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RESUMO  

ALMEIDA, Marcio Vieira.  Um Panorama de Artigos Sobre a Aprendizagem 

do Cálculo Diferencial e Integral na Perspectiva de David Tall. 2013. 154 f.: 

il. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2013.  

 

Esta pesquisa tem por foco a aprendizagem e o ensino do Cálculo Diferencial e 

Integral. Trata-se da realização de um panorama de artigos de autoria de David 

Tall relacionados a esse tema.  É um estudo teórico de caráter bibliográfico, na 

modalidade panorama, cuja organização se pautou também em elementos da 

Análise de Conteúdo, segundo Bardin. São apresentados dados sobre a 

biografia do pesquisador inglês e a relação dele com a comunidade de 

pesquisa nacional. É realizado um levantamento, no banco de dissertações e 

teses da CAPES, com a intenção de identificar a utilização dos elementos 

teóricos desenvolvidos por Tall, em pesquisas nacionais. O material de análise, 

utilizado para o desenvolvimento do panorama, constituiu-se de 14 artigos, 

retirados da seção Limits, Infinity & Infinitesimals do sítio acadêmico do 

pesquisador. São destacados, nesse material, os elementos teóricos e as 

abordagens para o ensino formuladas para os conceitos: números reais, 

infinito, limites, continuidade, derivada, integral e equações diferenciais. O 

panorama traz sínteses e análises de elementos teóricos, além de colocar em 

evidência dados importantes sobre a aprendizagem e o ensino do Cálculo 

Diferencial e Integral, na perspectiva de Tall. Com a apresentação deste 

trabalho espera-se ter contribuído tanto com a pesquisa quanto com a prática 

docente. 

 

Palavras-chave: Panorama, Cálculo Diferencial e Integral, Limite, Infinito, 
Derivada, Integral, David Tall, Ensino e Aprendizagem do Cálculo. 
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ABSTRACT 

 

ALMEIDA, Marcio Vieira.  A panorama of Theorical Proposals on Learning 
Differential and Integral Calculus under David Tall’s perspective, 2013. 154 
f.: il. Thesis (Master’s Degree in Mathematics Education) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013.  
 

The focus on this research is the learning and teaching of Differential and 

Integral Calculus, through the reading of articles written by the researcher David 

Tall. It is a bibliographical theoretical research, in the modality of panorama, in 

which the organization is also based on elements of Content Analysis, 

according to Bardin. We present information about the biography of the English 

researcher and his relationship with the community of national research. The 

CAPES Thesis Database was studied, with the objective of identifying the use 

of theories developed by Tall in national researches. The material for analysis, 

used for the development of the panorama, was based on 14 articles, taken 

from the session  Limits, Infinity & Infinitesimals of the academic website of the 

English researcher. The theoretical elements and the approaches in teaching 

formulated to the concepts real numbers, infinity, limits, continuity, derivatives, 

integral and differential equations are highlighted in this material. The panorama 

brings summaries and analysis of theoretical elements, besides highlighting 

important information on the learning and teaching of Differential and Integral 

Calculus under Tall’s perspectives. With this research, we hope to have 

contributed to both research and teaching practice. 

 

Key-words: Panorama, Teaching of  Differential and Integral Calculus, Limits, 
Derivative, Integral, David Tall, Learning and Teaching of Calculus. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Meu primeiro contato com a disciplina Cálculo Diferencial e Integral foi 

como estudante de graduação em Matemática, na Universidade de São Paulo, 

em 2005. À época a disciplina de Cálculo I era formada por turmas de alunos dos 

cursos de Bacharelado em Matemática e Estatística. Nesse contexto, entendo 

que era difícil para o professor, que ministrava as aulas, formular qualquer tipo de 

contextualização na exposição dos assuntos, porque os interesses dos alunos 

eram os mais variados possíveis.  

No decorrer do semestre em que a referida disciplina foi cursada, tive 

interesse em entender por quais motivos eu e meus colegas de curso 

apresentávamos dificuldades na aprendizagem dos conceitos do Cálculo 

Diferencial e Integral. Tal interesse permaneceu durante o restante da minha 

graduação.  

Alguns semestres após o término dessa disciplina, iniciei um projeto de 

iniciação científica, orientado pela Profa. Dra. Martha Salerno Monteiro, cujo 

objetivo era analisar o impacto da utilização de um novo livro texto como 

bibliografia básica de um curso de Álgebra Linear. Nesse projeto (MONTEIRO; 

ALMEIDA, 2007), realizamos um estudo comparativo entre dois livros, que eram 

utilizados como bibliografia básica da disciplina, com um livro novo proposto pela 

orientadora. Esse estudo foi embasado em cinco recomendações desenvolvidas 

pelo Grupo de Estudos Curriculares em Álgebra Linear1 (CARLSON et al., 1993) 

que visavam promover discussões e um trabalho criativo para essa disciplina. A 

partir de tais recomendações, procuramos detectar, nos livros selecionados, quais 

delas estavam presentes e de que forma elas poderiam contribuir para a 

aprendizagem dos alunos. Ainda no âmbito desse projeto, tive a oportunidade de 

ser monitor da disciplina “Introdução a Álgebra Linear” para alunos do curso de 

                                                           
1
 Tradução utilizada para o nome do grupo americano Linear Algebra Curriculum Study Group. 

Esse grupo foi constituído em janeiro de 1990 com o intuito de aperfeiçoar o currículo da Álgebra 
Linear nos cursos de graduação nos Estados Unidos. 
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Licenciatura em Matemática, uma experiência que acrescentou muito em minha 

formação como educador. Nesse período tive a oportunidade de trabalhar com 

dois temas de meu interesse: o estudo de tópicos avançados de Matemática e a 

preocupação com a aprendizagem dos alunos com relação a esses tópicos.  

Após essa experiência, senti a necessidade de aprofundar os estudos 

sobre o ensino e aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral. Por esse motivo, 

entrei no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em virtude dos temas de meu 

interesse, fui conduzido ao Grupo de Pesquisa “O Elementar e o Superior em 

Matemática” (GPES). Esse grupo tem como pesquisadores líderes a Profa. Dra. 

Sonia Barbosa Camargo Igliori e o Prof. Dr. Benedito Antonio da Silva. As 

pesquisas produzidas pelo grupo, com relação aos conteúdos abordados e ao 

nível de ensino considerados, são bem diversificadas, atuando desde o Ensino 

Básico até o Ensino Superior.  

Estimulado pelas discussões fomentadas nos encontros de orientação com 

a Profa. Dra. Sonia Barbosa Igliori, tomei ciência do campo da Educação 

Matemática do Ensino Superior, no qual o tópico de meu interesse tem sido 

amplamente discutido e estudado. A seguir, trago um breve histórico da 

constituição desse campo de pesquisa e algumas questões de interesse dos 

pesquisadores interessados na Educação Matemática do Ensino Superior. 

Segundo Fusaro Pinto (2002), esse campo estabeleceu-se recentemente 

tanto no cenário internacional quanto no nacional. No cenário internacional, esse 

campo surgiu, na década de 80, durante o encontro anual do International Group 

for the Psycology of the Mathematical Education (comumente abreviado por PME) 

com a criação do Advanced Mathematical Thinking Group.  

Após a criação desse grupo, a comunidade de pesquisa em Educação 

Matemática teve a necessidade de aprofundar os estudos nesse nível de ensino. 

Destaco um estudo sobre o ensino e aprendizagem da Matemática, no nível 

universitário, organizado pela Comissão Internacional de Instrução em 

Matemática (ICMI), no final da década de 90 (SILVA, 2011, p. 394). Os resultados 

desses estudos foram organizados e publicados em 2001, por Derek Holton, no 
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trabalho The Teaching and Learning of Mathematics at University Level. No 

prefácio dessa obra (HOLTON, 2001), o organizador descreveu quatro motivos 

que justificavam a realização de tal estudo. O primeiro é o aumento substancial da 

demanda de estudantes nas Instituições de Ensino Superior (IES). Logo, nesse 

contexto, essas instituições devem adotar uma postura similar ao sistema básico 

de ensino, com isso, elas demandam preocupações com questões pedagógicas e 

educacionais.  

Em contraste ao motivo anterior, a segunda preocupação do ICMI está 

relacionada ao decréscimo no número de estudantes interessados em cursos 

superiores de Matemática. Em virtude desse fenômeno, os Departamentos de 

Matemática tiveram que adquirir preocupações adicionais com questões 

relacionadas ao ensino e aprendizagem. Em consequência disso, surge o terceiro 

motivo: a tendência de aumento no interesse dos matemáticos profissionais, que 

atuam no Ensino Superior, pela Educação Matemática. Por isso, existe a 

necessidade de um canal de comunicação entre esses profissionais. Nesse 

sentido, emerge o quarto motivo alistado por Holton (2001, p. ix): a criação de um 

fórum de discussão, disseminação e intercâmbio de ideias educacionais e 

pedagógicas entre matemáticos e educadores matemáticos.  

Como visto no parágrafo anterior, uma das preocupações desse campo de 

pesquisa é a promoção do diálogo entre os matemáticos e os educadores 

matemáticos, dois personagens atuantes no ensino universitário, que muitas 

vezes têm um relacionamento tenso. Nessa promoção, Silva (2011, p. 396) 

destaca o papel do evento International Conference on the Teaching of 

Mathematics (at undergraduate level) (ICTM). Esse evento desperta o interesse 

tanto de professores de Matemática quanto daqueles envolvidos em processos de 

ensino e aprendizagem no nível universitário. Ele ocorre de quatro em quatro 

anos e já foram realizadas três edições dessa conferência: o ICTM1 (em1998, na 

cidade de Samos), o ICTM2 (em 2002, na ilha de Creta) e o ICTM3 (em 2006, na 

cidade de Istambul). Com a exposição desses fatos, quero mostrar como se 

iniciaram as preocupações da comunidade de pesquisa em Educação Matemática 

e como ela está atenta às questões relativas aos processos de ensino e 

aprendizagem de tópicos de Matemática no Ensino Superior. 
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No cenário nacional, segundo Fusaro Pinto (2002, p. 224), o primeiro 

encontro de pesquisadores desse campo foi realizado no ano de 2000, durante o   

I Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM), 

organizado pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM). Nesse 

encontro constitui-se o Grupo de Trabalho nº 4 – Educação Matemática do Ensino 

Superior, que é atualmente coordenado pela Profa. Dra. Barbara Lutaif Bianchini 

(PUC/SP) e tem como subcoordenador o Prof. Dr. José Carlos Pinto Leivas 

(UNIFRA), que assumiram a coordenação do grupo na reunião do V SIPEM, 

realizada em outubro de 2012. 

Nesse momento, destaco algumas questões, propostas por Frota e Nasser 

(2009), que refletem alguns interesses e anseios dos pesquisadores pertencentes 

a esse campo de pesquisa: 

Qual é o papel da Matemática no Ensino Superior? Como o aluno 
se relaciona com a Matemática formal? Como abordar tal 
Matemática? Que estratégias o aluno utiliza para aprender 
Matemática? (FROTA; NASSER, 2009, p. 7) 

Além das questões mostradas anteriormente, Igliori trouxe algumas 

características das pesquisas relacionadas aos processos de ensino e 

aprendizagem no Ensino Superior: 

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

Outro ponto relativo ao Ensino Superior que deve ser ressaltado é a forma 

como a aprendizagem é concebida, diferentemente do Ensino Básico. Segundo 

Igliori (2009), ocorre uma mudança na forma como os conteúdos curriculares são 

tratados e na atitude dos estudantes. Os conteúdos são considerados como 

“objetos de ensino”, ao invés de “objetos de aprendizagem”, os quais devem ser 

compartilhados entre professores e estudantes. Com isso, os estudantes do 

Ensino Superior passam a adquirir maior responsabilidade pelo sucesso (ou 

insucesso) de sua aprendizagem. 
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Tentando abordar as peculiaridades do Ensino Superior, os primeiros 

trabalhos conduzidos, na década de 80, pelos integrantes do Advanced 

Mathematical Thinking Group foram fundamentados em teorias consagradas da 

Psicologia da Educação, em especial dos pesquisadores Jean Piaget e Lev 

Vigostky, numa tentativa de ampliá-las para questões relacionadas ao ensino e 

aprendizagem de indivíduos adultos. Contudo, talvez pelo fato dos 

desenvolvimentos e avanços realizados pelo grupo não terem sido 

fundamentados num único quadro teórico, a influência de outros referenciais 

teóricos estão presentes nessa área de pesquisa. Esse cenário foi descrito por 

Fusaro Pinto: 

Atualmente, abordagens diversas têm coexistido, articulando uma 
ou mais áreas, ou trabalhando primordialmente sob outros pontos 
de vista que não o da Psicologia, como por exemplo, a Sociologia 
ou o da Filosofia da Educação. Assim, à luz de um 
reconhecimento da dimensão social e cultural do processo de 
aprendizagem relativizam-se análises cognitivas clássicas 
(PINTO, 2002, p. 236). 

Além da incorporação de quadros teóricos idealizados em outras áreas do 

conhecimento, começaram a emergir teorias específicas para atender a esse 

nível de ensino, as quais formaram um corpo teórico próprio. Dentre os 

pesquisadores que se debruçam sobre os problemas e especificidades da 

Educação Matemática no Ensino Superior, destaco David Tall, da Universidade 

de Warwick, no Reino Unido. Desde 1970, esse pesquisador é um dos principais 

articuladores da área de pesquisa que se tornou conhecida como Pensamento 

Matemático Avançado. Questões dessa área giram em torno das dificuldades 

encontradas na aprendizagem dos conceitos de algumas disciplinas do Ensino 

Superior, como Cálculo Diferencial e Integral, Análise e Álgebra Linear 

(REZENDE, 2004, p. 23). 

Em virtude de uma parte do trabalho desse importante pesquisador focar 

as dificuldades de aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral, resolvo com 

esta pesquisa, elaborar um panorama das proposições teóricas, existentes no 

trabalho de David Tall, relacionadas à análise de dificuldades de aprendizagem 

dessa disciplina.  
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Considero que este estudo é relevante pelos seguintes motivos: o primeiro, 

por corroborar com Igliori (2009, p. 13), no entendimento de que o Cálculo é 

importante, pois trata da constituição de noções fundamentais para a Matemática 

Avançada, tais como: número real, infinito, funções, entre outros. E o segundo 

motivo, encontra-se na necessidade, do campo da Educação Matemática, de 

produzir sínteses. A produção de sínteses é necessária porque elas auxiliaram no 

mapeamento das linhas de pesquisa em desenvolvimento e na busca de canais 

que desenvolverão práticas educacionais coerentes nessa modalidade de ensino 

(MAMONA–DOWNS; DOWNS, 2008, p. 154).  

É minha compreensão que sínteses possam contribuir com a pesquisa. 

E assim sendo minha proposta é elaborar um panorama de proposições 

teóricas sobre a aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral existentes em 

artigos de Tall, realizar sínteses de resultados e evidenciar elementos teóricos 

apresentados nos mesmos. Os artigos que constituíram o universo de análise 

desta pesquisa foram buscados no sítio acadêmico2 do pesquisador, em 

específico em uma seção, com um total de 14 artigos. Para o propósito desta 

pesquisa, entendo que os artigos sejam uma fonte adequada para coleta de 

dados, porque eles são um canal de comunicação entre pesquisadores de todo o 

mundo. Por meio dos artigos é possível a divulgação dos métodos utilizados e 

dos resultados obtidos em pesquisas, a exposição dos conceitos propostos e 

adotados, e, as teorias que orientam os autores dos artigos (BURSZTYN; 

DRUMMOND; NASCIMENTO, 2010, p. 17). A coleta de dados foi realizada 

utilizando-se de uma ficha de leitura, constituída a partir das considerações de 

Fiorentini (1994) e de outras pesquisas, cuja proposta era realizar levantamentos 

bibliográficos, como Junho (2003), Oliveira (2003) e Ardenghi (2008). Em virtude 

do material submetido à análise nesta pesquisa, quando comparado aos estudos 

citados anteriormente, foi necessário considerar orientações específicas para um 

artigo científico, as quais foram trazidas por Bursztyn, Drummond e Nascimento 

(2010).  

                                                           
2
 Endereço eletrônico: http://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/themes/limits-infinity.html. 

Acesso em: 14 de fev. 2013. 

http://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/themes/limits-infinity.html
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Esta dissertação traz os resultados de uma pesquisa qualitativa teórica, 

que utilizou como procedimentos teórico-metodológicos a Análise de Conteúdo, 

segundo Bardin (1977). 

O relatório desta dissertação está organizado em cinco capítulos. No 

capítulo 1 é apresentada a problemática. No capítulo 2, descrevo os 

procedimentos teórico-metodológicos e o detalhamento da construção do 

instrumento de coleta de dados. O capítulo 3 é dedicado à exposição de dados 

biográficos de David Tall, uma breve exposição de pesquisadores brasileiros que 

estudaram diretamente com o pesquisador inglês e um levantamento de 

dissertações nacionais que trataram do ensino e aprendizagem de Cálculo 

Diferencial e Integral e utilizaram elementos teóricos concebidos por, ou com a 

colaboração, de Tall, com o intuito de detectar a relevância do autor nas 

pesquisas nacionais. O capítulo 4 foi reservado para a exposição do fichamento 

dos artigos considerados e a exposição de elementos que compõem o panorama 

pretendido. Finalmente, no capítulo 5, são apresentados as sínteses, análises e 

destaques feitos para o panorama e considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMÁTICA 

 

Neste capítulo apresentamos a problemática, os objetivos e as questões 

norteadoras deste estudo. Entendemos por problemática como um “conjunto de 

saberes factuais, conceituais ou teóricos e de valores que ajudam a discutir e a 

abordar com profundidade um problema ou objeto de estudo” (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2009, p. 225). Nessa perspectiva, a problemática desta pesquisa 

envolve a questão da aprendizagem dos conceitos do Cálculo e a necessidade da 

Educação Matemática de realizar sínteses de seus achados. 

Para a elaboração da primeira parte, buscamos em pesquisas (dois artigos 

e uma dissertação) informações sobre algumas dificuldades de aprendizagem dos 

conceitos: números reais, infinito, limite, derivada e integral.  

E para a segunda componente da problemática, indicamos motivações e 

justificativas, expostas por pesquisadores, da necessidade de se produzir 

sínteses dos resultados obtidos no campo da Educação Matemática, com vistas à 

consolidação da área. Os objetivos e as questões norteadoras foram enunciados 

ao final do capítulo. 

Para a primeira parte, qual seja a questão de aprendizagem do Cálculo, 

desejamos destacar um de seus aspectos importantes: a busca da identificação 

de concepções dos estudantes sobre os conceitos. Importante, pois admitimos 

que a identificação dessas concepções podem auxiliar a compreensão das 

origens das dificuldades e indicar meios de suplantá-las.  

No que se refere aos conceitos do Cálculo, como número real e infinito, 

consideramos o artigo de Igliori e Silva (2001). Os autores revelaram que algumas 

concepções, que estudantes brasileiros possuíam, eram similares às detectadas 

em três pesquisas internacionais, conduzidas por Robinet (1993), Fischbein et al. 

(1995) e Tirosh (1991). Os sujeitos das pesquisas internacionais foram os 

seguintes: das duas primeiras foram alunos de escolas francesas e a terceira 

pesquisa alunos de escolas israelenses.  
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Inicialmente, detalhamos algumas concepções de números irracionais que 

foram detectadas nos estudos de Robinet e Fischbein: um número irracional é 

aquele que possui uma representação ilimitada, por exemplo, no estudo de 

Fischbein, 70% dos sujeitos classificaram o número 34,272727... como um 

número irracional; ou ainda classificam números não-inteiro, ou negativo, como 

irracionais.  

Outro ponto evidenciado nessas duas pesquisas foi relativo à 

representação geométrica do conjunto dos números reais. Os sujeitos 

pesquisados admitiam que a representação mais apropriada para o conjunto dos 

números reais é a reta, porém, diferentemente da reta de Dedekind, “as 

propriedades a ela atribuídas permaneciam válidas se a reta fosse desprovida dos 

irracionais ou até mesmo se fosse composta apenas de números decimais” 

(IGLIORI; SILVA, 2001, p. 45). Além disso, os sujeitos apresentaram 

conhecimento sobre a densidade do conjunto dos números reais. Contudo, alguns 

sujeitos apresentavam uma concepção errônea sobre a relação de ordem do 

conjunto dos números reais. Segundo alguns sujeitos das pesquisas, o conjunto 

dos números reais não admite tal relação, como visto na seguinte resposta de um 

participante da pesquisa de Robinet:  

Uma reta aumentada x vezes revelaria um grupo de pontos 

distintos e desordenados, eles mesmo formados por uma 
infinidade de pontos (IGLIORI; SILVA, 2001, p. 46, grifo nosso). 

Ou ainda, outros sujeitos apresentaram indícios que consideravam válidos 

para o conjunto dos números reais, o conceito de sucessor, como para os 

números naturais, conforme a seguinte resposta fornecida por outro sujeito: 

[...] entre 0,368421 e 0,42105 há todos os algarismos 
compreendidos, como por exemplo, 0,37..., 0,38..., 0,39... 
(IGLIORI; SILVA, 2001, p. 46).  

O terceiro estudo internacional destacado por Igliori e Silva é o de Tirosh 

(1991), o qual procurou detectar as concepções do infinito de 1380 alunos com 

idade variando entre 11 e 17 anos da cidade de Tel Aviv (IGLIORI; SILVA, 2001,        

p. 45). Essa autora detectou que os sujeitos utilizaram a propriedade, válida para 

os conjuntos finitos, “a parte é menor que o todo”, para conjuntos infinitos. Em 

consequência disso, muitos consideram, por exemplo, que existem “mais” 
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números naturais que números ímpares. Além disso, nesse estudo foi indicada 

uma dificuldade em distinguir a cardinalidade dos números reais da cardinalidade 

dos números naturais. Outras associações encontradas no estudo foram: 

[...] ter “menos” elementos quando o conjunto é limitado em 
contraposição a um conjunto não limitado; ou ainda ter “menos” 
elementos quando se contrapõe o conjunto de pontos de uma reta 
ao conjunto de pontos de um plano (IGLIORI; SILVA, 2001, p. 47). 

