onfunde descontinuidade e raiz 

 

Quando falamos, no tópico, O esboço do gráfico e a Derivada, da construção 

do gráfico ponto-a-ponto, dissemos de sua dificuldade. Verifiquemos o que o 

estudante faz nesta condição ao usar uma função mais sofisticada como a qual 

estamos trabalhando: 
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Figura 5. Esboço do gráfico por um estudante que utiliza a estratégia ponto a ponto 

 
O estudante trabalhou o gráfico do numerador e, depois, o gráfico do 

denominador entendendo tratar-se de dois gráficos distintos na mesma função. E, 

então, conforme diz Palis (2000), parte de um ponto, no caso x=-1 atribui outro valor, 

x=0, e mais outro x=1. Daí tira a conclusão do gráfico. Este tipo de estratégia é 

aquela usada no caso da função quadrática em que se busca calcular as raízes, um 

dos ramos da parábola e usa-se a simetria para encontra o outro ramo. 

Os resultados que passaremos a apresentar dizem respeito às questões do 

pré-teste. Não é demais lembrar ao leitor que nossas inserções pelo pré-teste foram 

apenas na idéia de levantar observações sem que as mesmas fossem comparativas 

entre os testes. Esta postura tem toda a conseqüência já estabelecida durante o 

trabalho tendo em vista as variáveis que envolveriam um estudo comparativo. 

A análise do pré-teste nos traz algumas preocupações contidas: no temor do 

estudante (no caso o do nosso universo) em se expor; no profundo vazio de 

conhecimento da Matemática principalmente no que se diz respeito aos aspectos 

etimológicos tanto na linguagem materna quanto da linguagem simbólica; na 

necessidade de ver (ou de rever) conceitos matemáticos e, neste caso, nos parece 

grave o fato do estudante, ao invés de levar aos seus estudantes a linguagem 
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matemática, supostamente aprendida na graduação, aderir à forma como os 

estudantes trabalham no ensino fundamental. 

Percebe-se a linguagem criada pelos jovens internautas como, por exemplo, 

tb para também, vc para você ser, também usadas pelos professores. No caso da 

Matemática encontramos soluções de questões exatamente iguais àquelas 

encontradas no início da graduação. Por exemplo: 

2

2

2x 4

x 2

x 2

====
====

====

 

Ainda: 
3 2f (x) x 2x f '(x) 3x 2= + = = += + = = += + = = += + = = + . 

Percebe-se a ausência da simbologia matemática, além de trocas de 

símbolos, constituindo-se um erro operacional. No caso específico, da linguagem 

matemática tudo nos leva a crer que os estudantes apresentam diversas dificuldades 

na utilização da mesma. 

No pós-teste, os estudantes que acertaram apenas construíram o gráfico a 

partir dos cálculos, existe, por parte dos mesmos, comentários comuns como: agora 

calculemos os intervalos de crescimento; agora calculemos o intervalo de 

concavidade para cima, etc. Dezoito estudantes (18) fazem esquemas na seguinte 

direção:  

I) ' 0 ' 0 ' 0f f f> − − − = − − − <  Ponto de máximo 

II) ' 0 ' 0 ' 0f f f> − − − = − − − < Ponto de Mínimo 

III) ( ) 0f x =  Raiz 

IV) ''( ) 0f x > côncava para cima no intervalo 

V) ''( ) 0f x < Côncava para baixo no intervalo 

VI) 
2

lim ( )
x

f x
±→−

= +∞  
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VII) 
2

lim ( )
x

f x
±→+

= +∞  

VIII) '( ) 0F X >  crescente caso contrário decrescente 

Com este esquema os estudantes encontraram todos os elementos, muito 

embora percebamos a falta de alguns deles como o ponto de inflexão. Mas, no caso, 

não houve verificação da existência do ponto de inflexão. 

Dois erraram e não fizeram esquemas, assim com os demais cinco. 

4.4. Síntese da Análise dos Testes 

Para uma melhor análise dos dados apresentados quanto à representação 

utilizada, primeiro sintetizados o uso das representações por questão na tabela a 

seguir.  

Tabela 36. Síntese da linguagem utilizada em questões que buscam identificar elementos do gráfico 
dado 

Pré-teste Pós-teste Linguagem 
usada 1a 1c 1e 1f 1g 2a 2c 2e 2f 1a 1c 1e 1f 1g 2a 2c 2e 2f 
Natural 7 12 32 16  32 32 32 18 2  5 9     25 
Simbólica 23 20  10 7    8  11   25     
Figural                   
Natural com + 
de 1 represent. 