Igliori e Silva criaram um questionário com o intuito de identificar quais 

dessas concepções os estudantes brasileiros apresentavam. Os sujeitos desse 

outro estudo foram 36 alunos iniciantes de um curso de Ciência da Computação e 

14 alunos finalistas de um curso de Licenciatura em Matemática. O questionário 

constava de nove questões que abordaram os seguintes tópicos: a classificação 

dos números racionais e irracionais (duas questões); o efeito da utilização de uma 

calculadora e o seu efeito entre um número e suas aproximações (duas 

questões); conhecimentos relativos às propriedades da densidade, ordenação e 

infinitude dos números reais e a não completude dos números racionais (quatro 

questões) e comparação de conjuntos infinitos (uma questão) (IGLIORI; SILVA, 

2001, p. 65). No comparativo, os estudantes brasileiros apresentaram as mesmas 

concepções dos alunos franceses e israelenses.   

Para o estudo do limite, um conceito fundamental para a constituição do 

Cálculo Diferencial e Integral, foi escolhido o artigo de Cornu (1991), o qual 

apresenta aspectos importantes a serem considerados na aprendizagem desse 

conceito. Um primeiro fato é que “os aspectos cognitivos não poderem ser 

gerados exclusivamente a partir da definição matemática” (CORNU, 1991, p. 153, 

tradução nossa). Outro fato é a não consideração, por parte dos professores, das 

“concepções espontâneas” de seus alunos (CORNU, 1991, p. 154), essas 

concepções constituem-se como um repertório de ideias, imagens, intuições e 

conhecimentos do sujeito, que surgem da experiência diária e não são fruto de 

um ensino organizado3.  Essas concepções espontâneas combinam-se aos 

conceitos formais adquiridos, modificando-os de forma a adaptá-los as 

concepções individuais de cada estudante, podendo surgir dificuldades na 

                                                           
3
 Esse termo foi utilizado por Milani (2002, p. 24) e refere-se ao ensino institucionalizado, realizado 
em uma escola ou na universidade. 
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apreensão de conceitos. Como exemplos concepções errôneas que podem surgir: 

o valor limite pode ser entendido como “uma barreira intransponível” e, no caso do 

limite de uma sequência, esse valor pode ser considerado como um valor 

estacionário, ou seja, para índices suficientemente grandes, os termos da 

sequência são iguais (CORNU, 1991, p. 155). Outro ponto é a consciência, por 

parte do docente, que a construção histórica desse conceito foi conflituosa.  

Cornu (1991, p. 159) expôs quatro obstáculos epistemológicos, segundo a 

definição Brousseau (1997), da história do conceito de limite: 

1) A falha de ligação da geometria com números;  

2) A noção de infinitamente grande e infinitamente pequeno; 

3) Os aspectos metafísicos da noção de limite 

4) A questão: O limite é alcançado ou não? 

 

O primeiro obstáculo surgiu na Grécia Antiga com o problema do cálculo da 

área do círculo. A resolução desse problema motivou os gregos a desenvolverem 

ferramentas para lidar com conceito de limite. Um exemplo dessas ferramentas é 

o Método da Exaustão, desenvolvido por Eudoxo (408 – 355 a. C.). Contudo, essa 

ferramenta era aplicada a grandezas geométricas e não a números. Ou seja, os 

gregos não foram capazes de produzir uma interpretação puramente numérica ao 

conceito de limite.  

A noção de infinitamente pequeno suscita as seguintes questões “É 

possível ter grandezas tão pequenas que são quase nulas? O que acontece no 

instante que essas grandezas se anulam?” (CORNU, 1991, p. 160, tradução 

nossa).  No desenvolvimento da História da Matemática, alguns matemáticos 

repudiaram tal noção como D’Alembert (1717 – 1783), e outros, como Newton 

(1642 – 1727), Euller (1707 – 1783) e Cauchy (1789 – 1857) utilizaram-na. Além 

disso, essa noção carrega uma ideia conflituosa, pois grandezas infinitamente 

pequenas estão num “estado intermediário entre o que é nada e o que não é 

nada” (CORNU, 1991, p. 161, tradução nossa). Além disso, há uma crença 

correspondente para os números infinitamente grandes “um inteiro maior que 

todos os outros que ainda não é o infinito” (CORNU, 1991, p. 161, tradução 

nossa). 
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O horror expresso com relação aos aspectos metafísicos do conceito de 

limite, citados no terceiro obstáculo, incomodaram os matemáticos desde a Grécia 

Antiga. Segundo Cornu (1991, p. 161) tal conflito persiste atualmente, pois tais 

aspectos dificultam a compreensão do conceito de limite.  

O quarto conflito movimentou a comunidade da Matemática no decorrer de 

sua História. Benjamin Robins (1697 – 1751) e D’Alembert defendiam que uma 

determinada quantidade nunca alcançaria o valor do limite; e James Jurin (1685 – 

1750) afirmava que, em alguns casos, o limite era alcançado.  

Os conceitos de derivada e integral foram estudados a partir da pesquisa 

de Escarlate (2008), cujo objetivo foi “investigar as concepções de alunos, em 

fase inicial da aprendizagem do Cálculo, sobre o conceito de Integral definida e a 

sua interpretação geométrica” (ESCARLATE, 2008, p. 8).  

Nessa pesquisa é produzido um levantamento bibliográfico sobre a forma 

como alunos de um curso inicial de Cálculo absorvem os conceitos de derivada e 

integral (ESCARLATE, 2008, p. 32), isto é por meio das analogias entre 

“derivadas / reta tangente” e “integral / área sob a curva”, as quais podem resultar 

numa compreensão limitada dos conceitos de derivada e integral. 

Quadro 1 – Analogia entre derivada / reta tangente e integral / área sob a curva 

ANALOGIA: DERIVADA / RETA TANGENTE X INTEGRAL / ÁREA SOB A CURVA 

A noção de tangência do Ensino Básico 

(baseada no número de pontos de contato) 

não é suficiente para o contexto do 

Cálculo. 

A concepção de área dos níveis básicos de 

Matemática (calcada na Geometria 

Euclidiana) é restrita para a generalidade 

do Cálculo. 

É necessário um argumento infinitesimal 

(derivada) para definir tangência em toda a 

sua generalidade. 

É preciso um artificio infinitesimal (integral) 

para compreender o conceito de área em 

toda a sua generalidade. 

Para o Cálculo, o conceito de derivada é 

anterior ao de tangência. 

No contexto do Cálculo, o conceito de 

integral é anterior ao de área.  

“A derivada é a inclinação da reta 

tangente” pode ser admitida como uma 

definição para reta tangente, não para 

derivada. 

“A integral é a área sob a curva” pode ser 

considerada uma definição para área, não 

para integral. 
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Dificuldades na aprendizagem de derivada 

surgem em virtude dessa relação 

equivocada. 

Problemas na aprendizagem de integral 

podem ser atribuídos à concepção de área 

que não se generaliza para o Cálculo. 

Fonte: ESCARLATE, 2008, p. 34. 

A analogia “derivada / reta tangente” traz consigo alguns problemas. O 

primeiro está relacionado com a noção de tangência, construída durante o Ensino 

Básico, pode fazer com que o aluno adquira uma compreensão restrita, pois 

segundo tal noção, a reta tangente deve tocar o gráfico de uma função em 

apenas um único ponto, perdendo o caráter local da noção de derivada. Segundo 

Escarlate, a segunda característica problemática dessa definição é que  

[...] se trata de uma definição recursiva. O objeto que se quer 
definir (derivada) precisa de outro objeto que não foi definido 
(tangente), e este, por sua vez, necessita do primeiro para defini-
lo (ESCARLATE, 2008, p. 23). 

A analogia “integral / área sob a curva” possivelmente se desenvolve a 

partir dos estudos relativos à área de figuras poligonais da Geometria Euclidiana 

Plana. Contudo, tal conceito não se generaliza no contexto do Cálculo, por 

exemplo, existem funções integráveis que “fornecem um resultado positivo, 

mesmo que não haja uma região limitada por seu gráfico” (ESCARLATE, 2008, p. 

31). Considere a função f (representada na Figura 1) cuja representação gráfica 

que não forma com o eixo x, uma região limitada do plano, mas essa função é 

integrável e .  

 
Figura 1 – Uma função cuja integral existe e é positiva, porém seu gráfico não forma com o eixo x, 

uma região limitada. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Ou ainda, uma função cujo valor da integral é igual a zero não implica, 

necessariamente, que não existe área limitada pelo seu gráfico. Considerando tal 

analogia, o aluno consideraria uma função, cujo valor da integral é igual à zero, 

com uma função não integrável (ESCARLATE, 2008, p. 32). 

A seguir, trazemos o segundo aspecto da problemática deste estudo: a 

necessidade do campo da Educação Matemática em produzir síntese dos 

resultados das pesquisas sobre seus fenômenos. Para tal, tomamos como 

referência a publicação internacional Handbook of International Research in 

Mathematics Education. Nela English (2008) afirma que a publicação é 

direcionada aos interessados nos desenvolvimentos e direções futuras da 

pesquisa em Educação Matemática. 

Por meio das quatro seções, nas quais a publicação foi dividida, o 

organizador e os autores de cada capítulo propõem uma discussão dos temas e 

questões prioritárias para a pesquisa internacional do campo da Educação 

Matemática. Nessa publicação, os temas considerados foram três: o acesso 

democrático às poderosas ideias matemáticas, os avanços na metodologia de 

pesquisa e as influências das tecnologias avançadas.  

No capítulo de autoria de Mamona–Downs e Downs (2008), o tópico 

tratado é o Pensamento Matemático Avançado, um tema comumente relacionado 

ao ensino e aprendizagem dos tópicos da Matemática abordados no Ensino 

Superior. Segundo os autores, quando estamos tratando de um tópico 

amplamente discutido pela comunidade, há a necessidade de realizar sínteses e 

revisões da bibliografia produzida, porque por meio dessas sínteses, a 

comunidade pode mapear linhas de pesquisa em desenvolvimento e produzir 

canais que conduzirão a práticas educacionais coerentes. (MAMONA–DOWNS; 

DOWNS, 2008, p. 154).  

Com as referências da problemática, formulamos os objetivos e as 

questões norteadoras desta pesquisa. 

Consideramos como objetivo principal a busca de compreensão das 

dificuldades de aprendizagem de conceitos da Matemática Avançada, mais 

especificamente os conceitos do Cálculo. E como objetivo secundário, temos a 
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elaboração de um panorama sobre propostas teóricas de Tall visando alcançar o 

objetivo principal, assim como contribuir com a organização da área.  

A partir dos objetivos formulamos as questões: 

Quais são os elementos teóricos utilizados em artigos de autoria ou com a 

colaboração de Tall na análise de dificuldades de aprendizagem do Cálculo 

Diferencial e Integral? Quais foram nesses artigos as abordagens desenvolvidas 

por Tall para o ensino dos tópicos: infinito, números reais, limite, derivada e 

integral? 

Na busca da resposta as essas questões nos propusemos a revisitar o 

trabalho desse pesquisador com o intuito de construir um panorama dos 

elementos teóricos, de autoria ou com a colaboração, de David Tall. Por meio 

desse panorama, buscaremos identificar quais são esses elementos teóricos e 

como eles são utilizados na análise de dificuldades de aprendizagem de tópicos 

do Cálculo Diferencial e Integral. 

Os objetivos almejados poderão ser atingidos por meio da análise de uma 

parte da obra desse pesquisador, relacionada ao Cálculo Diferencial e Integral. 

Em seguida, foi necessária a produção de sínteses para evidenciar resultados 

relevantes associados às dificuldades de aprendizagem do Cálculo Diferencial e 

Integral. Assim podemos produzir o panorama pretendido. 
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CAPÍTULO 2 

PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o referencial teórico-

metodológico, bem como, a descrição dos procedimentos metodológicos 

utilizados para selecionar o universo de artigos com o intuito de produzir o 

panorama pretendido. 

Partindo das definições de vários autores, concordamos com a visão de 

Bicudo sobre o ato de pesquisar. Segundo essa pesquisadora, esse ato envolve  

[...] perseguir uma interrogação (problema, pergunta) de modo 
rigoroso, sistemático, sempre, sempre, andando em torno dela, 
buscando todas as definições... qualquer que seja a concepção 
assumida pelo pesquisador (BICUDO, 1993, p. 18-19).  

E também com o pensamento de Lankshear e Knobel que:  

[...] supõe que, para entender o mundo precisamos concentrar-nos 
nos contextos – o que, diversamente, envolve prestar atenção à 
história, à temática, ao uso da linguagem, aos participantes de um 
evento especial, a outros acontecimentos que ocorram ao mesmo 
tempo, e assim por diante (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, p. 35). 

Assim sendo consideramos como contexto desta pesquisa uma parte da 

produção de Tall. E que as reflexões sobre essa produção possibilitarão atingir 

nossos objetivos se os referenciais utilizados forem aqueles de uma pesquisa 

qualitativa, pois iremos analisar uma parte da obra de um pesquisador, fazer 

descrições e, a partir delas, fazer induções que conduzirão na construção do 

panorama pretendido.  

Apoiamos-nos em Godoy (1995, p. 62 – 63) para o qual o paradigma da 

pesquisa qualitativa, possui característica descritiva, na qual os pesquisadores, 

cujo interesse está em verificar se determinado fenômeno manifesta-se em 

determinadas atividades, procedimentos e interações diárias, valem-se de um 

enfoque analítico dos dados.  
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Trata-se de um estudo teórico, pois não serão utilizados “dados e fatos 

empíricos para validar uma tese e um ponto de vista, mas a construção de uma 

rede de conceitos e argumentos desenvolvidos com rigor e coerência lógica” 

(FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 67). 

Segundo o processo de coleta de dados necessário, a pesquisa 

caracteriza-se como um estudo documental. Segundo Fiorentini e Lorenzato 

(2009, p. 102) esse tipo de pesquisa realiza-se sobre qualquer tipo de 

documentação escrita. A coleta de informações é feita por meio de fichamentos 

das leituras que visam organizar de maneira sistemática os registros relativos a 

informações obtidas.  

No caso desta pesquisa, o conjunto de documentos são os artigos de 

autoria, ou com a colaboração, de Tall. Escolhemos esse tipo de documento, por 

concordarmos com os argumentos de Bursztyn, Drummond e Nascimento (2010), 

segundo os quais pesquisadores de todo o mundo podem por meio dos artigos 

“divulgar os resultados de suas pesquisas, os métodos que usam, os conceitos 

que adotam ou propõem, as teorias que os orientam” (BURSZTYN; DRUMMOND; 

NASCIMENTO,  2010, p. 17). 

As reflexões desses autores reforçam a importância dos artigos com um 

canal de comunicação entre pesquisadores. A grande maioria dos artigos 

consultados encontra-se no sítio acadêmico4 de Tall, mantido pela Universidade 

de Warwick. Esse possui um acervo do trabalho desse pesquisador, que contém 

inúmeros artigos escritos, de autoria própria, ou com sua colaboração. O sítio é 

separado em um total de dezessete seções, nas quais qualquer interessado pode 

obter a versão eletrônica da grande maioria dos artigos, ou, caso ela não esteja 

disponível, encontrar referências de onde encontrar determinado artigo. 

O amplo volume do trabalho desenvolvido por Tall nos levou a restringir o 

universo dos artigos considerados. Em vista dos objetivos, bem como das 

questões norteadoras desta pesquisa, decidimos buscar uma seção que tratasse 

de um tópico central para o Cálculo, a saber, o conceito de limite, assumindo o 

que defende Cornu: 

                                                           
4
 Endereço eletrônico: http://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/. Acesso em 03 abr. 2013. 

http://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/
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O conceito matemático de limite é uma noção particularmente 
difícil, característico do tipo de raciocínio necessário na 
matemática avançada. Ele detém uma posição central que 
permeia toda análise matemática – como um fundamento da 
teoria das aproximações, da continuidade, e do cálculo diferencial 
e integral (CORNU, 1991, p. 153, tradução nossa). 

Em virtude do ponto de vista exposto, escolhemos os artigos da seção 

Limits, Infinity & Infinitesimals5.   

Utilizaremos também da Análise de Conteúdo “[...] um conjunto de 

instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, 

que se aplicam a “discursos” (conteúdos e continentes) extremamente 

diversificados” (BARDIN, 1977, p. 9). 

Entendemos que esse instrumento metodológico seja apropriado para 

alcançar os objetivos desta pesquisa, pois de acordo com Oliveira e outros, a 

Análise de Conteúdo configura-se como um 

[...] conjunto de técnicas de exploração de documentos que 
procura identificar os principais conceitos ou os principais temas 
abordados em um determinado texto (OLIVEIRA et al., 2003, p.6). 

Os artigos de autoria, ou com a colaboração, de David Tall da seção Limits, 

Infinity & Infinitesimals, na Análise de Conteúdo são considerados como 

documentos porque concordamos com Salazar (1977 apud WITTER, 1990, p. 7) 

que: 

Entende-se por documento qualquer tipo de informação escrita, 
falada, televisiva, desenhada, filmada, computadorizada, ou outra 
qualquer, que tem certa durabilidade, é caracterizável, passível de 
análise e teste de validade e de fidelidade. 

Além disso, os artigos podem ser considerados como uma fonte de 

informação não reativa que pode ser consultada várias vezes e servir de base a 

diferentes estudos (GUBA; LINCOLN, 1981 apud ANDRÉ; LÜDKE, 1986, p. 39).  

A Análise de Conteúdo possui três fases que devem ser realizadas para a 

utilização adequada desse instrumento metodológico. Essas não se sucedem em 

                                                           
5
 No sítio acadêmico do pesquisador percebemos a seguinte discrepância: na página inicial, a 

seção considerada nesta pesquisa aparece intitulada como Limits, Infinity & Infinitesimals. 
Contudo, ao clicarmos nesse link o título da página é alterado para Limits, Infinitesimals and 
Infinites. Por esse motivo, adotamos a denominação Limits, Infinity & Infinitesimal para nos 
referirmos à seção considerada. 
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ordem cronológica, embora estejam estreitamente interligadas. A seguir, 

apresentamos cada uma dessas fases. 

A primeira fase é conhecida por pré-análise, cujos objetivos são:  

[...] a escolha dos documentos submetidos à análise, a formulação 
das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que 
fundamentem a interpretação final (BARDIN, 1977, p. 95).  

Bardin (1977) indicou algumas atividades que devem ser realizadas nessa 

primeira fase. Uma delas é chamada de leitura flutuante (BARDIN, 1977, p. 96), 

na qual é estabelecido o primeiro contato entre o pesquisador e os documentos 

analisados, com o intuito de que o pesquisador se aproprie de impressões e 

orientações com respeito a eles. 

 A segunda atividade é a constituição do corpus documental da pesquisa, 

isto é, “o conjunto de documentos tidos em conta para serem submetidos aos 

procedimentos analíticos” (BARDIN, 1977, p. 96). Esse elemento é definido por 

meio de quatro regras: 

1) Regra da exaustividade; 

2) Regra da representatividade; 

3) Regra da homogeneidade; 

4) Regra da pertinência; 

A primeira regra está relacionada à necessidade do pesquisador considerar 

todos os documentos componentes do corpus documental submetido à análise. 

Segundo Bardin (1977, p. 97), motivos como dificuldade de acesso ou impressão 

de não interesse aos propósitos da pesquisa, não são justificativas válidas para o 

descarte de determinado documento. 

A regra da representatividade nos diz que uma amostra de documentos 

que compõe o corpus documental deve representar o universo investigado.  

Com relação à terceira regra, Bardin diz que os documentos analisados 

devem ser homogêneos, no seguinte sentido, “devem obedecer a critérios 

precisos de escolha e não apresentar singularidades fora desses critérios de 

escolha” (BARDIN, 1977, p. 98). 
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Pela regra da pertinência, os documentos analisados devem ser uma fonte 

de informação adequada para o objetivo da análise. 

A terceira atividade constituinte dessa primeira fase é a formulação de 

hipóteses. Contudo, algumas análises podem ser efetuadas sem a necessidade 

de se estabelecer alguma hipótese na pré-análise. Bardin comenta que “algumas 

análises efetuam-se às cegas e sem ideias pré-concebidas” (BARDIN, 1977,       

p. 98). Nesta pesquisa resolvemos não formular nenhuma hipótese para a 

realização da Análise do Conteúdo dos artigos componentes do corpus 

documental. 

A última atividade constituinte dessa fase é a eleição das unidades de 

análise. Essas podem ser denominadas como unidade de registro e unidade de 

contexto. Segundo Holsti, as unidades de registro são: 

[...] segmentos específicos do conteúdo para fazer a análise, 
determinando, por exemplo, a frequência com que aparece no 
texto uma palavra, um tópico, um tema, uma expressão, um 
personagem ou um determinado item (HOLSTI, 1969 apud 
ANDRÉ; LÜDKE, 1986, p. 42).   

A segunda fase da Análise de Conteúdo é chamada de exploração do 

material, que é a administração das decisões tomadas na fase anterior.  

A última fase é o tratamento e interpretação dos resultados obtidos, que é o 

tratamento dos resultados brutos de maneira a torná-los significativos. 

Esse instrumento metodológico alinhou-se com a proposta desta pesquisa 

da seguinte maneira. Nela o corpus documental é constituído pelos artigos 

pertencentes à seção Limits, Infinity & Infinitesimals, do sítio acadêmico do 

pesquisador, com um total de 14 artigos.  

Após a realização da leitura flutuante dos artigos considerados, 

entendemos que esse corpus documental satisfez as quatro regras estipuladas 

por Bardin, pois com relação à primeira regra não desconsideramos nenhum 

artigo dessa seção e obtemos todos os artigos.  Para isso contamos com a 

colaboração de Fusaro Pinto, que gentilmente disponibilizou dois artigos que não 

estavam disponíveis no sítio acadêmico do pesquisador. Com relação à regra da 
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pertinência, consideramos que o corpus documental é adequado aos objetivos 

desta pesquisa pelos dois motivos já destacados: a importância do conceito de 

limite e a relevância do pesquisador no campo de pesquisa da Educação 

Matemática.  Obedecemos à regra da homogeneidade, pois todos os documentos 

analisados são artigos de autoria, ou com a colaboração, de David Tall, obtidos 

de uma fonte confiável, o sitio acadêmico do pesquisador. Além do mais, todos os 

elementos que compuseram o panorama foram coletados da mesma forma, por 

meio da ficha de leitura, que detalhamos a seguir. 

Após salvar os artigos disponíveis em versão de pdf, elaboramos uma ficha 

de leitura para a coleta de dados. Na construção dessa ficha foram consultadas 

as seguintes referências: Fiorentini (1994), Junho (2003), Oliveira (2003) e 

Ardenghi (2008). Como já antecipado os documentos considerados são artigos, 

de David Tall, por isso, consideramos também as indicações de Bursztyn, 

Drummond e Nascimento (2010) específicas para a produção de um artigo 

científico. A partir das referências, formulamos os seguintes itens para compor a 

ficha de leitura: 

1) Autores 

2) Título do artigo 

3) Ano de publicação 

4) Onde o artigo foi publicado  

5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor 

6) Problemática 

7) Tópicos matemáticos 

8) Referencial teórico que emerge do artigo 

9) Resenha do artigo 

Agora justificamos a construção de cada um dos itens da ficha de leitura. 

Os itens 1, 2 e 3 foram considerados com vistas a fornecer informações gerais do 

artigo.  O item 4 para indicar onde o artigo considerado foi publicado, esse pode 

ser um artigo científico ou anais de um eventos. O item 5 acrescenta as 

impressões de Tall sobre ao artigo considerado, por meio de uma nota 

introdutória existente no sítio.  



 

38 

Para Bursztyn, Drummond e Nascimento, um artigo científico possui três 

características fundamentais: o foco em um único problema ou em problemas 

integrados, a comunicação dos resultados de uma determinada pesquisa ou 

estudos e a explicação das teorias, conceitos e metodologias utilizadas 

(BURSZTYN; DRUMMOND; NASCIMENTO, 2010, p. 31). Com base nesses três 

pontos de um artigo científico foram criados os itens 6, 7 e 8 da ficha de leitura. 

Os itens 6 e 7 buscam captar o foco do artigo. Nesses itens procuramos identificar 

qual é o objetivo principal do artigo.  No item 8, identificamos o referencial teórico 

desenvolvido por, ou com a colaboração de Tall que emergiu durante a leitura do 

artigo. 

No item 9, apresentamos uma resenha do artigo com o intuito de explicitar 

os principais tópicos e assuntos nele discutidos.  

A forma como encaminharemos a análise do material do corpus teórico é 

chamada de construção interativa de uma explicação, segundo Fiorentini e 

Lorenzato, quando dizem: “a análise e interpretação das informações obtidas não 

se processam a partir de um quadro teórico previamente definido” (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2009, p. 139).  

Ou ainda, segundo Laville e Dionne, quando a análise é processada dessa 

maneira: 

[...] o pesquisador elabora pouco a pouco uma explicação lógica 
do fenômeno ou da situação estudados, examinando as unidades 
de sentidos, as inter-relações entre essas unidades e entre as 
categorias em que elas se encontram reunidas. Essa modalidade, 
que lembra a construção de uma grade aberta, convém 
particularmente aos estudos de carácter exploratório quando o 
domínio de investigação não é bem conhecido (LAVILLE; 
DIONNE, 1999, p. 227 - 228). 

Após a exposição do instrumento de coleta de dados e da forma como 

encaminharemos a análise do nosso corpus documental é detalhada como foi 

conduzida a fase de exploração de material. Essa envolveu um estudo minucioso 

do corpus documental e a eleição das unidades de análise. Por meio desse 

estudo, foram criadas dois tipos de categorias que nortearam a construção do 

panorama pretendido. O primeiro conjunto teve por objetivo evidenciar as 

proposições teorias desenvolvidas, pelo próprio pesquisador ou com a sua 
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colaboração, que surgiram no corpus documental. Em resultado disso, foram 

criadas 6 categorias, apresentadas no Quadro 2.  

Quadro 2 – Categorização dos artigos segundo as proposições teóricas 
que surgiram no corpus documental 

Categoria 
Quantidade de artigos que 

abordaram esse tópico 

1 Concepções 
infinitesimais 

6 

2 Conflitos 3 

3 Conceito imagem e 
conceito definição 

3 

4 Proceito 5 

5 Utilização dos 
computadores 

3 

6 Desenvolvimento da 
Matemática Formal 

4 

Fonte: Elaboração própria. 

No segundo conjunto de categorias foram destacados os tópicos do 

Cálculo Diferencial e Integral que emergiram. Tais tópicos totalizaram 8 

categorias, apresentadas no Quadro 3. 

Quadro 3 – Categorização dos artigos segundo os tópicos relacionados 
ao cálculo que surgiram no corpus documental 

Categoria 
Quantidade de artigos que 

abordaram esse tópico 

1 Números reais 3 

2 Infinito 5 

3 Limites 8 

5 Sequências e séries 2 

5 Continuidade 4 

6 Derivada 3 

7 Integral 4 

8 Equações 
Diferenciais 

2 

Fonte: Elaboração própria. 

A última fase da Análise de Conteúdo é o tratamento e interpretação dos 

resultados obtidos. Exporemos detalhadamente como foi realizado esse 

tratamento, as fichas de leituras utilizadas para coletar os dados e quais são as 

componentes de cada uma das unidades de análise expostas acima no        

Capítulo 4.   
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CAPÍTULO 3  

DADOS BIOGRÁFICOS DE DAVID TALL E 

LEVANTAMENTO DE DISSERTAÇÕES NO BANCO DE 

DISSERTAÇÕES E TESES DA CAPES 

 

Neste capítulo trouxemos dados biográficos de David Tall, com vistas a 

conhecermos um pouco da vida e do trabalho desse pesquisador. Além disso, 

expusemos o relacionamento dele com o nosso país, por meio de um breve relato 

das visitas dele ao Brasil e dos pesquisadores brasileiros que estudaram com ele. 

Por fim, exibimos os resultados de um levantamento de pesquisas, realizado no 

banco de dissertações e teses da CAPES, com vistas a verificar o impacto, no 

cenário nacional, dos elementos teóricos desenvolvidos pelo pesquisador, em 

pesquisas relacionadas ao ensino e aprendizagem de Cálculo Diferencial e 

Integral. 

Coletamos as informações relativas à biografia de David Tall, por meio do 

sítio pessoal dele6. Esse é separado em seções, nas quais são detalhados 

momentos da vida profissional e pessoal do pesquisador. Selecionamos algumas 

partes da vida profissional de Tall, com o intuito de apresentar a trajetória desse 

pesquisador do campo da Educação Matemática. 

A vida acadêmica de David Tall iniciou-se em 1960 com a graduação em 

Matemática no Wadham College de Oxford. No ano 1963, ao final da graduação, 

ele recebeu Junior Mathematics Prize, como melhor aluno da turma. Aproveitando 

a oportunidade de continuar os estudos, nesse mesmo ano, Tall iniciou o 

doutoramento em Matemática com o Professor7 Sir8 Michael Francis Atiyah.  

Enquanto debruçava-se nos estudos junto com Professor Atiyah, em 1966, 

David Tall foi contratado como professor de Matemática na Sussex University, na 

                                                           
6
 Endereço eletrônico: http://www.davidtall.com/. Acesso em 03 abr. 2013. 

7
 Nessa parte do nosso texto aparecerão inúmeras vezes o termo Professor e a tradução utilizada 

é segundo o dicionário eletrônico Cambridge Dictionaries Online (http://dictionary.cambridge.org/), 
a palavra inglesa Professor significa o “um professor que possui o maior grau de uma universidade 
britânica, ou um professor de alto escalão em uma universidade ou faculdade americana”. 
8
 O Professor Michael Atiyah recebeu esse título no ano de 1983.  

http://www.davidtall.com/
http://dictionary.cambridge.org/
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qual ele permaneceu até 1969. Durante esse período, mais precisamente no ano 

de 1967, ele finalizou o doutorado em Matemática com a tese intitulada The 

Topology of Group Representations. Nesse período aconteceu uma passagem 

interessante na vida de David Tall que nos auxilia a compreender o motivo pelo 

qual ele resolveu seguir da pesquisa em Matemática para a pesquisa em 

Educação.  

Um ano antes, no ano de 1966, o Professor Michael Atiyah recebeu a 

Medalha Fields9, por suas contribuições à Topologia Algébrica. Por esse motivo 

toda a comunidade matemática queria uma conferência do Professor Atiyah. 

Como ele não podia atender aos inúmeros pedidos, David Tall foi comissionado 

para ministrar algumas dessas conferências. Tall sempre tinha que realizar uma 

conferência relacionada a seu Doutoramento. Nessas conferências, cinco minutos 

após o início do seminário, Tall percebia que a audiência estava cheia de pessoas 

que não estavam entendendo nada. Por mais que ele se esforçasse em 

comunicar tais ideias, não conseguia torná-las acessíveis a todos. Essas 

conferências fizeram com que Tall refletisse, e, por consequência, se afastasse 

da pesquisa em Matemática e voltasse sua atenção a problemas relacionados à 

Educação. 

Ainda no período em que Tall lecionava na Sussex University, outro 

episódio o conduziu ao estudo de questões relacionadas à Educação. Esse 

aconteceu durante a escrita do seu primeiro livro Functions of a Complex 

Variable. Para escrevê-lo, David Tall recebeu a apoio do professor Walter 

Ledermann, seu colega de trabalho na Sussex University. Uma característica 

desse professor é que ele sempre procurava aperfeiçoar a abordagem utilizada 

nos cursos ministrados por ele. Por meio do apoio de Ledermann, Tall sentiu-se 

motivado a escrever esse livro utilizando apenas suas notas de aulas. Além disso, 

um conselho desse professor a Tall foi o seguinte: que se deve contar ao aluno o 

necessário para que ele entenda. Não é preciso dizer toda a verdade, mas 

também não é preciso mentir. 

                                                           
9
 Prêmio concedido de quatro em quatro anos em ocasião do International Congress of 

Mathematics, em reconhecimento de uma conquista matemática notável para o trabalho existente 
e futuras realizações. 
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No ano de 1969, David Tall ingressou como professor de Matemática, com 

interesse especial em Educação, no Instituto de Matemática da Universidade de 

Warwick.  Nesse Instituto, Tall iniciou uma parceria com o professor Ian Stewart, 

que resultou em dois artigos10 e três livros: The Foundations of Mathematics, 

Algebraic Number Theory e Complex Analysis.  

David Tall relatou como se deu a sua “conversão” de um matemático para 

um educador matemático. Esse processo iniciou-se durante uma visita à 

Universidade de Princeton, realizada no primeiro trimestre do ano de 1971. Nessa 

viagem, Tall conheceu o pesquisador Hassler Whitney, um matemático respeitado 

que voltou sua atenção para o ensino de crianças e jovens. Retornando à 

Inglaterra, o pesquisador conheceu o livro The Psychology of Learning 

Mathematics, de Richard Skemp, que tratava do ensino e aprendizagem da 

Matemática. A partir desses dois fatos, em meados da década de setenta, Tall 

começou a investigar concepções dos estudantes universitários sobre a 

Matemática. Além disso, no ano de 1976, David Tall assistiu ao Terceiro 

Congresso Internacional de Educação Matemática (ICME3), realizado na cidade 

alemã de Karlsruhe. Nesse congresso foi criado o International Group for the 

Psychology of the Mathematical Education (PME), cuja primeira reunião 

aconteceu na cidade de Utrecht em 1977. Nessa reunião, ele conheceu o 

pesquisador Shlomo Vinner. Segundo Tall, esse pesquisador o auxiliou, na 

transição de seu foco de pesquisa da Matemática para o Pensamento 

Matemático.  

Após a “conversão” de um matemático para um educador matemático, no 

ano de 1977, David Tall foi transferido para o Departamento de Ensino de 

Ciências da Faculdade de Educação da Universidade de Warwick. Nessa 

instituição o pesquisador atuou de 1979 até o ano de 1992. As pesquisas 

empíricas conduzidas por Tall com alunos de graduação deram a ele percepções 

que o colocaram-no a frente das tendências de pesquisa dos anos 80. Algumas 

dessas tendências incluíam a utilização dos computadores na aprendizagem de 

                                                           
10

 Esses artigos são Calculations and Canonical Elements I e Calculations and Canonical 
Elements II, escritos no ano de 1979, e publicados na revista Mathematics in School, nº 4 e 5. Os 
artigos estão disponíveis no endereço eletrônico: 
http://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/downloads.html. Acesso em 03 abr. 2013. 

http://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/downloads.html
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Cálculo. Com o intuito de propiciar uma abordagem visual para os tópicos dessa 

disciplina, David Tall iniciou a programação do software Graphic Calculus. Assim 

sendo, no início da década de oitenta, David Tall era um matemático, um 

professor de nível primário e secundário (Escola Secundária Woodloes) e 

universitário (na Universidade de Warwick), um pesquisador em Educação, e um 

desenvolvedor de softwares.   

Em 1986, o pesquisador defendeu sua tese em Educação Matemática, sob 

a orientação de Richard Skemp, intitulada Building and Testing a Cognitive 

Approach to the Calculus Using Interactive Computer Graphics (TALL, 1986), 

vinte anos após a defesa de sua primeira tese em Matemática. 

Enquanto atuava na Faculdade de Educação da Universidade de Warwick, 

David Tall foi promovido ao posto de Reader11, no ano de 1989, e a Professor, em 

1992. Contudo, após esse período, David Tall contraiu sarcoidose, uma doença 

auto-imune que afetou a saúde da visão e respiração dele. Entre os anos de 1993 

e 1994, o pesquisador manteve-se fora do trabalho, com o intuito de restabelecer 

a saúde. Contudo, o quadro clínico dele não se reverteu e no ano de 1995, David 

Tall se aposentou com 54 anos de idade e manteve-se como Professor no 

Instituto de Educação de Warwick, com carga horária reduzida. Esse fato 

possibilitou ao pesquisador um aumento de sua capacidade de produção. Nesse 

período ele debruçou-se na escrita de aspectos teóricos do pensamento 

matemático. Em julho de 2006, foi realizada na Charles University, localizada em 

Pragra, na Republica Tcheca, uma conferência na qual David Tall e Eddie Gray 

foram homenagiados. Como um dos resultados, foi produzido um livro, editado 

por Simpson (2006), com as considerações de estudantes e pesquisadores que 

tiveram contato com Tall e Gray no decorrer de vida acadêmica deles. 

Finalmente, em setembro de 2006, David Tall, aos 65 anos, aposentou-se. 

Contudo, ele permanece como Professor Emérito em Pensamento Matemático da 

Universidade de Warwick.  

                                                           
11

 Segundo o dicionário eletrônico Cambridge Dictionaries Online a palavra inglesa Reader 
significa o “um professor, nas universidades britânicas, abaixo apenas que o posto de Professor” 
(Tradução nossa). Endereço eletrônico do dicionário consultado: http://dictionary.cambridge.org/. 

http://dictionary.cambridge.org/
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Outro ponto importante da biografia desse brilhante autor é a organização 

do livro Advanced Mathematical Thinking (TALL, 1991a). Esse livro trouxe o 

resultado das discussões do grupo de trabalho, criado no ano de 1985, no Grupo 

Internacional de Psicologia da Educação Matemática (IGPME, comumente 

abreviado como PME). Esse livro, que se constituiu como um estado da arte das 

pesquisas na área até então, contou com a participação de pesquisadores como 

Ed Dubinsky, Michèle Artigue, Shlomo Vinner, Bernard Cornu, Tommy Dreyfus, 

dentre outros. 

Após a exposição de alguns episódios da biografia desse pesquisador, 

descrevemos brevemente sua relação com a comunidade de pesquisa em 

Educação Matemática brasileira. Visando esse objetivo, relatamos algumas visitas 

de David Tall ao Brasil e listamos alguns pesquisadores que estudaram 

diretamente com o pesquisador. 

No sítio pessoal do pesquisador, são descritas cinco visitas de David Tall 

ao nosso país. Nessas visitas, o pesquisador participava de eventos e ministrava 

conferências. 

A primeira visita aconteceu no ano de 1995 durante o XIX – PME, realizado 

na cidade de Recife, Pernambuco. Nesse mesmo ano, ele visitou as cidades de 

Belo Horizonte e Rio de Janeiro, infelizmente não encontramos detalhes sobre 

quais foram as atividades desenvolvidas, tanto na plenária realizada em Recife, 

quanto nas duas cidades citadas. A segunda visita do pesquisador ocorreu no ano 

de 2000. Nessa visita, David Tall apresentou uma série de conferências em três 

instituições: na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e na Universidade de Santa Úrsula (USU). No 

ano de 2002, Tall participou como palestrante do I Colóquio de Historia e 

Tecnologia no Ensino de Matemática, realizado na UFRJ. O título dessa 

conferência foi Using Technology to Support an Embodied Approach to Learning 

Concepts in Mathematics. Em 2004, o pesquisador realizou duas conferências em 

nosso país, uma no Instituto de Matemática e Estatística da UFRJ, intitulada 

Demonstrações nos Três Mundos da Matemática. A segunda conferência foi na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na Faculdade de Ciências Exatas 

e Tecnologia, mais especificamente no Programa de Estudos Pós-Graduados em 
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Educação Matemática, intitulada Desenvolvimento Cognitivo através dos Três 

Mundos da Matemática. Na visita ao programa da PUC/SP, ele manteve contato 

estreito com professores do Programa e discutiu a possibilidade de aceitar alunos 

para doutorado sanduíche sob sua supervisão, o que veio acontecer. Por fim, o 

último relato de visita ao nosso país, foi no ano de 2008, David Tall participou do 

IV Colóquio de Historia e Tecnologia no Ensino da Matemática, realizado na 

cidade do Rio de Janeiro. Nesse evento a conferência ministrada pelo 

pesquisador foi intitulada Historical and Individual Development of Mathematical 

Thinking: Ideas that are Set-Before and Met-Before. 

Quanto a pesquisadores brasileiros que tiveram contato direto com David 

Tall, temos o relato de três pesquisadores. A seguir, descrevemos quem são 

esses, qual o trabalho desenvolvido em parceria com David Tall e a instituição 

que eles trabalham atualmente.   

A primeira pesquisadora é a Professora Doutora Marcia Maria Fusaro 

Pinto. Ela obteve o doutorado em Educação Matemática, no período de 1993 a 

1998, pela Universidade de Warwick, na Inglaterra, sob a orientação de Tall, com 

a tese Students' Understanding of Real Analysis (PINTO, 1998). Atualmente, ela é 

professora no Instituto de Matemática da UFRJ, onde coordena o curso de 

Licenciatura em Matemática, é membro do Programa de Pós Graduação em 

Ensino de Matemática e do Grupo de Pesquisas Matemática no Ensino Superior e 

Tecnologias. Além disso, ela é membro do comitê internacional do International 

Group for the Psychology of Mathematics Education (PME).  

O segundo pesquisador é o Professor Doutor Victor Augusto Giraldo. Ele 

fez um estágio de doutoramento sob a orientação de David Tall no Instituto de 

Educação da Universidade de Warwick. Sua tese intitula-se Descrições e 

Conflitos Computacionais: O Caso da Derivada (GIRALDO, 2004). Atualmente é 

professor adjunto e membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 A terceira pesquisadora é a Professora Doutora Rosana Nogueira de Lima, 

estudante do Programa da PUC/SP, à época. Ela também fez um estágio de 

doutoramento sob a orientação de David Tall, no Instituto de Educação da 
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Universidade de Warwick. Sua tese intitula-se Equações Algébricas no Ensino 

Médio: Uma jornada por diferentes Mundos da Matemática (LIMA, 

2007).  Atualmente é pesquisadora/docente da Universidade Bandeirante de São 

Paulo. 

Na sequência apresentamos os resultados de um levantamento realizado 

no banco de dissertações e teses da CAPES12. Com ele, pretendemos detectar 

nas pesquisas nacionais em Educação Matemática, que trataram de tópicos do 

Cálculo Diferencial e Integral, quais delas se utilizaram de elementos teóricos 

desenvolvidos por Tall ou colaboradores. 

O referido levantamento foi realizado do seguinte modo: utilizamos a 

ferramenta de busca disponível no sítio sob o critério “Assunto” com as palavras 

“Cálculo Diferencial e Integral”, com a opção selecionada “todas as palavras”. 

Obtivemos um total de 136 dissertações e teses de Instituições de Ensino 

Superior (IES) espalhadas por todo o território nacional13. Do total dessas 

pesquisas, primeiramente, excluímos aquelas que não se relacionavam ao campo 

da Educação Matemática. Restaram 88 pesquisas. Desse novo conjunto de 

pesquisas, por motivos de dificuldade de encontrar versões digitais das 

dissertações e teses, resolvemos considerar apenas pesquisas posteriores ao 

ano 2000, com isso obtivemos um total de 72 trabalhos. Por fim, um último corte 

no conjunto de trabalhos foi necessário ser feito, porque, mesmo entrando em 

contato com os pesquisadores responsáveis pelas pesquisas e consultando sítios 

de bibliotecas digitais de várias IES, não foi possível encontrar todas as 

dissertações e teses, em versão digital, com isso a nossa amostra final conta com 

58 pesquisas.  