                  

Simbólica com 
+ de 1 represt.          3 14        

Figural com + 
de 1 represt. 

                  

Figural + 
simbólica 

2         20      17   

Natural + 
simbólica 

   6 21    6   20 16  25 3 25  

Natural + 
Figural 

    4           5   

Nat.+Fig.+Simb.                   
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Tabela 37. Síntese da linguagem utilizada em questões que buscam discussão de conceitos e 
propriedades matemáticas 

Pré-teste Pós-teste 
Linguagem usada 

1b 1d 1h 2b 2d 2g 1b 1d 1h 2b 2d 2g 
Natural 26 17 29 32 32  25 24  5 7  
Simbólica 6 8 1       2   
Figural             
Natural com + de 1 rep.             
Simbólica com + de 1 rep.             
Figural com + de 1 rep.             
Figural + simbólica             
Natural + simbólica  7 2     1 25 15 18  
Natural + Figural          3   
Nat.+Fig.+Simb.             

 

As tabelas 36 e 37 nos mostram uma tendência maior no pré-teste em 

apresentar as respostas utilizando uma única representação, o que se altera no pós-

teste. Os alunos utilizam-se de transformações por tratamento e evitam as 

conversões. Duval (2003, p.15) já nos revela esta situação quando vem dizer: 

“Quase sempre, é somente este tipo de transformação que chama a atenção porque 

ele corresponde a procedimentos de justificação”. Isso vem significar, 

pedagogicamente, a tendência do professor em procurar uma forma mais simples do 

estudante entender o ente matemático. E, a forma mais simples, porem menos 

eficaz, é apresentar representações em um mesmo sistema semiótico.  

Algumas observações complementares quanto ao estudante durante o pré-

teste: 

a) sentem grandes dificuldades em se expressar. Quer seja na linguagem 

materna figural ou simbólica. Quando utilizam duas linguagens, tentam um 

mesclado das linguagens e não a conversão de um mesmo conceito de uma 

linguagem para a outra; 

b) nas respostas mais complexas eles tentam a linguagem materna muito 

embora, quase sempre, esta linguagem seja inadequada e mais afeita a 

erros; 
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c) não conseguem fazer uma junção dos intervalos das funções de modo 

coerente mesmo dispondo dos elementos, em forma de intervalo, que 

compõem o gráfico; 

d) dado que as respostas foram sempre na linguagem materna ou na simbólica, 

há a sugestão de que a linguagem figural parece haver sido tratada sem a 

devida importância quando do estudo do cálculo.  

 

Apesar de muito escolhida, a linguagem natural mostrou-se ineficiente para os 

estudantes expressarem-se matematicamente no pré-teste, tanto no sentido de 

identificar elementos nos gráficos quanto em questões que buscavam que eles 

discutissem conceitos matemáticos ou propriedades. 

Vejamos agora o que ocorre com a escolha da linguagem simbólica no pré-

teste. Percebemos também que apesar de pouco utilizada, os estudantes que 

utilizavam a linguagem simbólica conseguiam um maior percentual de acerto no pré-

teste. Estes números, no entanto, não podem ser considerados como reveladores da 

opção pela linguagem natural. Como pudemos ver a “exigência” das respostas na 

linguagem simbólica, por exemplo, somente se torna forte na última questão. 

Observe-se ainda que a última questão não está aqui contabilizada. Este 

gráfico será apresentado em separado em virtude de sua peculariedade: Esboço do 

gráfico. Os dados nos mostra, quando do pré-teste, dificuldades dos estudantes em 

responder uma questão usando mais de um sistema de representação. Esta 

sugestão passou a ser uma constatação quando do experimento. 

O gráfico da última questão nos mostra a grande dificuldade do estudante 

conforme vimos discutindo.  

Ainda que nossa pretensa conclusão seja através dos números, lembramos 

esta se ancora em uma análise dos dados escritos e falados. Durante toda nossa 
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análise, buscamos repensar a estratégia do estudante para a emissão de sua 

resposta. Podemos agora observar que: 

• O estudante busca se proteger de um erro usando, como argumento, não ter 

visto o conteúdo na graduação. Este argumento nem sempre prospera. 

Tomemos por exemplo o estudante que diz não haver visto crescimento, 

decrescimento e ponto crítico de uma função e, no entanto, acerta o extremo 

local. O que ocorre, nesse “paradoxo” é a falta do conhecimento do termo. 