Desse montante, no texto de cada uma delas, procuramos a existência de 

uma ou mais citações ao pesquisador David Tall. Após essa busca restaram vinte 

e três pesquisas. Passamos a analisar, então, o contexto de cada uma das 

                                                           
12

 Endereço eletrônico: http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. Acesso em: 09 de nov. 
de 2012. 
13

 Durante o desenvolvimento desta pesquisa, surgiram outras pesquisas brasileiras (por exemplo, 
DIAS, 2002; GIRALDO, 2004; MEYER, 2003) que utilizaram elementos teóricos de Tall na análise 
de dificuldades de aprendizagem do Cálculo. Contudo, ressaltamos que nesse momento, 
expusemos exclusivamente as dissertações e teses que surgiram por meio da pesquisa realizada 
junto ao Banco de Dissertações e Teses da CAPES com os critérios citados anteriormente. 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
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citações. Essa análise revelou que oito pesquisas (sete dissertações e uma tese) 

que utilizavam elementos teóricos de Tall. No Quadro 4, expusemos cada uma 

das pesquisas: 

Quadro 4 – Pesquisas coletadas no banco de teses e dissertações da CAPES 

Autor 
(ano) 

Título Nível 

Abreu 

(2011) 

Discutindo algumas relações Possíveis Entre Intuição e Rigor e Entre 

Imagem Conceitual e Definição Conceitual no Ensino de Limites e 

Continuidade em Cálculo I 

Mestrado 

Barbosa 

(2009) 

Tecnologia da Informação e Comunicação, Função Composta e Regra 

da Cadeia 
Doutorado 

Couy 

(2008) 
Pensamento Visual no Estudo da Variação de Funções Mestrado 

Fonseca 

(2011) 
Uma Abordagem Geométrica para o Cálculo do Volume das Quádricas Mestrado 

Luz 

(2011) 

Introdução ao Cálculo: uma proposta associando pesquisa e 

intervenção 
Mestrado 

Miranda 

(2010) 

As Tecnologias da Informação no Estudo do Cálculo na Perspectiva da 

Aprendizagem Significativa 
Mestrado 

Santos 

(2008) 

Modelagem Matemática e Tecnologia de Informação e Comunicação: o 

uso que os alunos fazem do computador em atividade de modelagem 
Mestrado 

Souza 

(2007) 

A Integral na Visão de Professores de Cálculo Diferencial e Integral 

Frente à Produção de Alunos 
Mestrado 

Fonte: CAPES 

No que segue, apresentamos, primeiramente, o elemento teórico de Tall 

detectado em uma, ou mais, pesquisas destacadas no quadro acima; em seguida, 

exibimos, de maneira sintética, aquelas que o utilizaram e, no caso da utilização 

de outros elementos teóricos não constantes no Quadro 2, faremos uma 

exposição breve. Nesse conjunto de pesquisas, os elementos teóricos conceito 

imagem e conceito definição14 foram os primeiros a serem detectados. Eles foram 

elaborados pelo pesquisador Shlomo Vinner e contaram a participação de Tall, 

                                                           
14

 Utilizaremos a tradução utilizada por Igliori: conceito imagem e conceito definição. Embora, nas 
citações e descrições de outras pesquisas, eventualmente, possam surgir outras traduções desses 
termos como: imagem conceitual e definição conceitual (MIRANDA, 2010; ABREU, 2011); ou 
ainda, imagem do conceito e definição do conceito (LUZ, 2011). Contudo, entendemos que todas 
as traduções listadas anteriormente possuem o mesmo significado. 
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em determinado momento de sua formulação. Abaixo segue a descrição de cada 

um desses elementos: 

O conceito imagem é descrito como: 

[…] a estrutura cognitiva total que é associada ao conceito, a qual 
inclui todas as imagens mentais, propriedades e processos 
associados. Ele é construído ao longo dos anos por meio das 
experiências de todos os tipos, mudando quando o sujeito 
encontra novos estímulos e amadurece (TALL; VINNER, 1981,     
p. 152, tradução nossa). 

E o conceito definição como: 

[...] a forma que as palavras foram utilizadas para especificar 
aquele conceito. Ele pode ser aprendido por um sujeito de uma 
forma rotineira ou aprendido mais significativamente e 
relacionado, em maior ou menor grau, com o conceito. Também 
pode ser uma reconstrução pessoal do estudante de uma 
definição (TALL; VINNER, 1981, p. 152, tradução nossa). 

Quatro pesquisas utilizaram esse elemento teórico: Miranda (2010), Abreu 

(2010), Souza (2007) e Luz (2011). 

 Miranda (2010) desenvolveu uma proposta de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos funções de duas variáveis reais e gráficos do R
3
, que foram integrados 

pela tecnologia da informática, por meio da utilização do software Winplot. O 

objetivo da pesquisa foi analisar as contribuições e favorecimentos promovidos 

entre os subsunçores15/conhecimentos prévios dos estudantes estimulados por 

meio um conjunto de atividades elaboradas na perspectiva da Teoria da 

Aprendizagem Significativa (TAS). Além disso, o pesquisador procurou identificar 

quais foram às construções, análises, interpretações e compreensões dos 

conceitos matemáticos relacionados aos gráficos do R
3 produzidas pelos sujeitos 

durante o desenvolvimento das atividades. 

Nessa pesquisa, o autor identificou similaridades entre a TAS com alguns 

conceitos do Pensamento Matemático Avançado (PMA) (MIRANDA, 2010, p. 65). 

Nessa identificação foi promovida uma integração entre os elementos teóricos 

                                                           
15

 “Palavra utilizada na Teoria da Aprendizagem Significativa referenciando as ideias existentes na 
estrutura cognitiva de um indivíduo” (MIRANDA, 2010, p. 15). 
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conceito imagem e conceito definição e elementos da TAS. Segundo o 

pesquisador, a proposta foi analisar uma possível  

[...] interação dessa [imagem conceitual] com os subsunçores, 
localizados em seu interior, para depois com a definição 
conceitual, resultando, assim, em um produto interacional das 
relações obtidas entre as duas células [imagem conceitual e 
definição conceitual] (MIRANDA, 2010, p. 71, adaptado). 

Para promover a integração pretendida, Miranda considerou os 

subsunçores com uma “unidade cognitiva”, no sentido de Tall e Barnard (1997 

apud MIRANDA, 2010, p. 72). Ao fazer isso, o pesquisador entende que quanto 

mais unidades correlacionarem-se haverá uma contribuição significativa na 

formação de uma imagem mental adequada a determinado conceito matemático. 

Outros elementos teóricos de Tall presentes em Miranda (2010) foram 

relativos à utilização dos computadores no ensino de tópicos do Cálculo. Tall e 

Dubinsky (TALL, 1991a, p. 231) apontam maneiras pelas quais o computador 

pode ser utilizado com uma ferramenta para a aprendizagem da Matemática 

Avançada. Além disso, Tall defende que a visualização propiciada por um 

computador, por meio softwares adequados, se constitui em uma fonte de ideias 

fundamentais nos estágios iniciais de desenvolvimento da teoria das funções, 

limites, continuidade e outras (TALL, 1991c, p. 1, apud MIRANDA, 2010, p. 39). 

Apesar de algumas vantagens exibidas na utilização do computador, como um 

agente promotor de imagens mentais apropriadas ao sujeito sobre determinado 

tópicos da Matemática, Tall e outros autores advertem que “os gráficos obtidos 

através de softwares não reproduzem a real imagem do que é visualizado no 

monitor do computador” (MIRANDA, 2010, p. 43). Essa distorção proporcionada 

pelo computador pode produzir um tipo de conflito que Tall e outros (TALL et al., 

2003, apud MIRANDA, 2010, p. 76) classificaram como conflito teórico-

computacional. Esse conflito surge de uma situação na qual existe uma 

contradição entre a teoria matemática formal e o que é representado pelo 

computador sobre determinado conceito. Os autores (TALL et al., 2003, apud 

MIRANDA, 2010, p. 76) defendem que explorar adequadamente esse tipo de 

conflito pode propiciar aos sujeitos um enriquecimento das imagens conceituais 

sobre determinado conceito matemático. 
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Por meio da integração entre a TAS e os elementos teóricos desenvolvidos 

com a colaboração de Tall, Miranda (2010) teve por objetivo proporcionar aos 

aprendizes 

[...] uma boa intuição nas visualizações gráficas, através de um 
software, conseguindo fazer interações com os subsunçores 
existentes na sua estrutura cognitiva, gerando conjecturas, 
hipóteses, deduções e justificativas formais, para os conceitos de 
funções reais de duas variáveis (p. 79). 

Nessa pesquisa foram desenvolvidas duas atividades na perspectiva da 

Teoria Aprendizagem Significativa. Nas análises dos resultados produzidos pelos 

sujeitos na resolução das duas atividades, em determinados momentos foram 

utilizados os elementos teóricos produzidos por Tall e Vinner, para validar a 

hipótese de que a integração desse elemento, em conjunto com o pensamento 

visual-espacial e conceitos do TAS, possam melhorar a aprendizagem dos tópicos 

do Cálculo, que foram objeto de estudo, e auxiliar na promoção da aprendizagem 

significativa dos sujeitos da pesquisa (MIRANDA, 2010, p. 129).  

Abreu (2010) analisou algumas relações entre a intuição e o rigor e entre 

imagem conceitual e definição conceitual manifestadas por 56 alunos, que 

cursavam uma disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I, dos cursos de 

Licenciatura em Matemática e Bacharelado em Estatística em relação aos 

conceitos de limite e continuidade de funções de uma variável. O pesquisador 

entende por intuição “a capacidade do aluno em avaliar uma questão segundo a 

sua percepção (visual, sensorial e tátil) a despeito de qualquer definição rigorosa 

de um objeto matemático” (ABREU, 2010, p. 55). Por rigor, “o processo que 

norteia o método axiomático de entendimento de um objeto matemático conforme 

compartilhado pela comunidade acadêmica e, quando possível diagnosticar, o 

método axiomático seguido pelo aluno para avaliar a questão” (ABREU, 2010,    

p. 55). O autor  dessa pesquisa entende que existe uma relação de 

complementariedade entre esses dois conceitos. 

Para entender a forma como nos apropriamos de um conceito matemático, 

Abreu (2010, p. 77) utilizou os elementos teóricos conceito imagem e conceito 

definição. Com base nesses conceitos e nos tópicos matemáticos considerados, o 

pesquisador lançou a seguinte pergunta: 
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[...] no ensino de continuidade, vale destacar os inúmeros 
exemplos e gráficos trabalhados visando a reelaboração da 
imagem conceitual. Entretanto, nesse processo estaria ocorrendo 
também uma reelaboração da definição do conceito? (ABREU, 
2010, p. 58) 

Com esses aportes teóricos, Abreu elaborou duas atividades compostas, 

cada uma por quatro questões abertas sobre os tópicos limite e continuidade, com 

o intuito de perceber as relações entre intuição e rigor e o conceito imagem e o 

conceito definição manifestadas pelos sujeitos participantes.  

A pesquisa de Souza (2007) foi um estudo de caso que analisou as 

relações entre as concepções sobre o conceito de Integral revelada por 

professores e a maneira que eles analisam a produção dos alunos, com o intuito 

de obter indícios sobre as práticas educativas desses profissionais. Nessa 

pesquisa foram utilizados dois procedimentos de coleta de dados: um 

questionário e entrevistas com um grupo de três professores.  

O primeiro instrumento de coleta de dado foi preparado e aplicado a 30 

alunos de duas Instituições de Ensino Superior de São Paulo. O questionário 

continha onze questões que abordavam os seguintes itens relacionados ao 

conceito de Integral: definição, representações, técnicas e métodos de integração 

e a aplicações desse conceito em outras áreas do conhecimento (SOUZA, 2007, 

p. 32).  

Os elementos teóricos conceito imagem e conceito definição foram 

utilizados no processo de análise das produções dos alunos16. Segundo Souza 

(2007), por meio desses elementos teóricos é possível pontuar “a diferença entre 

o processo pelo qual um determinado conceito é concebido e quando ele é 

formalmente definido” (SOUZA, 2007, p. 29). Além disso, à luz desses elementos, 

foi possível categorizar as produções dos alunos relativas ao conceito de integral. 

Ao final, foram escolhidos alguns protocolos que seriam utilizados durante a 

entrevista em grupo, que detalharemos abaixo, com o objetivo de provocar os 

sujeitos da pesquisa a exteriorizarem suas crenças e concepções. 

                                                           
16

 Termo utilizado por Souza (2007, p. 46) para denotar as respostas dadas ao questionário 
elaborado e utilizado nesse primeiro momento da pesquisa. 
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O segundo instrumento de coleta de dados era composto de entrevistas em 

grupo, baseadas nas ideias de Bogdan e Biklen e de Gaskell (SOUZA, 2007,      

p. 40), com três professores de uma universidade particular de São Paulo. Esses 

lecionavam a disciplina Cálculo Diferencial e Integral para alunos dos cursos de 

Licenciatura em Matemática, Engenharia Civil e de Produção Mecânica e 

Ciências da Computação. Nas entrevistas, o pesquisador exibia para o grupo de 

professores os protocolos selecionados com o intuito de observar as interações 

dos professores com a produção do aluno (SOUZA, 2007, p. 42). As respostas 

dadas pelos sujeitos da pesquisa foram analisadas de acordo com as ideias de 

Paul Ernest (1991, 2004 apud SOUZA, 2007) a respeito da Filosofia Absolutista e 

da Filosofia Fabilista da Matemática. 

Luz (2011) investigou e analisou qualitativamente os resultados obtidos por 

uma proposta de intervenção, na qual um curso de Introdução ao Cálculo, 

ministrado concomitantemente ao curso de Cálculo Diferencial e Integral I, foi 

ministrado sob a perspectiva da resolução de problemas em um ambiente 

computacional17. Os tópicos matemáticos abordados nessa disciplina foram: 

funções elementares, equações e inequações lineares em duas variáveis.  

Nessa pesquisa, os dados coletados foram obtidos a partir da observação 

e registro de sete atividades desenvolvidas durante a disciplina “Introdução ao 

Cálculo” do Curso de Ciências Matemáticas e da Terra da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro.  Os tipos de registro utilizados foram: um diário de campo, os 

documentos escritos produzidos pelos estudantes e gravações das aulas. 

Os elementos teóricos conceito imagem e conceito definição foram 

utilizados nas análises dos dados. Foi também utilizada a Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica de Duval. No entendimento da pesquisadora, esses 

elementos teóricos são complementares  

[...] no sentido que a primeira direciona foco nas imagens mentais 
que o individuo tem de objetos e conceitos matemáticos, e a 

                                                           
17

 O ambiente computacional utilizado nessa pesquisa é conhecido por Mathlets. Segundo Paixão, 
eles são “applets gráficos e interativos, que permitirão ao aluno a passagem de status de paciente 
no processo de ensino e aprendizagem para agente do mesmo” (PAIXÃO, 2008 apud LUZ, 2011, 
p. 78). 
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segunda teoria trata do que entendemos como a mediação entre o 
objeto e o indivíduo: as múltiplas representações (LUZ, 2011, p. 
45).  

Pelo fato de utilizar uma tecnologia para introduzir tópicos da Matemática, a 

noção de organizadores genéricos (LUZ, 2011, p. 49) emergiu no quadro teórico 

da pesquisa. Com essa noção, o computador transforma-se em um ambiente que 

prepara a estrutura cognitiva do sujeito para o desenvolvimento de conceitos 

abstratos. 

Na análise dos dados, a pesquisadora procurou identificar os momentos 

nos quais os sujeitos obtiveram, ou não, o enriquecimento das suas imagens 

conceituais.  

O segundo elemento teórico de Tall destacado é sobre: a utilização do 

computador e softwares no ensino e aprendizagem de tópicos avançados da 

Matemática. Tall e Dubinsky afirmam que o computador e os softwares são 

concebidos como: 

[...] uma ferramenta – uma ferramenta poderosa – mas qualquer 
ferramenta pode somente ser utilizada em sua capacidade 
máxima por aqueles que vão utilizá-las. A situação é similar ao 
uso de uma calculadora simples: elas não ensinam a criança 
como somar (ou dividir), mas elas são ferramentas úteis para 
somar e dividir quando se conhece a aritmética (TALL, 1991a, p. 
236). 

Tall considera o computador e os softwares como organizadores 

genéricos18, ele define esse elemento como: 

[...] um ambiente (ou micromundo), o qual permite ao aprendiz 
manipular exemplos e (se possível) contraexemplos de um 
conceito matemático específico ou um sistema relacionado de 
conceitos (TALL, 2000, p. 13). 

Santos (2008) investigou o uso que os alunos fazem do computador em 

atividades elaboradas à luz do pressuposto teórico da Modelagem Matemática. 

Os sujeitos da pesquisa foram alunos de um curso de Licenciatura em 

Matemática e os softwares utilizados na pesquisa foram os seguintes: Modellus, 

Maple 7, Curve Expert e Excel. 

                                                           
18 

Tradução do termo generic organiser (TALL, 2000, p. 13). 
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O pesquisador salienta os benefícios da utilização de recursos tecnológicos 

na sala de aula, como pode ser visto abaixo: 

[...] que o uso de recursos tecnológicos, mais especificamente do 
computador, na educação escolar constitui uma condição 
necessária para as exigências da atual sociedade (SANTOS, 
2008, p. 15).  

As reflexões de David Tall que surgiram nessa pesquisa foram elaboradas 

em conjunto com Ed Dubinsky. Tall e Dubinsky (1991 apud SANTOS, 2008, p. 45) 

destacam o papel de ferramenta assumido por alguns softwares na aprendizagem 

de tópicos matemáticos avançados.  

Outras reflexões, que sugiram na pesquisa de Santos, destacam a 

importância da visualização na aprendizagem de tópicos de Matemática (TALL, 

2002, apud SANTOS, 2008, p. 52). Por meio dela é possível promover uma 

poderosa fundamentação cognitiva para o desenvolvimento da teoria formal em 

Matemática. 

Fonseca (2011) analisou o impacto que a utilização de novas tecnologias, 

introduzidas por meio do software K3DSurf, tem sobre o curso de Cálculo II19, 

ministrado a alunos do curso de Controle de Automação do CEFET-MG, na 

visualização e representação de superfície geométrica, em especial as 

quádricas20. No contexto da instituição pesquisada, esse conteúdo é importante 

porque o cálculo do volume desse tipo de superfície é uma das aplicações do 

tópico Integrais Duplas. 

Devido ao grande índice de reprovações em Cálculo, o pesquisador tem 

por hipótese que as dificuldades dos alunos estão relacionadas aos conceitos da 

Geometria, ao invés, dos conceitos relacionados ao próprio Cálculo (FONSECA, 

2011, p. 50). Com o objetivo de agregar outro tipo de representação na 

construção de um significado relativo a um conceito geométrico, o pesquisador 

                                                           
19

 Nome dado à disciplina ministrada no segundo período do curso de Engenharia de Controle e 
Automação, no CEFET-MG, campus III. O conteúdo programático dessa disciplina envolve tópicos 
relacionados a funções de duas variáveis reais: limites, derivadas parciais, integral dupla entre 
outros (FONSECA, 2011, p. 41- 42). 
20

  “Uma quádrica é um conjunto de pontos que obedecem a uma equação do segundo grau nas 
variáveis x, y e z” (STEWART, 2002, p. 822). 
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utilizou uma tecnologia intermediada pelo computador com um software 

apropriado. 

As reflexões de Tall que surgiram na pesquisa foram referentes ao uso (ou 

não) do computador nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática 

(FONSECA, 2011, p. 53). Além disso, Tall e outros apresentam uma preocupação 

com relação à utilização inadequada dessa tecnologia no ensino da Matemática, 

que foram detectadas em algumas pesquisas, cujos resultados apresentaram 

“efeitos negativos ou mesmo inócuos” (GIRALDO; CARVALHO; TALL, 2002b 

apud FONSECA, 2011, p. 53). 

Outro elemento teórico concebido com a colaboração de Tall, que surgiu no 

contexto dessa pesquisa, foi a noção de conflitos teóricos computacionais. 

Concebido pelos pesquisadores Giraldo, Carvalho e Tall, o termo conflito teórico 

computacional refere-se “a qualquer situação na qual uma representação 

computacional é aparentemente contraditória com a formulação teórica 

associada” (GIRALDO; CARVALHO; TALL, 2002b apud FONSECA, 2011).  

Muitas vezes essas limitações contribuem para a formação de imagens 

conceituais restritas, visto que essas podem ser consideradas intrínsecas ao 

objeto matemático e não decorrente das limitações do computador. 

Barbosa (2009) buscou, baseando-se no construto teórico seres-humanos-

com-mídias, compreender como um coletivo formado por alunos-com-tecnologia 

(BARBOSA, 2009, p. 16), produz conhecimento acerca dos tópicos funções 

compostas e regra da cadeia, de funções de uma variável real, a partir de uma 

abordagem gráfica. Os sujeitos foram 10 alunos ingressantes no curso de 

Matemática da UNESP, campus de Rio Claro.  Com exceção de um dos sujeitos 

participantes, a maioria deles não tinha conhecimento do tópico regra da cadeia, 

que foi introduzido pela pesquisadora no desenvolvimento da pesquisa. Todos os 

sujeitos possuíam conhecimentos básicos do software Winplot, o qual foi utilizado 

pela pesquisadora na resolução das atividades. A metodologia e os 

procedimentos de coleta dados utilizados pela pesquisadora basearam-se nos 

Experimentos de Ensino, pois eles “estão em sintonia com a visão de produção 

de conhecimento” (BARBOSA, 2009, p. 158), um dos objetivos da pesquisa. 
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Uma das primeiras reflexões de Tall, que surgiram nessa tese, dizem 

respeito a notação de Leibniz para o Cálculo, apesar dela, segundo o pesquisador 

(TALL, 1993 apud BARBOSA, 2009, p. 32), causar sérios problemas conceituais. 

Tall associa tal notação, como Leibniz fez em seus trabalhos (LEIBNIZ, 1684, 

apud TALL, 1985, p. 4), a inclinação da reta tangente a uma curva. 

Pelo fato de a pesquisa utilizar a informática, para justificar a importância 

da inserção dessa mídia na produção de conhecimento matemático, a 

pesquisadora utilizou a noção dos organizadores genéricos (BARBOSA, 2009,    

p. 56). Como um exemplo dessa noção, Barbosa citou o software Graphic 

Calculus, desenvolvido por Tall, para a exploração de alguns conceitos do 

Cálculo.  

Outra característica que auxiliou na argumentação da pesquisadora sobre 

a utilização do computador na produção de conhecimento é aquela da 

possibilidade dele “ser uma fonte rica de imagens visuais que seria, por vezes, 

impossíveis de serem obtidas sem esse recurso” (BARBOSA, 2009, p. 57). Para 

ilustrar essa característica da tecnologia, a pesquisadora utilizou o seguinte 

exemplo formulado por Tall: ao utilizar um software que possui uma ferramenta de 

ampliação, é possível, segundo Tall (1992, apud BARBOSA, 2009), analisar a 

linearidade local (ou não) do gráfico de uma função, e, com isso seria possível 

complementar a noção de diferenciabilidade.  

Por fim, outro ponto a ser destacado dessa pesquisa, foi o estudo 

conduzido por Tall e DeMarois (1996 apud BARBOSA, 2009), no qual o termo 

faceta foi considerado para fazer referência aos diferentes aspectos do conceito 

de função. As facetas desse conceito estão relacionadas aos vários modos de 

comunicá-lo, por meio da linguagem verbal, escrita, gestos, formas coloquiais, e 

representá-lo, com a notação usual, ou utilizando aspectos numéricos, simbólicos 

e geométricos. O interesse dos pesquisadores era observar, por meio de uma 

entrevista, quais facetas relacionadas ao conceito de composição de funções 

seriam manifestadas por determinada aluna. Em uma das questões foram 

disponibilizadas duas tabelas com valores numéricos associados a duas funções, 

f e g (foram omitidas as leis de formação dessas funções), e foi questionado qual 
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o valor numérico da função composta gf  , com base nos valores da tabela. Em 

outra questão, foram fornecidos os gráficos das funções f e g, e foi questionado 

qual era o valor numérico da função composta fg  , com base apenas a 

representação gráfica dessas duas funções. A aluna não conseguiu responder a 

nenhuma dessas questões. Contudo, a aluna conseguiu êxito na tarefa em que 

eram dadas as expressões algébricas dessas funções e perguntava-se sobre o 

valor da função composta. Esse estudo trouxe uma faceta indicada por Barbosa 

em sua tese, que a abordagem do tópico composição de funções enfatiza apenas 

a representação algébrica (BARBOSA, 2009, p. 65).   

O último tópico, que destacamos dentre os elementos teóricos de Tall 

utilizados nas pesquisas encontradas nesse levantamento é o da função da 

visualização na aprendizagem da Matemática. Segundo esse pesquisador, 

desconsiderar esses elementos “é negar as raízes de muitas de nossas ideias 

matemáticas mais profundas” (TALL, 1991b, p. 1).  

O trabalho que encontramos nessa perspectiva foi Couy (2008). A 

pesquisadora investigou o uso do pensamento visual no ensino de Cálculo 

Diferencial e Integral por meio da análise de estratégias gráficas e a interlocução 

dessas com as representações algébrica e textual. E ainda quais foram as 

contribuições desse tipo de pensamento no entendimento dos conceitos relativos 

às variações de funções de uma variável real, mais especificamente, a análise 

dos intervalos do domínio nos quais a função é crescente ou decrescente, da 

concavidade do gráfico de uma função, a determinação dos pontos de inflexão e a 

das retas assíntotas ao gráfico de uma função. O modelo teórico utilizado nessa 

pesquisa foi desenvolvido na tese de doutorado de Maria da Conceição Monteiro 

da Costa (2005 apud COUY, 2008). Uma sequência de atividades foi elaborada 

com o objetivo de estimular “o pensamento visual e a comunicação entre as 

várias formas de linguagem, gráfica, algébrica e textual” (COUY, 2008, p. 16). 

Outra característica dessa sequência de atividades é que, em um primeiro 

momento, elas estimulam a investigação de conceitos matemáticos por meio de 

métodos intuitivos, em seguida, é encaminhada a formalização de tais conceitos. 

Após dois estudos exploratórios para a produção e aperfeiçoamento da sequência 

de atividades, o estudo principal da pesquisa foi conduzido com 18 alunos de um 
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curso de Licenciatura em Matemática provenientes de uma instituição particular 

do estado de Minas Gerais. 

As reflexões de Tall, que apareceram nessa dissertação, estavam 

presentes no estudo teórico conduzido pela pesquisadora, no qual apareceram 

estudos relacionados à integração do pensamento visual no ensino do Cálculo 

(COUY, 2008, p. 16).  Tall (1991b) destaca que no decorrer do desenvolvimento 

histórico de alguns conceitos do Cálculo, esses alcançaram o caráter formal dos 

dias atuais muito tempo depois de sua concepção. Outro ponto de vista do 

pesquisador, com respeito à visualização, é o fato dele defender que ideias 

matemáticas complexas devem ser introduzidas, quando possível, por meio de 

visualizações adequadas. Essas auxiliam o sujeito a desenvolver intuições 

poderosas e adequadas na construção formal dos conceitos matemáticos (COUY, 

2008, p. 45).   

O levantamento realizado junto ao banco de dissertações e teses da 

CAPES e a seleção de trabalhos (conforme o Quadro 4), nos levam a dizer que 

os pesquisadores buscaram integrar o construto teórico conceito imagem e 

conceito definição a outras teorias da Educação Matemática, como a Teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel (MIRANDA, 2010) e a Teoria das 

Representações Semióticas de Duval (LUZ, 2011) e seis delas (SANTOS, 2008; 

BARBOSA, 2009; MIRANDA, 2010; COUY, 2011; FONSECA, 2011; LUZ, 2011) 

utilizaram-se também da tecnologia. 

Assim sendo podemos assumir que os elementos teóricos desenvolvidos 

por, ou com a colaboração, de David Tall, em certo grau, são utilizados em 

pesquisas relacionadas à aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral, em 

nosso país.  
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CAPÍTULO 4   

O PANORAMA 

  

Neste capítulo iniciamos a constituição do panorama, objeto desta 

pesquisa, e deixamos para o capítulo 5 sua finalização.   

Para tanto discorremos sobre a seção Limits, Infinity & Infinitesimals, da 

qual foram extraídos os artigos componentes do corpus documental, 

apresentamos o fichamento desses artigos, e delineamos as categorias que 

constituem o panorama pretendido.  

 

4.1 Limits, Infinity & Infinitesimals 

 

 Neste item constam referências sobre a descrição de Tall relativas aos 

referenciais teóricos e tópicos abordados nos artigos, na forma de prefácio da 

seção; o período em que os artigos foram escritos, e os locais (eventos ou 

publicações) nos quais os artigos foram publicados. 

No que tange ao conceito de limite, no prefácio, Tall pontua que os 

estudos, que resultaram nos artigos, indicaram a existência de distinções entre as 

teorias matemáticas e as crenças cognitivas dos sujeitos. Uma delas está 

relacionada ao fato de que nosso cérebro associa uma ideia de movimento à 

noção de limite. Em consequência, a imagem mental foca apenas em aspectos 

dinâmicos dessa noção. Outro aspecto destacado foi o fato do limite ser 

concebido como um processo e posteriormente como um conceito. Logo, ele é 

passível de uma análise em termos da noção de proceitos21.  

Além disso, Tall descreveu um conflito cognitivo relativo ao fato de muitas 

vezes, o sujeito conceber esse conceito como um processo de aproximar-se a um 

                                                           
21

 Tradução do termo original procepts utilizado por Tall. 
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valor limite, sem nunca alcançá-lo. Essa concepção entra em conflito com a 

definição formal desse conceito.  

O conceito de limite zero de uma sequência, ou de uma função, revelou ao 

pesquisador o surgimento no sujeito da ideia de número arbitrariamente pequeno, 

o que ele nomeou como um infinitesimal cognitivo. 

Por fim, nos artigos mais recentes, pertencentes a essa seção, o objetivo 

do pesquisador foi propor um modelo com vistas a explicar como ocorre, por parte 

do sujeito, o desenvolvimento formal dos conceitos da Matemática.  

 Na seção há 14 artigos. O mais antigo é datado de 1978, e o mais recente 

é do ano de 2001.  

Seis artigos foram publicados em congressos do campo da Educação 

Matemática, como nas edições 27 e 34 da Conference of the International Group 

for the Psychology of Mathematics Education (comumente abreviada por PME); 

oito artigos foram publicados em revistas científicas do campo de pesquisa, como 

a revista Educational Studies in Mathematics22. No Anexo A encontra-se uma lista 

completa que contém todos os eventos e revistas. 

 

4.2 Fichamento dos artigos 

 

Neste item apresentamos o fichamento dos artigos. Ele é composto de 

quatorze ficha de leituras, as quais foram descritas no Capítulo 2, com seguintes 

itens: 

1) Autores; 

2) Título do artigo; 

3) Ano de publicação; 

4) Onde o artigo foi publicado; 

5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor; 

                                                           
22

 Sítio da revista: 
http://www.springer.com/education+%26+language/mathematics+education/journal/10649 .   

Acesso em 14 fev. 2013.  

http://www.springer.com/education+%26+language/mathematics+education/journal/10649
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6) Problemática; 

7) Tópicos matemáticos; 

8) Referencial teórico que emerge do artigo; 

9) Resenha do artigo; 

A numeração das fichas de leitura segue a mesma ordem da apresentação 

dos artigos no sítio acadêmico do pesquisador.   

4.2.1. Ficha de leitura 01 

1) Autores 
SCHAWARZENBERG, R. L. E. e TALL, D. O. 

2) Título do artigo 
Conflicts in the Learning of Real Numbers and Limits 

3) Ano de Publicação 
1978 

4) Onde o artigo foi publicado  
Revista Científica: Mathematics Teaching 

5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor 
Um artigo escrito por dois matemáticos que estavam começando a refletir 
sobre problemas cognitivos. Nele é constatada a existência de conflitos 
cognitivos na aprendizagem de limites. 

6) Problemática 
A existência de conflitos na aprendizagem de conceitos do Cálculo. A 
necessidade de elaborar uma abordagem de ensino que propicie a 
superação desses conflitos.  

7) Tópicos matemáticos 
Limites, Sequência e séries, Números reais. 

8) Referencial teórico que emerge do artigo 
Conflitos. 

9) Resenha do artigo 
Neste artigo são tratados os seguintes itens (i) conflitos de 

aprendizagem, (ii) abordagens de ensino favoráveis à superação dos 
conflitos e (iii) formas de realização de provas. (i) Quanto aos conflitos, os 
autores citam seis tipos: os conflitos conscientes e subconscientes; conflito 
de conceituação dos números racionais e irracionais, conflitos causados 
pela prova por absurdo, conflito relacionado às propriedades operatórias do 
limite de duas sequências e por último, conflitos sobre as definições de 
sequência e séries. Os conflitos conscientes e subconscientes surgem da 
reflexão dos autores sobre dois tipos de respostas apresentadas por 
estudantes da graduação à questão: A dízima periódica 0,999… é igual ou 
menor que um? As respostas continham a expressão “infinitamente 
pequeno” ou remetiam à ideia de proximidade. Os autores afirmam que os 
conflitos subconscientes ocorrem quando existem dois conceitos similares 
na estrutura cognitiva do sujeito, que podem causar um estresse mental 
decorrente da emergência de pensamentos instáveis. Em consequência 
disso, o aluno produzirá suas próprias racionalizações, que podem estar 
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incorretas e imprecisas, que servirão de base para outros conceitos. Em 
resultado, eles serão concebidos de maneira conflituosa, impossibilitando 
ou até impedindo a aquisição correta de novos conceitos.  O conflito relativo 
à conceituação de número racional e irracional é gerado pelo fato das 
representações decimais desses números poderem ter infinitas casas 
decimais. O conflito gerado pela realização de provas por absurdo ocorre, 
segundo os autores, por ela se tratar de um prova não usual.  O conflito 
relacionado às propriedades operatórias do limite de duas sequências é 
devido ao fato de que os alunos não consideram os limites das sequências 
como um número e não operam com eles. Os dois últimos conflitos tratados 
pelos autores são sobre as definições de sequência e séries. Esses 
conflitos ocorrem, pois, nos currículos escolares, o tópico sequência é 
muitas vezes omitido, enquanto que aqueles relacionados ao tópico série 
possuem um papel de destaque. A necessidade é de primeiro explorar bem 
as ideias relativas aos conceitos de sequência e, logo em seguida, 
apresentar o conceito de série. (ii) Os autores sugerem algumas 
abordagens para tratar dos conflitos expostos. Como abordagem a um tema 
que causa conflito subconsciente, os autores referem-se ao exemplo da 
definição de limite de uma sequência, quando tratada de modo “informal”, 
utilizando os termos “tão perto quanto se queira” e “...suficientemente 
grande”. Os autores comentam que analisando a definição informal 
percebe-se que nela não é explicitada a relação entre N e ε existente na 
definição formal do conceito. E também discutem o que seria “tão perto 
quanto se queira”. Essa distância deve ser um décimo? Ou um milésimo? 
Ou ainda, qual seria o significado atribuído à palavra “perto”? Essa palavra 
poderia significar ao estudante, que os termos da sequência podem estar 
próximos, mas que nunca coincidirão com o valor do limite. Os autores 
sugerem que seja apresentado aos estudantes o seguinte conceito: todo 

número real k pode ser escrito da seguinte forma ..., 3210 iaaaaak   sendo 

0a  um número inteiro e 0 < ai < 9, para i = 1, 2, 3..., dígitos da i-ésima ordem 

decimal de k; assim definem a sequência das aproximações decimais do 

número real k, a sequência (kn) cujo termo geral é nn aaaaak 3210, . Com 

essa apresentação, o estudante pode relacionar o conceito de limite da 
seguinte maneira: seja fixado um grau de precisão, representado pela letra 
grega ε, a partir de um índice N, todos os outros elementos da sequência 
serão indistinguíveis ao número real k. Dessa maneira seria construída a 
definição formal de limite de uma sequência. Além disso, eles sugerem que 
ao invés do professor dizer “n suficientemente grande” utilize a expressão 
“kn e k indistinguíveis”. Para o caso dos números racionais e irracionais, os 
pesquisadores destacam que é necessário utilizar as definições formais da 
Matemática. Logo, um número irracional é aquele que não pode ser 
representado na forma fracionária. A abordagem proposta para o conceito 
de números reais é que todo número real pode ser representado na reta 
numérica pela medida de um segmento, em que um dos seus extremos 
encontra-se na origem.  Os autores destacam que essa proposta opõe-se a 
sugerida por Freudenthal (1973 apud TALL; SCHWARZENBERGER, 1978, 
p. 3), na qual os números devem ser representados como um ponto na reta. 
Para evitar conflitos relativos ao conceito de limites, os pesquisadores 
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utilizam a expansão decimal de número real para introduzir ideias relativas 
ao conceito de limite. (iii) A prova mais utilizada de que 2  é um número 

irracional é a prova por absurdo. Os autores pontuam que esse tipo de 
prova não é usual. Por esse motivo, no artigo foi sugerida uma “prova 
direta” para mostrar que 2  é um número irracional (TALL; 
SCHWARZENBERGER, 1978, p. 9). 

 

4.2.2. Ficha de leitura 02 

1) Autor 
TALL, D.O. 

2) Título do artigo 
The Notion of Infinite Measuring Number and Its Relevance in the 

Intuition of Infinity 

3) Ano de Publicação 
1980 

4) Onde o artigo foi publicado  
Revista científica: Educational Studies in Mathematics 

5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor 
Neste artigo é considerada a maneira pela qual as experiências do 
sujeito, relacionadas com o senso de medida, podem propiciar intuições 
diferentes sobre o infinito, as quais são conflitantes com a noção de 
infinito cardinal. No artigo é oferecida uma teoria uma alternativa para 
modelar os “pontos” que está em harmonia com conceitos intuitivos de 
medida do sujeito. 

6) Problemática 
O desenvolvimento do conceito de infinito por meio de uma abordagem 
que privilegie o senso de medida dos números e não o senso cardinal.  

7) Tópicos matemáticos 
Infinito. 

8) Referencial teórico que emerge do artigo 
Concepções infinitesimais. 

9) Resenha do artigo 
Neste artigo são tratados (i) as intuições do sujeito relativas ao 

infinito; (ii) a formulação de abordagem da noção de infinito livre de conflitos 
e mais coerente com a intuição dos indivíduos; (iii) exposição de tópicos da 
Analise Não-Standard para fundamentar a abordagem pretendida;             
(iv) conflitos emergentes da noção de infinito. (i) O pesquisador detectou 
duas intuições de infinito por meio das respostas dadas à seguinte questão: 
Se dois segmentos de reta são tais que a medida de um é duas vezes a 
medida do outro, pergunta-se: eles possuem a mesma quantidade de 
pontos? Uma das respostas diz que esses segmentos têm a mesma 
cardinalidade, porque é possível criar uma função bijetora entre esses dois 
segmentos. A outra diz que o segmento cuja medida é o dobro do outro tem 
o dobro do número de pontos. Segundo Tall, a resposta correta desse 
exemplo não satisfaz as intuições do sujeito que normalmente utilizam o 
senso de medida. Outra noção não intuitiva relacionada ao conceito de 
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infinito reside no fato de que é possível que um subconjunto próprio de um 
conjunto infinito seja posto em uma correspondência biunívoca com ele. No 
artigo foram citadas também diferentes intuições do sujeito a respeito do 
infinito, estudadas por Fischbein e outros (1978 apud TALL, 1980a). (ii) Tall 
procurou desenvolver uma alternativa para que seja criada uma concepção 
de infinito sem conflitos e coerente com as intuições do sujeito, as quais, 
normalmente, estão apoiadas no senso de medida. Ele inicia essa 
abordagem por meio das noções de “ponto” e de “segmento”. Como a 
representação com lápis e papel de um “ponto” possui uma determinada 
medida, logo, seria possível preencher um segmento de reta com um 
número finito de pontos. Isso pode conduzir o sujeito a uma resposta 
totalmente diferente da resposta cardinal, visto que nesse caso o sujeito 
nem está lidando com a noção de infinito. Considerando que a 
representação de um ponto em uma folha de papel tem medida igual a d, 

então para cobrir um segmento com medida igual a l seriam necessários l/d 

pontos. Com isso, seria necessária uma quantidade finita de pontos para 
cobrir o segmento de medida l. Contudo, o ente geométrico ponto não 
possui medida. Logo, Tall considera que se a medida d for um infinitesimal 
seria possível obter intuições relacionadas ao conceito de infinito de 
maneira adequada ao senso de medida do sujeito. Com a hipótese da 
medida do ponto ser um infinitesimal, seriam necessários infinitos pontos 
para cobrir esse intervalo, pois o número l/d seria infinito utilizando o senso 
de medida, e, não o senso cardinal. Para finalizar essa abordagem Tall 
retomou a questão relativa aos dois segmentos de retas. Considerando um 
ponto como um intervalo de comprimento infinitesimal, é possível cobrir um 
segmento de reta de medida igual a l com l/d intervalos. Quando um 
segmento, cuja medida seja igual ao dobro do segmento anterior, deve 
ocorrer que a medida de cada “ponto” será aumentada com a mesma razão 
em que o segmento foi aumentado. Por isso, cada “ponto” deve ter medida 
igual a 2

.
d, e, a partir desse fato, temos que a quantidade de intervalos para 

medir esse intervalo é igual a (2
.
l)/(2

.
d), que será igual ao número de 

intervalos necessários para cobrir o segmento de medida igual a l. (iii) Para 
fundamentar formalmente a abordagem descrita anteriormente foi 
necessário considerar o corpo dos números superreais. Esse é um corpo 
ordenado, no qual o conjunto dos números reais está contido, que admite a 
existência de elementos infinitesimais. Ele é objeto de estudo da Análise 
Não-Standard. Tall expôs sete teoremas que caracterizam o conjunto dos 
números surreais e eles serviram de base formal para a interpretação de 
um ponto da reta como um intervalo [a,b]

#
 de números surreais com 

comprimento infinitesimal d. Esse foi um modelo adequado para representar 
o ente geométrico ponto.(iv) Relacionados à noção de infinito foi exposto 
um conflito que emerge nessa situação. Ele está relacionado ao fato dos 
sujeitos utilizarem as suas experiências no caso finito e tentar estendê-la, 
erroneamente, para o caso infinito.  Por esse motivo, quando as intuições 
do sujeito estão baseadas em verdades limitadas, a determinado contexto, 
e quando existe a ampliação desse contexto, normalmente, causa um tipo 
de conflito que passa despercebida pelo sujeito.  
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4.2.3. Ficha de leitura 03 

1) Autor 
TALL, D. O. 

2) Título do artigo 
Intuitive infinitesimals in the calculus 

3) Ano de Publicação 
1980 

4) Onde o artigo foi publicado  
Anais de Evento: Fourth International Congress on Mathematical 
Education. 

5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor 
Relato de uma pesquisa empírica na qual foi analisado o 
desenvolvimento cognitivo de estudantes de Matemática no estudo de 
conceitos do Cálculo Diferencial e Integral de forma lógica, com o auxílio 
de elementos da Análise Não-Standard.  

6) Problemática 
Introdução dos conceitos do Cálculo Diferencial e Integral com auxílio da 
Análise Não-Standard. 

7) Tópicos matemáticos 
Limites. 

8) Referencial teórico que emerge do artigo 
Concepções Infinitesimais. 