Temos várias formas de solicitarmos informação sobre esses elementos. 

Caso perguntemos: “dado o ramo desta função, onde ela se mostra 

crescente e onde ela se mostra decrescente?”.  O gráfico, no caso, mostra 

as regiões para o estudante facilitando o reconhecimento. No entanto se a 

pergunta é: “Dada uma função f, quando dizemos que a mesma cr esce?”.  

Esta é uma pergunta que traz outro nível de dificuldade. Neste caso, como 

vimos, o estudante procura se amparar no “não vi o assunto”.   

• O estudante do nosso experimento está fora da graduação há, em média, três 

anos. Durante este tempo está ministrando aula no ensino fundamental e 

médio. Nesse caso percebemos que houve uma perda de conceitos (e 

formalizações) por ventura construída na graduação. E, assim, passa a usar 

afirmativas não generalizadoras mesmo quando isso é necessário. Há uma 

adaptação do professor tanto ao que os colegas mais antigos professam, 

quanto ao que o estudante posiciona. Vimos, por exemplo, muitos destes 

estudantes usam VC como você , T+ como até mais, por exemplo. E 

sabemos que este é um tipo de linguagem usado pela juventude depois do 

advento da Internet. Alguns professores contactados (quatro) nos dizem que 

isso é uma prova de aprendizado com o estudante justificando que o 

professor também aprende com o estudante. O que, pelo menos na área de 

humanas, não é mais uma questão estranha. O estranho é que, no nosso 

entender, essa linguagem é uma linguagem coloquial em seu devido fórum.  

• A tendência do estudante, em termos de linguagem, foi o uso da linguagem 

natural. Certamente que na maioria dos itens essa era a opção mais simples. 

No entanto as respostas a estas questões (e a outras) poderiam ser dadas 
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em outro tipo de linguagem. Como vimos, o fato é que o estudante tem 

dificuldades tanto na linguagem simbólica quanto na linguagem figural.     

Percebe-se pelo gráfico, uma tendência dos estudantes, após a intervenção 

de utilizar-se de mais de uma linguagem. Em muitos momentos de um misto de 

linguagem, no qual duas linguagens se complementam numa tentativa de 

argumentação, sem haver uma conversão de um mesmo conceito em duas 

linguagens. No entanto, o uso de duas linguagens com conversão, começa a 

aparecer, e uma tendência a exemplificar utilizando-se de outras linguagens é 

presente. 

Chamamos a atenção para o fato de que somente 25 estudantes fizeram o 

pós-teste. Isso se constituiu em uma “evasão” de 7 estudantes em relação ao pré-

teste. Ao mesmo tempo em que houve restrição do universo da pesquisa. Deste 

modo, o grupo de 25 estudantes representará 100% e um estudante equivalerá a 

4% do total de estudantes participantes do pós-teste.  

É fundamental, também, chamar a atenção, como dissemos no item 

Procedimentos metodológicos  que voltaríamos a lembrar, o seguinte fato: a 

princípio tínhamos três questões sendo a terceira composta por três funções. O teste 

havia ficado muito longo, somente foi exigido o da primeira função.  
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 
 

Estamos absolutamente conscientes de apenas termos arranhado uma 

questão tão séria e tão enraizadas na consciência acadêmica. Isso nos levar a ter a 

clara percepção da impossibilidade do esgotamento de conceitos, pressupostos e 

idéias que cercam a problemática abordada. Assim, aqui, buscaremos concluir uma 

pesquisa inacabada por essência da ciência.  

A complexidade do problema não nos permite uma conclusão muito breve e 

muito menos pontual e, por isso, talvez o leitor venha a considerar este tópico longo 

demais. Acredite, não temos a capacidade de refletir o que foi esta pesquisa de 

outra forma.  

Levando-se em consideração as pesquisas qualitativas e as pesquisas 

quantitativas, podemos verificar que ambas têm suas vantagens e desvantagens 

para o final de uma análise epistemológica da investigação. No caso da pesquisa 

quantitativa, podemos perder grande quantidade de informações pelo viés da 

consolidação de resultados que não levem em consideração as variáveis, neste 

caso, sócio-educacionais, emotivas, circunstanciais, etc.  

Conforme discute Richardson (1999), não há a preocupação com as reações 

positivas ou negativas advindas do meio e do momento que se vive. Reduz-se, 

portanto, a pesquisa ao campo observável exato, quando se sabe que mesmo as 

ciências exatas, nem sempre, são desprovidas destes contextos. 