9) Resenha do artigo 
Neste artigo são tratados (i) os conflitos relacionados a uma 

abordagem intuitiva do conceito de limite; (ii) a emergência de argumentos 
infinitesimais; (iii)  um breve histórico da noção de infinitesimal; (iv) a 
exposição de dois experimentos que utilizaram  noções infinitesimais;        
(v) três motivos que fundamentam a utilização de tópicos da Análise Não-
Standard. (i) As abordagens do conceito de limite de uma função são 
usualmente interpretadas dinamicamente, como o processo de aproximar-
se a um número. Essa pode gerar dois conflitos: que o valor L nunca é 
“alcançado” pela imagem da função f e a interpretação que o limite de uma 
função é um processo sem fim.  (ii) No decorrer do artigo foi percebida que 
os sujeitos utilizam-se de noções infinitesimais para responder 
determinadas questões relacionadas ao conceito do Cálculo. Tall mostrou, 
no próprio artigo, o resultado de uma pesquisa realizada com alunos recém-
chegados à Universidade de Warwick, na qual eles foram perguntados 
sobre o significado dos símbolos constituintes de uma determinada notação 
matemática relacionada ao conceito de derivada. Algumas respostas dadas 
pelos estudantes foram categorizadas como respostas com noções 
infinitesimais. Essas noções também foram detectadas nas respostas dos 
estudantes a questão “A dízima periódica 0,999... era menor ou igual a 1?”. 
Segundo o pesquisador, tais noções, quando não constituintes de uma 
teoria consistente podem levar o sujeito a conclusões conflitantes. Essas 
noções, que normalmente são expurgadas de um curso de Análise 
tradicional, estão presentes em técnicas intuitivas utilizadas no Cálculo, por 
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exemplo, quando utilizamos “tamanhos relativos” de infinito para calcular de 
determinados valores de limites de funções racionais. (iii) A noção de 
infinitesimal foi concebida como uma quantidade variável que se aproxima 
de zero. Essa noção foi percebida nos trabalhos de Cauchy. Contudo, elas 
foram banidas da Matemática pelas técnicas introduzidas por Weierstrass, 
na segunda metade do século XIX. Além disso, Hilbert utilizou essas 
noções e matemáticos aplicados consideram-nas úteis. Nos anos 60, o 
matemático americano Abraham Robinson legitimou o uso dos infinitésimos 
por meio de construções lógicas, que são conhecidas como Análise Não-
Standard. (iv) O primeiro experimento de ensino, que utilizou uma 
abordagem infinitesimal para um curso introdutório de Cálculo, foi 
conduzido por Sullivan (1976 apud TALL, 1980b), nos anos de 1973 e 1974. 
Ele obteve o seguinte resultado: na comparação do grupo sujeitos da 
pesquisa com um grupo de controle, que foram expostos a uma abordagem 
tradicional do Cálculo, foi o seguinte: as técnicas utilizadas no primeiro 
grupo obtiveram melhor aceitação por parte dos alunos do que as técnicas 
utilizadas em um curso tradicional de Cálculo. Tall desenvolveu um sistema 
mais simples de Cálculo com infinitesimais publicados no artigo (1980 apud 
TALL, 1980b, p. 6) e, no ano de 1980, ele aplicou a teoria dos números 
superreais com uma introdução auxiliar de noções da Análise Não-
Standard, para estudantes com desempenho acadêmico bom e que já 
tiveram contado com tópicos da Análise. Os resultados apresentados no 
artigo foram que esses alunos apresentaram resistência em utilizar as 
técnicas infinitesimais. (v) Os três motivos fundamentam a utilização da 
Análise Não-Standard são: pedagógico, pois uma abordagem que utiliza os 
infinitesimais fornece ao sujeito uma existência cognitiva complementada 
em termos algébricos e geométricos; lógica, visto que ela não precisa de 
lógica de primeira ordem; histórica, pois esse sistema tem propriedades 
comuns com o Cálculo de Leibniz.  

 

4.2.4. Ficha de leitura 04 

1) Autor 
TALL, D. O. 

2) Título do artigo 
Mathematical Intuition, with special reference to limiting process 

3) Ano de Publicação 
1980 

4) Onde o artigo foi publicado  
Anais de Evento: Fourth International Congress on Mathematical 
Education. 

5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor 
O relato dos primeiros estudos empíricos relativos às percepções 
cognitivas dos alunos sobre o conceito de limite. 

6) Problemática 
Sobre as intuições do infinito, manifestadas pelos alunos, quando 
confrontados com atividades relacionadas aos processos de limite. 
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7) Tópicos matemáticos  
Limite e Infinito. 

8) Referencial teórico que emerge do artigo 
Concepções infinitesimais, Conflitos, Conceito imagem e conceito 
definição. 

9) Resenha do artigo 
Neste artigo são tratados (i) o significado do termo processos de 

limite; (ii) uma qualidade da intuição considerada por Tall; (iii) um conflito 
causado pela forma como os tópicos de Matemática são apresentados;        
(iv) a exposição de quatro estudos que analisaram as intuições de infinito 
advindas dos processos de limite; (v) quais foram os dois tipos de intuições 
detectadas no artigo. (i) O termo processo de limite foi utilizado por Tall para 
descrever todos os conceitos matemáticos que envolvem o cálculo de 
limites. Esses podem ser discretos, como o cálculo do limite de uma 
sequência e séries ou a expansão decimal de um número; ou contínuos, 
como o cálculo do limite de uma função f em um ponto a e a noção de 
continuidade. (ii) O pesquisador comparou o significado do termo “intuição” 
segundo os autores Bruner, Hadamard, Poincaré, Skemp e Fischbein. 
Segundo cada uma das definições deles, Tall chamou atenção para uma 
característica comum a todas: o envolvimento de processos cognitivos. A 
partir dessa constatação, o autor resolveu utilizar a abordagem descrita por 
Hebb (1972 apud TALL, 1980c) para esse termo. Segundo Hebb, a intuição 
é descrita por meio dos processos ativados na estrutura cognitiva do sujeito. 
Além disso, Tall focou na seguinte qualidade da intuição: a amálgama 
global de processos locais da estrutura cognitiva seletivamente estimulada 
por uma situação nova e atípica. (iii) Nos cursos de Matemática, o 
pesquisador detectou a presença de conflitos por causa da forma como os 
conceitos são apresentados aos estudantes. Ou seja, em um primeiro 
momento é dada a definição formal do conceito e, posteriormente, são 
fornecidos exemplos relacionados a essa definição. Essa abordagem 
conduz o estudante ao desenvolvimento de um conceito imagem não 
condizente à definição formal. Por exemplo, o conceito de função pode ser 
introduzido em termos da teoria dos conjuntos, porém, os exemplos que são 
fornecidos são fórmulas e regras de associação entre dois conjuntos. Isso 
desenvolve um conceito imagem da função diferente do conceito definição. 
(iv) O pesquisador trouxe quatro estudos que analisaram as intuições de 
infinito advindas dos processos de limite. No primeiro estudo (TALL; 
SCHWARZENBERGER, 1978), os pesquisadores mostraram conflitos 
existentes na constituição do conceito imagem do limite de uma sequência. 
Por exemplo, muitos estudantes pensam que os termos de uma sequência 
nunca “alcançam” o valor do limite, apesar dessa propriedade não fazer 
parte do conceito definição.  Outra investigação foi realizada, por Fischbein 
(1978 apud TALL, 1980c), com estudantes que foram apresentados a um 
segmento construído do seguinte modo: Inicialmente considere o segmento 
AB com medida igual a 1 m. Em seguida, foram adicionados segmentos 
com medidas iguais a 

2

1
 m, 

4

1
 m, e, assim por diante. Eles foram 

questionados se o processo de adicionar segmentos termina e qual seria a 
medida do segmento resultante. As respostas mais frequentes dos sujeitos 
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dessa pesquisa foram que o processo não acaba e a medida do segmento 
é infinita. Em um terceiro estudo (TALL, 1980c, p. 7), foi identificado como 
alguns estudantes consideravam o infinito no contexto de processos de 
limite. Com o intuito de detectar qual era o conceito imagem do infinito de 
cada um dos sujeitos, eles eram questionados sobre o que seria o infinito, 
após calcular determinados limites. No contexto dos limites, muitos sujeitos 
apresentaram que o conceito evocado do infinito está relacionado a um 
limitante de todos os números ou algo muito grande, além da compreensão. 
O quarto estudo, também relatado no próprio artigo (TALL, 1980c, p. 9), foi 
realizado com 20 estudantes universitários que deviam calcular, com o 
auxílio de uma calculadora, o limite de duas sequências. Por meio de duas 
questões o pesquisador queria identificar se os estudantes possuíam a 
intuição das várias ordens de infinito, assim como Leibniz possuía.  Os 
estudos mostraram que muitos estudantes não são capazes de fazer uma 
distinção entre as concepções de infinito potencial e atual. Além disso, 
muitos estudantes apresentaram um conceito imagem relativo ao infinito 
potencial como uma realidade e o infinito atual como uma invenção da 
Matemática. (v) Duas intuições relativas aos processos de limites foram 
detectadas: a primeira é que um sujeito, desde a sua infância, possui 
intuição relativa ao infinito potencial, porém, a Matemática de Nível Superior 
promove outras, que estão relacionadas ao infinito atual. Além do mais, 
essas intuições contrastam com o infinito potencial utilizado intuitivamente 
nos processos de limite, os quais podem trazer a noção de inatingível; a 
segunda intuição conflituosa que pode se desenvolver é que a Aritmética do 
infinito e dos infinitesimais possuem propriedades distintas, daquelas 
utilizadas no caso discreto.  

 

4.2.5. Ficha de leitura 05 

1) Autor 
TALL, D. O. 

2) Título do artigo 
Intuitions of infinity 

3) Ano de Publicação 
1981 

4) Onde o artigo foi publicado  
Revista Científica: Mathematics in School 

5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor 
Uma discussão sobre vários pontos de vista relacionados ao infinito. A 
análise desses revelou que ideias intuitivas dos alunos a respeito do 
infinito estão relacionadas ao senso medida do infinito, com a 
consideração dos infinitesimais, e não pelo senso cardinal do infinito. 

6) Problemática 
Sobre as intuições manifestadas pelos alunos com respeito ao infinito. A 
diferença entre a noção de infinito cardinal e a noção de infinito existente 
nos processos de limite. A utilização de elementos da Análise Não-
Standard, com o intuito de prover uma base adequada para as noções 
intuitivas de infinito do sujeito. 
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7) Tópicos matemáticos  
Limite e Infinito. 

8) Referencial teórico que emerge do artigo 
Concepções infinitesimais. 

9) Resenha do artigo 
 Neste artigo são tratados os seguintes tópicos (i) intuições 

relacionadas ao conceito de infinito; (ii) a mudança na intuição dos sujeitos 
quando entram no Ensino Superior; (iii) a apresentação de um corpo 
ordenado que admite elementos infinitesimais; (iv) uma justificativa para a 
utilização do corpo dos números superracionais; (i) Em um primeiro 
momento, as intuições relacionadas ao conceito de infinito são 
consideradas como uma extrapolação da experiência finita. Contudo, o 
pesquisador ressalta que deve ser levado em conta qual é o tipo de 
experiência que está sendo extrapolada. Uma dessas experiências é a 
noção de infinito cardinal, presente na Teoria dos Conjuntos. Essa noção 
não é intuitiva ao sujeito, visto que as propriedades aritméticas dos números 
cardinais, no caso infinito, são distintas das experiências anteriores do 
sujeito. Usualmente, um sujeito possui as seguintes ideias relacionadas ao 
infinito: “grande crescimento” ou “tendendo ao infinito”. Tais ideias estão 
relacionadas aos processos de limites. (ii) Tall destacou que as primeiras 
intuições manifestadas pelo sujeito estão relacionadas ao processo de 
contagem, o qual está relacionado com a comparação de conjuntos. A partir 
disso, surgem as primeiras ideias relativas ao infinito potencial. O 
pesquisador relatou que os alunos ingressantes no Ensino Superior não 
possuem mais essas ideias e passam a adotar o infinito atual, apoiado 
pelas teorias de Cantor (TALL, 1981a, p. 32). (iii) Tall tem uma opinião 
contrária a de Cantor que decretou: os “infinitesimais não podem existir” 
(TALL, 1981a, p. 31, tradução nossa). Ele alegou que aquela conclusão é 
incorreta, pois em um contexto diferente é possível obter um sistema, no 
qual seja possível a inclusão dos infinitesimais. Um exemplo de corpo 
ordenado, que admite a existência deles, é o corpo dos números 
superracionais (TALL, 1981a, p. 31). No artigo foram definidos os elementos 
desse corpo, as suas operações e uma relação de ordem. Com essa 

relação de ordem, Tall mostrou que é possível existir um elemento 0  tal 

que  a 0 , qualquer que seja o número real a. Por fim, uma última 
consideração relacionada a esse corpo é o fato de que é possível 
determinar as “taxas relativas de infinito”, comumente utilizadas no cálculo 
de determinados limites, como 0

42

4
lim
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 x

x

x
, visto que o denominador tende 

“mais rápido ao infinito” que o numerador e por esse motivo, o limite desse 
quociente é igual à zero (TALL, 1981a, p. 32). (iv) Tall deixa claro que não 
quer que “todos se apressem e comprem livros de Análise Não-Standard e 
aprendam-na como o novo evangelho” (TALL, 1981a p. 33, tradução 
nossa).  Contudo, ele salienta que uma abordagem baseada em intuições 
relativas ao “crescimento dinâmico” é perfeitamente viável, ao invés, de 
uma abordagem formal, que tem se mostrado inapropriada aos alunos 
ingressantes no Ensino Superior. Além disso, ao considerar tópicos 
relativos à Análise Não-Standard, o objetivo não é ensiná-la aos alunos 
ingressantes, mas que a noção de infinitesimal dessa teoria pode fornecer 
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bases adequadas às intuições do sujeito.  

 

4.2.6. Ficha de leitura 06 

1) Autor 
TALL, D. O. 

2) Título do artigo 
Infinitesimals constructed algebraically and interpreted geometrically 

3) Ano de Publicação 
1981 

4) Onde o artigo foi publicado  
Revista Científica: Mathematical Education for Teaching 

5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor 
Uma construção teórica de infinitesimais algebricamente, vista 
pictoricamente. 

6) Problemática 
Interpretação gráfica ao conceito de infinitesimal que seja adequada ao 
desenvolvimento de determinados conceitos do Cálculo Diferencial e 
Integral.  

7) Tópicos matemáticos  
Limite, Continuidade, Diferenciabilidade e Integrabilidade. 

8) Referencial teórico que emerge do artigo 
Concepções infinitesimais. 

9) Resenha do artigo 
 Neste artigo são tratados (i) a necessidade de construções práticas 

dos infinitesimais; (ii) um exemplo de corpo algébrico que admite 
infinitesimais; (iii) a exposição de uma forma de visualização dos 
infinitesimais; (iv) os conceitos do Cálculo definidos no corpo dos números 
superreais; (v) implicações dessa teoria no ensino. (i) A necessidade de 
uma interpretação geométrica dos infinitesimais surgiu em virtude de um 
estudo conduzido por Schwarzenberger (1978 apud TALL, 1981b). Nele 
foram discutidos os impactos da Análise Não-Standard em sala de aula, 
porém, o seguinte fato foi constatado: a ausência de construções práticas 
dos infinitesimais que fossem adequadas ao desenvolvimento do Cálculo 
Diferencial e Integral. (ii) O exemplo de corpo que admite a existência de 
infinitesimais e possibilita uma interpretação geométrica dos mesmos, é o 
do corpo das funções racionais23, denotado por R(t), com uma relação de 
ordem definida (TALL, 1981b, p. 2). Tall verificou que o corpo dos números 
reais está contido em R(t) e mostrou um elemento, denotado por e(t) = t, que 
satisfaz a definição de infinitesimal (TALL, 1981b, p. 3), pois para qualquer 

, vale que . Além disso, Tall mostrou que nesse corpo é 
possível ter um elemento que denota o infinito, para isso basta considerar o 
elemento f(t) = 1/t. Por fim, esse exemplo de corpo pode ser interpretado 
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com a reta real estendida dos números reais, esse seria o corpo ordenado 
dos números superracionais24. Com esse corpo seria possível desenvolver 
ideias fundamentais do Cálculo por meio de métodos infinitesimais. Uma 
das vantagens desse corpo é que não há necessidade de utilizar o Axioma 
da Escolha, como no corpo dos números hiperreais. Porém, uma 
desvantagem é que nele é possível trabalharmos apenas funções 
analíticas, isto é, funções que em determinada vizinhança é possível 
representá-las como uma Série de Taylor. (iii) Tall desenvolveu uma 
maneira teórica para propiciar uma interpretação geométrica dos 
infinitesimais. Para que seja possível perceber a diferença entre x e x + δ, 

sendo δ um infinitesimal, o pesquisador utilizou uma função, cujo domínio é 
o intervalo aberto (x – 2δ; x+2δ), contido no corpo dos números 
superracionais, sua lei de formação é dada por f(x+ θδ) = θ e a imagem será 
o intervalo aberto (–2,2).  Além disso, podemos “ver” os infinitesimais a uma 
distância de 2δ do ponto (x, y) do plano superracional, para isso 
consideramos a função μ, cuja lei de formação é dada por                        
μ(x+ θδ, y+ ϕδ) = (θ, ϕ). (TALL, 1981b, p. 5). (iv) Com o objetivo de 
desenvolver os conceitos de diferenciabilidade e integrabilidade, Tall 
considerou um corpo ordenado F, que contém o conjunto dos números 
reais, porém diferente do corpo dos números superracionais. Para qualquer 
elemento finito x de F existe um único número real, denotado por st(x), tal 
que x – st(x) é um infinitesimal. Com essa relação é possível definir a função 
st, com domínio em F e imagem nos números reais, na qual st(x) é nomeada 
por parte standard de x (TALL, 1981b, p.7). Com auxílio dela foi definida a 
derivada de uma função. Além disso, no artigo foi aprofundado o estudo 
desse corpo para outros tópicos da Matemática, como a definição de 
convergência de uma sequência, uma sequência de Cauchy. Por meio, do 
quociente entre o conjunto das sequências de Cauchy e as sequências que 
convergem para zero, Tall define o conjunto dos números surreais, 

denotado por   (TALL, 1981b, p. 8 e 9). No corpo dos números surreais, 
Tall mostra as definições de continuidade (TALL, 1981b, p. 13), 
diferenciabilidade (TALL, 1981b, p. 14) e integração (TALL, 1981b, p. 15 e 
16). (v) Após a exposição teórica dos tópicos de Cálculo utilizando tópicos 
da Análise Não-Standard, Tall reflete sobre uma implicação dessa teoria no 
ensino. Ela não é “adequada para um primeiro curso de Cálculo, sendo 
mais adequada para um curso opcional de Análise que vise a ampliação da 
perspectiva matemática dos alunos” (TALL, 1981b, p. 21, tradução nossa). 
Contudo, o objetivo do autor com tal proposta não é adequá-la para 
estágios anteriores, mas tentar formalizar de maneira adequada as ideias, 
muitas vezes conflituosas, relativas aos infinitesimais emergentes nos 
cursos de Cálculo e Análise. 

 

4.2.7. Ficha de leitura 07 

1) Autores 
LI, L. e TALL, D.O. 
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 Tradução do termo inglês “the ordened field of superrational” (TALL, 1981b, p. 4). 
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2) Título do artigo 
Constructing Different Concept Images of Sequence & Limits by 
Programming 

3) Ano de Publicação 
1992 

4) Onde o artigo foi publicado  
Anais de Evento: PME 17 

5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor 
O estudo se mostrou uma proposta de introdução ao conceito de limite 
utilizando a programação. 

6) Problemática 
Efeitos da introdução dos conceitos de sequência, série e limite de uma 
sequência por meio de um ambiente computacional. 

7) Tópicos matemáticos  
Limites, Sequências e séries. 

8) Referencial teórico que emerge do artigo 
Conceito imagem e conceito definição e Proceito. 

9) Resenha do artigo 
Neste artigo são tratados os seguintes tópicos (i) três dificuldades 

dos estudantes relacionadas ao conceito de limite; (ii) o conceito de limite e 
a noção de proceito; (iii) os três paradigmas associados ao desenvolvimento 
do conceito de limite; (iv) o estudo desenvolvido por Tall e Li (v) avanços 
documentados no artigo; (i) Foram expostas três dificuldades dos 
estudantes com relação ao conceito de limite. Uma delas é imposta pelo 
efeito da linguagem coloquial empregada na explicação que pode conduzir 
a imprecisões; outra é dada pelas dificuldades dos estudantes em lidar com 
uma definição formal; a última refere-se aos quantificadores lógicos 
envolvidos na definição desse conceito. (ii) Para analisar as dificuldades 
relativas ao conceito de limite, os pesquisadores perceberam que esse 
conceito inicialmente é concebido como um processo e posteriormente é 
concebido como conceito. Por esse motivo, eles utilizaram a noção de 
proceito, como formulado por Gray e Tall (1991 apud TALL; LI,1992). (iii) No 
decorrer desse estudo foram detectados três paradigmas para o 
desenvolvimento do conceito de limite: o primeiro é nomeado como 
paradigma dinâmico, o qual enfatiza o processo infinito potencial, que nunca 
pode ser completo num tempo finito; outro paradigma foi nomeado como 
paradigma funcional/computacional, no qual uma sequência é entendida 
como uma função e o termo geral de uma sequência representa um 
algoritmo; o terceiro é nomeado por paradigma formal, que introduz a 

definição formal de limite, em termos de ε e N . Segundo a hipótese dos 

autores, existem fatores de conflitos na compreensão do conceito de limite 
que requerem uma reconstrução cognitiva para passar de um paradigma 
para outro. (iv) Esse estudo investigou os efeitos da introdução dos 
conceitos de limite de sequências e séries em um ambiente computacional 
que utilizava a programação (TALL; LI, 1992, p.1). Essa introdução foi 
desenvolvida durante um curso de 20 semanas, no qual participaram 
estudantes de Matemática da Universidade de Warwick. Nesse curso, os 
conceitos de limite foram apresentados por meio da programação e de 
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métodos numéricos. No decorrer do curso, para desenvolver o paradigma 
formal, os estudantes foram convidados a programar determinadas 
sentenças e séries, e, investigar o comportamento dos termos delas para 
determinados valores da variável dependente. Após essa atividade os 
sujeitos foram conduzidos à definição formal do conceito de limite. Para 
analisar os efeitos do experimento foram aplicados dois questionários, um 
no inicio e outro no final do curso. No artigo foram expostos dois resultados: 
o primeiro, ao final do curso, ao responder a questão “O que é uma 
sequência?” nas respostas dos alunos foram mencionadas com menos 
frequência à palavra “fórmula” e como maior frequência a palavra “função”; 
houve uma mudança substancial na concepção de série, inicialmente os 
sujeitos definiram-na como uma fórmula, ao final do curso essa concepção 
alterou-se para a adição de termos de uma sequência (TALL; LI, 1992,        
p. 6). Com relação à questão “0,999... é igual a 1? ”, não houve mudanças 
significativas do pré-teste para o pós-teste. As experiências de 
programação não mudaram as percepções dos estudantes. Com respeito a 
esse assunto, os estudantes concebiam a dizima periódica 0,999... como 
“uma sequência de números aproxima-se de 1” ou “ele é o número decimal 
mais próximo abaixo de 1” (TALL; LI, 1992, p. 6). (v) Os dois avanços por 
parte dos alunos foram: um deles foi que os sujeitos conseguiram distinguir 
claramente os conceitos sequência e série; além de adquirirem a 
compreensão do limite como um número específico. Contudo, os 
pesquisadores alertam para a natureza distinta dos objetos construídos pelo 
computador, visto que há uma diferença de uma função programada no 
computador com a noção formal de função (TALL; LI, 1992, p. 8). Por outro 
lado, na pesquisa foi detectada a persistência de obstáculos 
epistemológicos profundos e que seriam necessárias outras reconstruções 
cognitivas por parte dos sujeitos (TALL; LI, 1992, p. 8). 

 

4.2.8. Ficha de leitura 08 

1) Autor 
TALL, D. O.  

2) Título do artigo 
Real Mathematics, Rational Computers and Complex People 

3) Ano de Publicação 
1993 

4) Onde o artigo foi publicado  
Anais de Evento: Fifth Annual International Conference on Technology in 
College Mathematics Teaching. 

5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor 
O assunto principal deste artigo está relacionado ao uso de 
computadores no ensino de Cálculo. Além disso, foi exposta uma ideia 
para o esboço de gráficos de funções que possuem sentenças distintas 
em valores do domínio que são números racionais e irracionais.  

6) Problemática 
Como os computadores podem auxiliar as pessoas a compreenderem 
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tópicos avançados da Matemática.  

7) Tópicos matemáticos  
Números reais; Continuidade; Diferenciabilidade; Integrabilidade. 

8) Referencial teórico que emerge do artigo 
Conflitos; Utilização do Computador. 

9) Resenha do artigo 
Neste artigo são tratados os seguintes tópicos: (i) algumas 

considerações relativas ao ensino de tópicos avançados da Matemática; (ii) 
como os computadores podem ser utilizados na aprendizagem desses 
tópicos; (iii) o desenvolvimento de um algoritmo que diferencia os números 
racionais dos irracionais, que foi utilizado no esboço de gráficos de 
determinadas funções reais; (iv) a exposição de alguns exemplos 
relacionados aos conceitos de derivada, continuidade e integral; (v) como o 
computador pode propiciar discussões relativas a conceito da Matemática;                     
(i) A responsabilidade de ensinar conceitos avançado da Matemática 
envolve a coordenação de dois aspectos: o conhecimento das definições 
formais e as complexas imagens mentais desenvolvidas por cada indivíduo 
para dar suporte aos conceitos (TALL, 1993, p. 1). Em determinados casos, 
o professor pode utilizar exemplos motivadores para introduzir, por 
exemplo, a definição de um conceito matemático. Em muitos casos, por 
meio de um exemplo, escolhido inapropriadamente, pode ser desenvolvidas 
analogias não condizentes com a definição formal. Por meio delas, o 
estudante pode desenvolver uma propriedade específica do conceito que 
não está de acordo com a definição formal. Dois exemplos desse fenômeno 
são: dizer que “uma sequência aproxima-se cada vez mais do seu valor 
limite”, pode ser concluído que o valor limite nunca será igual a um dos 
termos da sequência; na definição de funções contínuas, por meio de uma 
escolha inadequada de exemplos, seria possível inferir duas propriedades 
desse tipo de função: toda função contínua é dada por uma única sentença; 
funções descontínuas são aquelas formadas por duas ou mais sentenças. 

(ii) O computador pode ser uma ferramenta útil para a aprendizagem de 
tópicos avançados da Matemática, pois por meio das imagens geradas por 
ele, o sujeito pode desenvolver sua imaginação e lidar adequadamente com 
a teoria formal da Matemática (TALL, 1993, p. 2). Contudo, visto que os 
computadores são máquinas finitas, existe o perigo que essas imagens 
sejam restritas e não representem, adequadamente, determinado conceito 
da Matemática. Logo, o objetivo do pesquisador foi criar um ambiente 
propicio ao desenvolvimento de imagens adequadas ao sujeito. Isso seria 
possível, por exemplo, pelo uso criativo de softwares, que plotam gráficos.           
(iii) A busca por um algoritmo que diferencie os números racionais dos 
irracionais foi motivada porque o pesquisador preocupou-se com as 
imagens conceituais limitadas que os softwares, que plotam de gráfico, 
desenvolveriam nos estudantes, pois eles representam gráficos lisos e 
dados por uma única sentença. Por esse motivo, Tall focou no esboço de 
outro tipo de funções reais. No artigo, o seguinte exemplo foi considerado:  








irracional é  se      1

racional é  se       
)(

xx
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xf  
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Para conseguir o esboço desse gráfico, o pesquisador procurou um modo 
de simular, em um computador, a ideia de número racional e irracional. Na 
Grécia Antiga, já existia um algoritmo utilizado para calcular a aproximação 
decimal de qualquer número real, conhecido por frações contínuas. (TALL, 
1993, p. 3). Por meio delas é possível fazer uma distinção entre um número 
racional de um irracional, pois todo número racional possui uma 
representação em fração contínua finita e um irracional possui uma 
representação infinita. Para implementar essa distinção em um computador, 
o pesquisador definiu duas classes de números, os números                    

(e,K)–racionais e os (e,K)–irracionais (TALL, 1993, p. 3). No artigo foram 
descritos os algoritmos que constroem essas duas classes de números, 
porém, não foi explicitado qual foi à linguagem utilizada e nem o software, 
no qual eles foram implementados. Com esses modelos, Tall propõe a 
visualização de funções definidas em sentenças que se diferenciam para 
valores do domínio pertencentes ao conjunto dos números racionais e dos 
números irracionais. (iv) Após a exposição desses métodos, o pesquisador 
trouxe alguns exemplos exibidos no artigo: Intuitions and Rigour: The Role 
of Visualization in the Calculus (TALL, 1991b), no qual foi destacada a 
importância da visualização no desenvolvimento de intuições apropriadas à 
prova formal de determinado conceito. Foram discutidos dois exemplos 
relativos ao conceito de derivada: o primeiro foi uma função real contínua 
em todos os valores do domínio, porém, não diferenciável em nenhum 
ponto do domínio. Ela foi denominada como “função manjar branco”25; no 
outro foi exposta uma função que possui derivada igual a 1 em x = 0 e tem 
valor nulo nos outros pontos do domínio. Para mostrar com a noção de 
continuidade pode ser ilustrada, o pesquisador afirmou que é necessário é 
“esticar” a representação gráfica mais horizontalmente do que 
verticalmente. Com essa representação, em determinado momento, será 
possível visualizar uma linha reta. Por meio dela, o pesquisador introduz a 
definição formal de função contínua. Além disso, seria possível estabelecer 
uma relação entre continuidade e diferenciabilidade e validar o seguinte 
teorema: Seja h uma função real, Se h for derivável em p então h será 
contínua em p. Contudo, com a representação da função “manjar branco” 
indica que a recíproca do teorema anunciado é falsa. Ainda com relação à 
noção de continuidade, mais dois exemplos foram exibidos: com a função 
altamente descontínua f (descrita anteriormente) é possível visualizar, com 
auxílio do software utilizado pelo pesquisador, que essa função é contínua 
para x = 0,5; além disso, a necessidade de considerar o domínio da função 
quando tratamos da noção de continuidade. Isso foi reforçado pela função g 

com domínio no conjunto dos números racionais, dada pelas seguintes 
sentenças: 










contrário caso    1

2  se    1
)(

2x
xg  

                                                           
25

 Tradução, que utilizaremos neste texto, para o termo blancmange function para descrever o 
gráfico de uma função que é continua e não diferenciável em seu domínio. Esse exemplo foi 
apresentado e discutido com riqueza de detalhes no artigo The Blancmange Function Continuous 
Everywhere but Diferentiable Nowhere (TALL, 1982). Outra denominação para essa função é o 
fractal de Takagi. 
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Apesar do “salto” que a representação gráfica dessa função apresenta nos 

valores 2  e 2 , a função é contínua (TALL, 1993, p. 13). Por fim, foram 
abordados tópicos relacionados à Integrabilidade e o Teorema Fundamental 
do Cálculo (TALL, 1993, p. 13). (v) No artigo foi relatado um experimento 
realizado com sessenta estudantes de Educação Matemática que 
frequentavam um curso de Análise. Durante esse curso foi percebido que a 
inclusão das ideias visuais discutidas desenvolveu um ambiente propício 
para a discussão. Elas auxiliaram na conceituação dos tópicos formais 
desenvolvidos no curso. Tall concluiu o artigo fornecendo aos estudantes 
um ambiente de suporte adequado, “pessoas complexas podem enfrentar o 
conflito entre a matemática real e as imagens racionais para produzir uma 
fundação significativa para a teoria” (TALL, 1993, p. 17, grifo nosso, 
tradução nossa). 

 

4.2.9. Ficha de leitura 09 

1) Autores 
BILLS, L.; TALL, D. O. 

2) Título do artigo 
Operable Definitions in Advanced Mathematics: The Case of the Least 
Upper Bound 

3) Ano de Publicação 
1998 

4) Onde o artigo foi publicado  
Anais de Evento: PME 22. 

5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor 
Um estudo que acompanhou as formas com que vários alunos, cursando 
pela primeira vez um curso de Análise, lidam com a definição de 
Supremo de um conjunto de números reais.  

6) Problemática 
Estudo do desenvolvimento do conceito de supremo e conceitos 
relacionados a esse, como a continuidade. Como um indivíduo utiliza as 
definições da Matemática no decorrer do seu desenvolvimento. 

7) Tópicos matemáticos  
Números reais; Continuidade; Integrabilidade. 

8) Referencial teórico que emerge do artigo 
Desenvolvimento da Matemática Formal. 

9) Resenha do artigo 
Neste artigo são tratados os seguintes itens: (i) a mudança na forma 

como as teorias da Matemática são apresentadas; (ii) o construto teórico 
das definições formalmente operáveis; (iii) detalhes do estudo exposto no 
artigo; (iv) três episódios relacionados ao desenvolvimento da operabilidade 
das definições de supremo, continuidade e integração; (v) a importância das 
verbalizações dos conceitos da Matemática; (i) Em um curso de Matemática 
de Nível Superior, existe uma grande mudança na forma como as teorias 
são apresentadas. Ela se inicia com a apresentação da definição de 
determinado conceito; em seguida, a utilização dela na dedução de outros 
resultados; por fim, a constituição de outros conceitos. Logo, o 
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entendimento das definições e a utilização delas tornam-se fundamentais 
ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes. (ii) Para os autores, no 
contexto descrito anteriormente existe a necessidade que as definições 
tornem-se “formalmente operáveis” aos sujeitos. Essa operabilidade seria 
caracterizada pela forma que aquele sujeito utiliza determinada definição na 
criação e na reprodução de um argumento formal (TALL; BILLS, 1998, p. 1). 
Com a noção de uma “definição formalmente operável”, os pesquisadores 
desejaram elaborar um construto que auxiliasse na detecção do uso das 
definições matemáticas em teoremas e no desenvolvimento da Matemática 
formal. (iii) No artigo foram exibidos os resultados parciais de uma pesquisa 
que teve por objetivo mapear o desenvolvimento do conceito de supremo de 
um conjunto de números reais26 por parte de um grupo de alunos. Além 
disso, foi analisada como (ou se) ocorre a operabilidade das definições, 
como isso ocorreu com o passar do tempo e como a definição de Supremo 
foi utilizada nos teoremas que o relacionam como, por exemplo, a existência 
da Integral de Riemann. Os pesquisadores mostraram, dentre os cinco 
sujeitos participantes da pesquisa, o desenvolvimento de um estudante que 
conseguiu operar com as definições de uma maneira peculiar, nomeado 
como Alex, e contrastaram os resultados dele com o sujeito mais bem 
sucedido, nomeado por Lucy, e outro que não foi bem sucedido nos exames 
da disciplina, nomeado por Sean. Pela exibição dos três perfis de sujeitos 
considerados, os autores puderam detectar componentes distintas da 
“operabilidade”. Eles se referem à atribuição de significado, a própria 
definição, não apenas por meio dos exemplos, mas por intermédio do 
desenvolvimento de uma gama de estratégias para utilizá-las em diferentes 
resultados (TALL; BILLS, 1998, p. 7). (iv) No primeiro episódio, os 
pesquisadores identificaram como foi o primeiro encontro desses sujeitos 
com a definição de supremo. Todos os sujeitos conseguiram atribuir um 
significado a essa definição. Dois deles conseguiram atribuir significado de 
acordo com a definição formal e o outro por meio de suas imagens mentais 
relacionadas ao conceito. Na apresentação da definição de continuidade de 
uma função real, um dos sujeitos conseguiu desenvolver a definição formal 
desse conceito (Tall; Bills, 1998, p. 4); os outros permaneceram com a ideia 
falha que uma função contínua é aquela que pode representada 
graficamente sem “tirar” o lápis do papel (TALL; BILLS, 1998, p. 4); Em 
virtude da forma com o curso foi estruturado, os pesquisadores procuram 
entender como os sujeitos lidaram com a definição de Integral de Riemann, 
visto que apenas um deles entendia as definições de supremo e 
continuidade de uma função real. O terceiro episódio relata esse 
desenvolvimento. Lucy conseguiu discutir inteligentemente as ideias e 
respondeu a questão formulada27 na entrevista. Já Sean não possuía 

                                                           
26

 Definido do seguinte modo no artigo (TALL; BILLS, 1998, p. 2): Uma cota superior de um 

subconjunto RA é um número RK , tal que Ka  para todo Aa . Um número RL  é o 

supremo de A se L é cota superior de A e para qualquer cota superior K satisfaz KL  . 
27

 Como o enunciado da questão não se encontrava no artigo, pela descrição do artigo (TALL; 
BILLS, 1998, p.5) a questão consista em verificar se a função real f, definida no intervalo [a,b] e c 

tal que  a < c < b, dada pelas sentenças 
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definições formalmente operáveis e não tinha um conceito de prova 
significativo. Para responder a questão formulada na entrevista, ele tratou a 
noção de integração como a área abaixo do gráfico e conjecturou que a 
integral seria igual à zero. Em contraste, Alex conseguiu produzir uma 
explicação fluente sobre o conceito de Integral, mesmo não possuindo uma 
definição operável para a continuidade. No relato descrito (TALL; BILLS, 
1998, p. 6), esse sujeito demonstrou que possuía a definição de supremo 
formalmente operável.     (v) No estudo, um ponto a ser destacado, foi a 
forma com que determinadas expressões verbais podem auxiliar, ou não, o 
estudante a desenvolver uma definição verbal adequada do conceito (TALL; 
BILLS, 1998, p. 8). Nesse sentido, as primeiras conversas sobre o conceito 
de supremo com Lucy foram bem fundamentadas. Já nas primeiras 
conversas de Sean, ele afirmou que o supremo de um conjunto de números 
reais é o maior elemento do conjunto.  

 

4.2.10. Ficha de leitura 10 

1) Autor 
TALL, D. O. 

2) Título do artigo 
Biological Brain, Mathematical Mind & Computational Computer (how the 
computer can support mathematical thinking and learning) 

3) Ano de Publicação 
2000 

4) Onde o artigo foi publicado  
Anais de Evento: Fifth Asian Technology Conference in Mathematics. 

5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor 
Uma ampla revisão dos elementos teóricos desenvolvidos por Tall. Um 
deles procura descrever a forma como se dá o desenvolvimento da 
Matemática, desde a Aritmética até a Matemática Axiomática. Outros 
procuram descrever como o computador pode ser usado para auxiliar no 
desenvolvimento dos conceitos da Matemática. 

6) Problemática 
A exposição de elementos teóricos que procuram descrever como a 
mente matemática funciona e como o computador pode ser utilizado na 
aprendizagem de conceitos da Matemática. 

7) Tópicos matemáticos  
Continuidade; Diferenciabilidade; Integrabilidade; Equações Diferenciais. 

8) Referencial teórico que emerge do artigo 
Conceito imagem e conceito definição; proceitos; Utilização do 
computador. 

9) Resenha do artigo 
Neste artigo são tratados os seguintes itens: (i) o significado do 

termo mente matemática; (ii) a exposição de dois construtos teóricos que 
procuram descrever o funcionamento da mente matemática; (iii) a 
exposição de dois elementos teóricos que descrevem como um computador 
pode ser utilizado na aprendizagem da Matemática (iv) como o computador 
pode complementar a aprendizagem da Matemática (v) um cuidado que 
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deve ser considerado quando o computador é utilizado na aprendizagem 
(vi) uma explanação sobre a forma como a Matemática é desenvolvida, 
desde a Aritmética até a Matemática de Nível Superior; (i) Nesse artigo, Tall 
introduziu o termo “mente matemática”, para se referir à maneira pela qual 
os processos e os conceitos da Matemática são concebidos e 
compartilhados por uma pessoa (TALL, 2000, p. 1). Contudo, para 
caracterizar tal tipo de “mente”, o pesquisador focou em uma característica 
que reflete a maneira pela qual o nosso cérebro funciona: por ele ser um 
sistema complexo de processamento, determinadas atividades, que são 
consideradas como regulares, transformam-se em rotinas, com o intuito de 
demandarem menos atividade cerebral. Esse processo é realizado 
inconscientemente e de maneira eficaz quando os elementos conscientes 
são “pequenos”. Tal processo é possível por meio da utilização de um 
sistema simbólico. Por exemplo, a 2ª lei de Newton pode ser condensada 
pela expressão Fresultante = m 

. 
a. Segundo Tall, essa característica transforma 

o cérebro numa “mente matemática” (TALL, 2000, p. 3). (ii) Tall e seus 
colaboradores têm discutido e criado, ao longo de inúmeros estudos, 
construtos teóricos que descrevem e explicam as operações cognitivas da 
mente matemática. Dois desses foram destacados: o construto teórico 
conceito imagem, desenvolvido por Vinner e Tall, e a teoria das unidades 
cognitivas, desenvolvida por Tall e Banard. O primeiro construto destaca 
uma das diferenças entre as atividades desenvolvidas pela mente 
matemática e os computadores. Enquanto o computador está atrelado a 
determinados algoritmos e representações simbólicas (como 
representações figurais e numéricas), a mente matemática utiliza todo o 
repertório de associações internas ao cérebro, “como imagens mentais, 
propriedades associadas e processos” (TALL, 2000, p. 3, tradução nossa). 
A segunda teoria está relacionada aos “fragmentos mentais que utilizamos 
para pensar sobre, e a sua estrutura cognitiva relacionada” (TALL, 2000,     
p. 3, tradução nossa). Um tipo de unidade cognitiva apresentada é a noção 
de proceito. Essa descreve a maneira como lidamos com determinados 
símbolos matemáticos que representam tanto processos quanto conceitos 
matemáticos. Essa segunda noção é uma poderosa maneira de descrever 
como a mente matemática lida com determinados conceitos. Por considerar 
os símbolos como um proceito, o cérebro opera de maneira adequada com 
determinados conceitos da matemática, pois essa noção assemelha-se ao 
mecanismo existente no cérebro que transforma determinados processos 
em elementos que demandam menos atividade cerebral. (iii) Com o intuito 
de utilizar o computador no processo de aprendizagem foram expostos dois 
elementos teóricos desenvolvidos por Tall: os “organizadores genéricos” e 
as “raízes cognitivas”. A primeira noção trata-se de  

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

Esses organizadores podem ser softwares, que forneçam uma resposta 
imediata às explorações dos sujeitos, ou ainda, materiais físicos, como os 
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blocos de lógicos de Dienes. A outra noção é a noção de raízes cognitivas, 
segundo Tall, ela  

[...] é uma unidade cognitiva que é (potencialmente) 
significativa para o estudante naquela ocasião, e ainda 
contêm as sementes da expansão cognitiva para as 
definições formais e futuros desenvolvimentos teóricos 
(TALL, 2000, p. 11, tradução nossa). 