Por outro lado, a pesquisa qualitativa pode acabar fazendo com que a 

subjetividade deixe a informação desancorada de uma realidade mais patente: a 

questão da necessidade da validade que, tradicionalmente, é própria da pesquisa 

quantitativa.  
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Nesse trabalho optou-se por fazer foco nos dois tipos de métodos. De um 

lado, a discussão das respostas e a metodologia da pesquisa apontam para o 

qualitativo. De outro, a coleta das informações finais, a partir da tabela, revela a face 

quantitativa. 

Nesta pesquisa pudemos verificar e discutir algumas das dificuldades de 

estudantes, todos os professores no ensino médio, quanto à problemática do esboço 

de gráfico de funções racionais com polinômios de até terceiro grau, significando 

problemas desde a compreensão do gráfico da função f (x) ax b= += += += + , até funções de 

traçado mais complicados. Pudemos, a partir de nossas análises, verificar a 

importância da estratégia de curso de matemática, especificamente no caso do 

esboço de gráfico de função, ter como base o tratamento do elemento a partir da 

ênfase em sistema semiótico. 

Passou-nos a ser absolutamente notória a importância do estudante 

compreender a forma de se ter acesso ao objeto matemático apregoada por Duval 

(2004). Esta nossa convicção puxa outro elemento sem o qual a compreensão acima 

citada não se concretiza. Este elemento pode ser descrito como a capacidade do 

estudante transitar entre sistemas de representação. 

As duas condições tratadas acima são intrínsecas e são elas que 

proporcionam a compreensão de um mesmo objeto matemático representado em 

sistemas distintos o que vem implicar na compreensão de pontos fundamentais da 

teoria traduzida no fato de que a representação não é o objeto; há de se distinguir o 

representante do representado; a aprendizagem de fato efetiva e eficaz se dá 

quando da transformação por conversão.  
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A situação aqui descrita não é particular do ensino médio, ultrapassa-o e bate 

no ensino superior de graduação. E é na matemática superior de graduação que 

vislumbramos de um lado a importância da teoria em questão e de outro, embora 

complexa, a necessidade de se elaborar estratégias para atingir os pontos acima 

mencionados particularmente no que se diz respeito à conversão que puxa o 

problema da semântica e da conservação de ordem dos valores: A compreensão e a 

distinção entre objeto e representação. 

A revisão bibliográfica nos mostrou que a grande parte dos trabalhos 

conduzidos na direção de uma aprendizagem mais efetiva da ciência em questão é 

levada a efeito com base nos computadores / softwares. Em que pese à grandiosa 

contribuição do Hardware e, evidente, dos softwares na aprendizagem de 

matemática, estas pesquisas no que se diz respeito à construção cognitiva com foco 

no como se dá o acesso ao objeto, não tem tido um aprofundamento mais enfático. 

Desta forma percebemos que muito ainda havermos de buscar para uma 

compreensão mais clara das estratégias de construção mental subjacente no 

estudante para o caso do esboço de gráfico de função.  

Embora continuemos a defender a formalização matemática, acreditamos que 

esta não é a finalidade primordial da construção de um gráfico de função. A forma 

com vem sendo apresentado tal tópico provoca uma aprendizagem muito distante 

daquela chamada por Duval (2004) de eficaz e duradoura. Demonstra-se pouca 

familiaridade dos estudantes com as linguagens matemáticas, e principalmente com 

o uso de diferentes linguagens matemáticas. 

Em alguns momentos, dentro do tópico esboço de gráfico de funções (quando 

este existe) a forma de se apresentar o gráfico de função vem servir a outros fins 
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como a visualização da variação de taxas; do que ocorre com um dado ponto P do 

domino (a; b) da função, etc. Só eventualmente, e por força das circunstancias, tem 

o propósito de mostrar ao estudante o que, por que ou como, determinado ente do 

gráfico impacta em outro (e vice-versa) e o que isso provoca na própria função. 

Podemos verificar que se o estudante, simplesmente, calcula o valor de uma 

função em certo ponto através de uma fórmula na direção cálculo⇒⇒⇒⇒ valor (situação I) 

da função, ele somente estará apto a ver esta direção.  

Pelo até aqui exposto: Falta de compreensão das relações entre entes 

matemáticos; construção do gráfico de uma função apenas observando-se os 

cálculos e, portanto, mecanicamente; falta de entendimento da produção de valores 

a partir do recebimento de outros valores por parte de uma função, etc., é que 

vemos estudantes estabelecerem o que foi chamado de “paradoxo”: Fazem todos os 

cálculos corretamente e, no entanto, não conseguem esboçar o gráfico da função. 

Há uma clara dificuldade de conversão por parte dos estudantes. 

A abordagem com foco no esboço do gráfico da função provou-se ser um 

motivador para o estudante buscar escrever diferentes conceitos em diferentes 

representação, inclusive com múltiplas representações.  

No entanto, percebeu-se uma maior tendência, transitória, do estudante 

utilizar uma linguagem mista, mas que não se constitui em conversão. Apenas 

alguns aspectos são escritos em uma linguagem e outros escritos em outras 

linguagens.  

Observamos também a falta de familiaridade do estudante com alguns termos 

utilizados no estudo do cálculo. Verificou-se, nesta pesquisa que o uso do gráfico 
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global o mais pormenorizado possível em seus elementos produziram uma profunda 

mudança na estratégia do estudante quando do esboço do gráfico. 

Há uma forte sugestão de que quando ao estudante dá uma resposta em 

mais de um sistema ou em um mesmo sistema usando mais de uma representação, 

isso não se dá tão somente para agradar ao pesquisador ou para mostrar que havia 

aprendido como erroneamente pensamos em certo momento. O mais provável é que 

o faça para poder comparar as representações e verificar se fala do mesmo objeto. 

Causas que nos levam a esta conclusão, são respostas do tipo: Domino da função é 

∈x  ou +∞<<∞− x . Outra, particularmente sobre o objeto, é quando o estudante 

diz da existência de várias representações para um mesmo objeto. Percebe-se, 

porém, uma tendência a uma escrita de forma sintética, muitas vezes deixando de 

lado elementos essenciais como, por exemplo, o caráter de conjunto do domínio. 

Citam-se apenas as condições do x para que ele pertença ao conjunto em foco. 

Vemos ainda uma grande dificuldade dos alunos quando se trata da 

discussão e representação de intervalos. 

Quando do pré-teste vimos a problemática da falta de uso de simbologias 

matemática como DONDE, IMPLICA, etc. O que não ocorreu posteriormente. A 

simbologia elementar da matemática também esteve presente na apresentação do 

gráfico global.  

Perceber-se, nesta pesquisa, que as representações semióticas de que fala 

Duval (2004) não tem sua importância restrita ao diálogo professor-estudante como 

uma espécie de academicismo. Virtuoso mas estanque. As representações 

semióticas se mostraram fundamentais para a percepção do estudante quanto ao 

funcionamento de suas estratégias. 
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Nas condições específicas deste trabalho pode-se percebe que as figuras 

gráficas favoreceram, sobremaneira, o estudante, ao facilitar a compreensão dos 

entes matemáticos abordados. Esta compreensão permitiu ao estudante enveredar 

pela formalização matemática sem os traumas conhecidos. O que favoreceu tratar a 

matemática com a compreensão de sua peculiar dificuldade. 

A maior relevância, de nosso ponto de vista, deste trabalho, delineou-se 

quando percebermos o avanço na compreensão matemática do estudante através 

do entendimento primordial sobre a distinção entre Objeto  e Representação . Esta 

nos parece ser a questão mais importante e que agrega o fato de que, em sendo a 

matemática uma ciência abstrata, não se pode ter acesso ao objeto senão através 

das representações. 

   Por outro lado percebe-se, claramente, que a compreensão da 

aprendizagem em matemática se foi fortalecendo quando da compreensão dos 

alunos sobre o que representam, para o aprendizado em matemática, o uso de 

sistemas semióticos distintos. 

Esta parte da compreensão se tornou bastante evidente quando o estudante 

começou a emitir respostas, mesmo que não fosse cobrado, em mais de uma 

linguagem semiótica e com o uso de mais de uma representação. Certamente que a 

proximidade com que Duval trata todos os entes de sua teoria, não ofusca a 

compreensão principal que está no fato do uso de representações para se acessar 

os objetos da matemática. 

  Finalmente pudemos verificar uma fase intermediária em que o estudante 

ainda não compreendia a concepção contida nos sistemas semióticos e a faze em 



                 145 

que, ao começar a se apoderar deste conhecimento, começou a desenvolver idéias 

próprias e apropriadas ao conhecimento da matemática.  
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