Como um exemplo dessa noção, temos a noção de “retidão local” para os 
tópicos “taxa de variação/derivada” e “área sob o gráfico” para os tópicos 
“crescimento cumulativo/integração”. (iv) O pesquisador considera o 
computador como um ambiente que complementa a atividade cognitiva do 
sujeito. Duas características existentes no computador, que corroboram 
com a afirmação anterior, é que eles lidam com algoritmos individualmente 
e com grande velocidade de processamento. Além disso, o computador é 
uma poderosa ferramenta, pois por meio de softwares adequados, os 
resultados podem ser representados visualmente e manipulados 
fisicamente. Essa maneira de manipular determinado conceito, por meio do 
mouse, permite ao sujeito construir relações corporificadas (no sentido de 
Lakoff e Jonhson (1999 apud TALL, 2000)) que farão parte de uma 
estrutura conceitual rica. (v) Tall alerta que uma mente matemática interage 
de maneira distinta com um ambiente computacional e isso deve ser levado 
em conta. Um exemplo disso foi detectado no estudo (HUNTER; MORGAN; 
ROPPER, 1993 apud TALL, 2000), que comparou os resultados de dois 
grupos de alunos: a um deles o conceito de derivada foi introduzido por 
meio do software Derive; com o outro grupo os conceitos foram abordados 
conceitualmente. Os dois grupos foram questionados sobre o significado do 

seguinte limite    
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lim . Os alunos que utilizaram o software não 

conseguiram responder a essa questão e não deram nenhuma explicação 
teórica. Esses sujeitos entendiam o conceito de diferenciação como “uma 
sequência de teclas digitadas e aplicadas a uma expressão específica ao 
invés da ideia de taxa de variação” (TALL, 2000, p. 7, tradução nossa). (vi) 
Tall (2000, p. 18) defendeu que uma abordagem de conceitos matemáticos 
não deve privilegiar apenas o caráter simbólico, o qual deve ser 
complementado por aspectos visuais. Além disso, por meio das raízes 
cognitivas da “retidão local” e “área” é possível criar uma abordagem do 
Cálculo, no qual as ideias fundamentais sejam motivadas de maneira 
adequada e incorporadas à teoria formal. Para conseguir desenvolver essa 
abordagem, a estrutura cognitiva do sujeito deve interagir com um ambiente 
computacional para a produção de uma mente matemática versátil. (vi) Tall 
mapeou a forma como a mente matemática lida com o desenvolvimento 
simbólico na Matemática. Ele se inicia a partir da Aritmética, da Álgebra, do 
Cálculo e, por fim, na Matemática Axiomática Formal. Esse 
desenvolvimento constitui-se de um processo cognitivo complexo. Tall 
utilizou a noção de proceito para mostrar que tais mudanças de significado 
dos símbolos podem resultar em sérias “descontinuidades na construção do 
conhecimento” (TALL, 2000, p. 8, tradução nossa). Para elucidar a forma 
que o desenvolvimento simbólico ocorre no desenvolvimento matemático, o 
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pesquisador definiu cinco tipos de proceitos: os proceitos aritméticos, os 
proceitos algébricos, os proceitos implícitos, os proceitos de limite e os 
proceitos do Cálculo. Outro ponto destacado, além dessa mudança de 
significados dos símbolos, é a mudança de paradigma de “uma matemática 
informal e computacional para a matemática axiomática formal”           
(TALL, 2000, p. 9, tradução nossa). Essa resulta em outro problema para o 
desenvolvimento do sujeito, porque a forma como a Matemática Formal é 
estruturada (na qual um conceito é definido e, então são construídas as 
suas propriedades). Além disso, o sujeito encara uma definição, similar a 
um dicionário, “um jeito simples de identificar um conceito já existente” 
(TALL, 2000, p. 9, tradução nossa, grifo do autor). Em virtude dessas 
mudanças de significado e da maneira de se “fazer” Matemática, os sujeitos 
necessitam realizar grandes reconstruções, pois eles têm se deparado 
sucessivamente com novas ideias, que requerem novos mecanismos 
(TALL, 2000, p. 10). 

 

4.2.11. Ficha de leitura 11 
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TALL, D. O., GRAY, E., ALI, M. B., CROWLEY, L., DEMAROIS, P., 
MCGOWEN, M., PITTA, D., PINTO, M., THOMAS, M., YUSOF, Y.  
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Symbols and the Bifurcation between Procedural and Conceptual 
Thinking 

3) Ano de Publicação 
2001 

4) Onde o artigo foi publicado  
Revista Científica: Canadian Journal of Science, Mathematics and 
Technology Education. 

5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor  
Uma série de estudos que consideram o desenvolvimento simbólico na 
Matemática. Em particular, foram considerados os proceitos operacionais 
da Aritmética; os proceitos potenciais, na Álgebra e os proceitos 
potencialmente infinitos existentes no Cálculo e na Análise. 

6) Problemática 
Desenvolvimento cognitivo dos sujeitos na Geometria; desenvolvimento 
da forma como os símbolos são utilizados, pelo sujeito, na Aritmética, na 
Álgebra e no Cálculo. 

7) Tópicos matemáticos  
 

8) Referencial teórico que emerge do artigo 
Proceito; Desenvolvimento da Matemática Formal. 

9) Resenha do artigo 
Neste artigo são tratados os seguintes itens: (i) como os humanos 

desenvolvem conceitos da Matemática; (ii) o desenvolvimento dos conceitos 
geométricos; (iii) o desenvolvimento dos conceitos aritméticos; (iv) o 
desenvolvimento dos conceitos algébricos; (v) o desenvolvimento da 
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Matemática Formal; (vi) a forma como que os símbolos atuam no 
desenvolvimento da Matemática; (vii) o papel dos símbolos em cada campo 
da Matemática; (viii) analisa a forma como currículo de Matemática é 
constituído; (ix) uma bifurcação que deve ser levada em conta no 
desenvolvimento da Matemática; (i) Com base no seguinte fato: “como a 
espécie humana constrói e desenvolve, a partir de atividades do meio, 
conceitos abstratos altamente sutis” (TALL et al., 2001, p. 1, tradução 
nossa), os autores explicam como ocorre esse desenvolvimento e procuram 
relacioná-lo ao desenvolvimento da Matemática. Tal desenvolvimento inicia-
se com a percepção dos objetos; em seguida, existe a necessidade de agir 
sobre eles; por fim, refletir sobre tais ações com o intuito de construir 
conceitos abstratos. Segundo os autores, as três ações destacadas 
ocorrem em combinações variadas e o foco em uma, ou várias, dessas 
ações podem levar ao desenvolvimento de diferentes tipos de Matemática. 
Por exemplo, a percepção inclui o estudo do espaço e das formas, que 
eventualmente desenvolve a Geometria. Já o ato de agir sobre a realidade, 
como contar, é representado por símbolos e desenvolve-se por meio desse 
ato a Aritmética e a Álgebra. Por fim, o ato de refletir sobre as duas ações 
anteriores eventualmente induz, no contexto da Matemática, para o 
desenvolvimento de uma teoria axiomática baseada em definições formais e 
deduções. Essas três ações desenvolvem três tipos de Matemática: Espaço 
e forma, Matemática simbólica e Matemática axiomática. A cada um desses 
tipos acompanha um desenvolvimento cognitivo particular (TALL et al., 
2001, p. 2). (ii) Com respeito ao desenvolvimento dos conceitos 
geométricos, os autores consideram que esse é baseado em percepções 
dos objetos do mundo real, que são protótipos dos elementos da 
Geometria.  A partir desses são estabelecidos níveis de reconhecimento 
para cada figura geométrica. Após várias reconstruções cognitivas, essas 
figuras transformam-se em entes geométricos idealizados com 
propriedades perfeitas. Nesse nível, basta conhecer determinadas 
propriedades para descrever e classificar uma figura. Nesse momento, os 
entes geométricos transformam-se em objetos mentais. Com tal concepção, 
o sujeito pode alcançar níveis mais elevados que transcendem a Geometria 
Euclidiana (TALL et al., 2001, p. 3). (iii) No campo da Aritmética, os autores 
mostraram que crianças desenvolviam significado limitado das relações 
numéricas quando utilizavam imagens mentais relacionadas ao processo de 
contar. Na pesquisa desenvolvida por Pitta e Gray (1997 apud TALL et al., 
2001) foi detectada a limitação de algumas crianças na aprendizagem da 
Aritmética, por meio da análise do desempenho de dois grupos de alunos: 
aqueles com desempenho fraco e aqueles com desempenho satisfatório 
nas atividades propostas. O segundo grupo era composto por estudantes 
que conseguiam operar com os símbolos. Já o primeiro grupo era composto 
por crianças, que possuíam imagens mentais que simulavam processos de 
contagem (por exemplo, a contagem dos dedos). Elas obtiveram uma taxa 
de acerto menor e não conseguiram desenvolver um entendimento 
profundo da Aritmética. Segundo Tall e Gray (1994 apud TALL et al., 2001), 
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a diferença no desempenhos dos sujeitos foi classificada, como divisão 
proceitual28, pois foi observado que os sujeitos bem sucedidos utilizavam 
métodos eficientes que utilizam-se de fatos e relações simbólicas. Já os 
sujeitos mal sucedidos, buscam a segurança dos processos de contagem e 
focavam em esquemas físicos e mentais para obter os resultados. (iv) No 
campo da Álgebra, os autores destacam duas características necessárias 
ao desenvolvimento cognitivo: a importância dos estudantes possuírem uma 
atitude flexível, no sentido de perceber e utilizar regras apropriadas para 
esse campo, e a necessidade de desenvolver a habilidade de manipular os 
símbolos de maneira significativa. Os estudantes, que não possuem a 
atitude e habilidades descritas, apresentam uma coleção de procedimentos 
que são aplicáveis a uma quantidade limitada de problemas. Para ter a 
percepção sobre como a estrutura cognitiva do sujeito lida com os símbolos, 
os autores do artigo indicaram uma abordagem que promova resolução de 
problemas. Por meio dessa abordagem é possível detectar como um 
sujeito, que entende as expressões algébricas como conceitos mentais, 
desenvolve vários métodos de resolução e seleciona o mais adequado para 
determinada situação problema.  No estudo de Tall e Crowley (1999 apud 
TALL et al., 2001) foram apresentados resultados nos quais estudantes, em 
face de problemas, apresentaram dificuldades em manipular os símbolos de 
maneira significativa. Esses apresentaram dificuldades para resolver o 
problema proposto porque o foco estava na busca de determinado 
procedimento que resolveria o problema. (v) O desenvolvimento da 
Matemática Formal marca outra reconstrução cognitiva necessária ao 
sujeito. Discutindo a descontinuidade existente na transição do pensamento 
perceptua/proceitual para o formal, os autores entendem que ela ocorre 
porque a forma como o sujeito concebia a Matemática muda 
completamente. De uma Matemática, na qual o sujeito manipulava 
símbolos, encontrava objetos e dessas atividades eram derivadas as 
propriedades, para outro tipo, no qual os objetos são apresentados por meio 
de definições e, a partir de teoremas e provas, são derivadas todas as 
propriedades relacionadas aos objetos. Em vista dessa mudança, muitos 
estudantes têm grandes dificuldades em lidar com a nova função das 
definições. Por esse motivo, eles desenvolvem estratégias para lidar com 
elas. Nessa perspectiva, o estudo de Fusaro Pinto (1998 apud TALL et al., 
2001, p. 19) analisou como os estudantes lidam com as definições e 
deduções em um primeiro curso de Análise. A pesquisadora encontrou duas 
estratégias distintas: a primeira foi chamada de “atribuir significado” e a 
segunda é “extrair significado”.  A hipótese de análise desse estudo é que 
aquelas estratégias são mais bem utilizadas em sequência: primeiro o 
sujeito atribui significado construindo exemplos, contraexemplos e uma 
gama de possibilidades que podem ser deduzidas a partir da definição 
(TALL et al., 2001, p. 19). Em seguida, ele inicia a extração de significado 
dos resultados à medida que o sujeito é capaz formulá-los como teoremas e 
prová-los. (vi) Diferentemente dos entes geométricos, os símbolos, que são 
utilizados em outras áreas da Matemática, possuem um papel fundamental 
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 Tradução utilizada para o termo proceptual divide, utilizado em Tall e Gray (1994 apud TALL et 
al. 2001). 
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no desenvolvimento cognitivo dos sujeitos. Por meio dos símbolos é 
possível calcular, resolver problemas e fazer previsões de maneira 
simplificada. Os símbolos “atuam como um pivô entre o símbolo pensado 
como um conceito (por exemplo, o conceito de número) para um processo 
(por exemplo, o processo de contar)” (TALL et al., 2001, p. 4, tradução 
nossa). Além disso, eles possuem um status diferente, porque os símbolos 
são entidades manipuláveis com as quais é possível fazer Matemática.  A 
dualidade dos símbolos começa com a familiarização de um processo, por 
exemplo, a realização de um procedimento passo-a-passo, então ele torna-
se rotineiro e começa a ser realizado sem dispensar atenção a 
determinados detalhes. A noção de proceito, formulada por Tall e Gray 
(1991 apud TALL et al., 2001), procura abordar tais peculiaridades dos 
símbolos. Nesse construto, o símbolo atua com um pivô, alternando a forma 
de um processo para calcular ou manipular, para um conceito que pode 
pensado como uma entidade manipulável. Após a exposição anterior, os 
autores definem os termos procedimento e processo (TALL et al., 2001, p. 
7) no contexto da noção dos proceitos. Além disso, os autores 
aprofundaram a discussão sobre como a utilização dos símbolos pode 
auxiliar o sujeito na compreensão da Matemática. Quando um sujeito, que 
utilizam os símbolos, foca apenas no processo, ele apresentará grandes 
dificuldades em aprender a Matemática. Já os sujeitos hábeis, que possuem 
um desempenho melhor, além da utilização dos símbolos como um 
processo, são capazes de manipulá-los, ora como um processo, ora como 
um conceito. (vii) Analisando o papel dos símbolos em cada campo da 
Matemática, foi percebido que eles “possuem o significado duplo como um 
processo e um conceito” (TALL et al., 2001, p. 14, tradução nossa). 
Contudo, no desenvolvimento dos símbolos existem determinadas nuances 
que causam descontinuidades no desenvolvimento cognitivo dos sujeitos. 
Por exemplo, o processo de adição entre números naturais resulta em outro 
número natural, o mesmo não ocorre em alguns casos da divisão entre 
naturais. Nos símbolos da Álgebra, há a necessidade de outro tipo de 
proceito, no qual uma expressão algébrica possui o “processo potencial de 
cálculo (quando o valor numérico de x é conhecido).” (TALL et al, 2001,      
p. 14, grifo do autor). Nesse contexto, os estudantes necessitam reconstruir 
suas experiências anteriores e dar novos significados aos proceitos. Muitos 
estudantes apenas são hábeis em fazer Matemática processualmente, mas 
não conseguem entendê-la de modo a estabelecer relações adequadas. Na 
mudança da Álgebra para o Cálculo, surgem novas dificuldades, pois os 
símbolos são utilizados para expressar limites e séries possuem “processos 
potencialmente infinitos” (TALL et al. 2001, p. 15, grifo do autor). Isso 
caracteriza outra mudança, dos processos finitos da Álgebra para os 
processos potencialmente infinitos do Cálculo. No desenvolvimento da 
disciplina de Cálculo existem momentos de alivio ao estudante processual, 
pois existem atividades que podem ser realizadas por um “processo 
manipulativo finito”, por exemplo, o cálculo da derivada de uma função 
utilizando as regras de derivação (TALL et al. 2001, p. 15). (viii) Analisando 
a forma como currículo de Matemática é constituído, os autores consideram 
que, em determinados momentos, existe a necessidade de grandes 
reconstruções no desenvolvimento de um conceito, porque muitas vezes o 
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que vale em determinado contexto, dessa disciplina, precisa ser totalmente 
reestruturado (TALL et al., 2001, p. 10). Além disso, os autores pontuam 
que a forma como o currículo da Matemática é apresentado, em 
determinados momentos, são necessárias reestruturações dos conceitos, 
pois a “Matemática não pode ser estruturada com um currículo simples em 
constante construção e expansão dos conceitos sobre fundações antigas 
estabelecidas” (TALL et al., 2001, p. 24, tradução nossa). Em virtude das 
reconstruções alistadas anteriormente, todos os estudantes podem 
aprender Matemática, se ela for apresentada de maneira correta e “eles 
estiverem disposto a trabalhar arduamente” (TALL et al., 2001, p. 24, 
tradução nossa). (ix) No processo de aprendizagem da Matemática por 
meio da Aritmética, Álgebra, Cálculo e Matemática Avançada, os autores 
propõem que seja levada em conta a seguinte bifurcação: aqueles 
estudantes que compreendem o conhecimento matemático de uma maneira 
flexível e aqueles que buscam a segurança nos processos já conhecidos. 
Além disso, é proposto aos novos professores que levem em conta os 
diferentes modos de aprendizagem dos estudantes e a busca de soluções 
pragmáticas para a aprendizagem de situações complexas de ensino.    
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5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor  
Outra discussão sobre o desenvolvimento dos conceitos matemáticos. 

6) Problemática 
O desenvolvimento cognitivo do sujeito na Matemática por meio da 
maneira que ele utiliza os símbolos e os computadores.  Exibição de 
construtos que fundamentam teoricamente como os computadores 
podem ser utilizados no desenvolvimento de ideias matemáticas. 

7) Tópicos matemáticos  
Limites; Equações Diferenciais. 

8) Referencial teórico que emerge do artigo 
Proceito; Utilização do Computador, Desenvolvimento da Matemática 
Formal. 

9) Resenha do artigo 
Neste artigo são tratados os seguintes itens: (i) uma fragilidade de 

uma apresentação dos conceitos da Matemática de maneira formal; (ii) a 
importância da utilização do computador no desenvolvimento dos sujeitos; 
(iii) a manipulação simbólica dos computadores (iv) as dificuldades que 
podem acontecer na  utilização dos manipuladores simbólicos e dos 
computadores; (v) a noção de proceitos  (vi) o princípio da construção 
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seletiva; (vii) o ambiente investigativo propiciado pelo computador; (viii) a 
exposição de uma abordagem computacional que falhou na 
conceitualização do conceito de limite; (ix) a proposta de um modelo 
preliminar que descreve desenvolvimento cognitivo do sujeito na 
Matemática; (i) Segundo Tall (2001a, p. 210), uma abordagem formal da 
Matemática apresenta a seguinte fragilidade: a partir de determinado 
conceito matemático, já concebido em sua versão final, é possível produzi-
lo de forma axiomática e lógica. Contudo, no momento que determinado 
conceito é apresentado a um sujeito, formulá-lo logicamente configura-se 
como uma tarefa trabalhosa. (ii) Em virtude de tal fragilidade, o pesquisador 
destacou a importância do computador. Com ele é possível criam um 
ambiente, no qual os “pensamentos criativos e experimentais podem 
ocorrer” (TALL, 2001a, p. 210, tradução nossa). Para utilizar o computador 
na aprendizagem da Matemática deve ser considerada a forma como o 
cérebro do sujeito lida com determinado tópico dessa área do 
conhecimento. Dehaene (1997 apud TALL, 2001a) examinou o cérebro de 
indivíduos enquanto realizavam atividades aritméticas. Ao final delas, o 
pesquisador dividiu os sujeitos participantes em dois grupos: aqueles que 
utilizam apenas os símbolos, utilizando o lado esquerdo do cérebro, e 
outros que combinam, além da atividade anterior, o córtex visual para 
apoiar seus raciocínios. Segundo Tall, essas duas características devem 
ser consideradas no desenvolvimento da Matemática. Além dessas, 
atividades primitivas do cérebro, que envolvem atividades sensório-motoras 
(sensações físicas e movimentos) e imagens visuais, estão presentes nas 
atividades matemáticas. Segundo Tall, “essas atividades possuem um papel 
importante em uma interface com o computador” (TALL, 2001a, p. 211, 
tradução nossa). Além disso, a percepção visual-espacial pode fornecer 
intuições necessárias para o desenvolvimento de teorias sofisticadas. (iii) 
Com os avanços realizados no século XVIII, os computadores tiveram sua 
capacidade, de manipular símbolos, ampliada e com isso a capacidade de 
realização de cálculos foi aperfeiçoada. Com esse aperfeiçoamento, existe 
a possibilidade de omissão de determinados cálculos e manipulações 
trabalhosas ao sujeito. Em virtude disso, ele pode focar apenas em ideias 
essenciais das ideias matemáticas. Contudo, Tall relata, por meio da 
experiência dele da situação da Inglaterra e de uma pesquisa (HUNTER; 
MONAGHAN; ROPPER, 1993 apud TALL, 2001a), que o uso de 
calculadores e computadores, por enquanto, não tem sido bem sucedido na 
Educação. (iv) Uma dificuldade relatada por Tall, na utilização dos 
manipuladores simbólicos, é o fato que, em alguns casos, eles substituem 
um algoritmo realizado com lápis e papel por uma sequência de teclas e 
comandos a serem realizados por um software. Para ilustrar isso, Tall 
trouxe a pesquisa de Monaghan, Sun e Tall (1994 apud TALL, 2001a). Nela 
um grupo de alunos foi introduzido ao conceito de derivada utilizando o 
software Derive. Eles eram capazes, por meio de um procedimento 
existente no software, de calcular o limite, quando x tende a infinito, de uma 
função formada pelo quociente de outras duas. No entanto, eles foram 
incapazes de calcular esse mesmo tipo de limite utilizando lápis e papel. 
Além disso, quando questionados sobre o significado do limite    
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eles não conseguiram responder essa questão. Outra dificuldade, que pode 
surgir quando utilizamos um ambiente computacional na aprendizagem, é o 
fato que ideias e percepções produzidas pelo computador podem ser 
diferentes da teoria matemática. Por isso deve ser observado pelo professor 
que os estudantes estão aprendendo. (v) Como uma alternativa para as 
dificuldades relatadas na utilização do computador na aprendizagem de 
tópicos da Matemática, Tall sugere que o foco dos pesquisadores deve 
estar na “estrutura cognitiva desenvolvida pelos estudantes calculando com 
números e operando com símbolos” (TALL, 2001a, p. 213, tradução nossa). 
Para isso, o pesquisador considera a noção de proceitos, de Gray e Tall 
(1994 apud TALL, 2001a). Essa noção foi formulada no contexto em que 
crianças realizavam atividades relacionadas à Aritmética. Os pesquisadores 
destacaram três características que ressaltam o poder dessa noção: “a 
dualidade (com um processo e objeto), ambiguidade (como um processo ou 
objeto) e flexibilidade (mover-se facilmente de uma para outra)” (TALL, 
2001a, p. 216, tradução nossa). Outro ponto relacionado a essa noção é a 
forma em que ela auxilia a explicar como o sujeito opera com os símbolos 
de maneiras distintas na Aritmética, na Álgebra e no Cálculo. (vi) Com o 
intuito de reduzir a tensão cognitiva do aprendiz frente à utilização dos 
computadores na introdução da Matemática, Tall formulou o “Principio da 
Construção Seletiva”29. Esse princípio conduz à concepção de um software 
que auxilie o sujeito a focar em determinada parte da teoria e ele realiza, 
sem a consciência do sujeito, processos subjacentes ao conceito. No artigo 
foram relatadas duas pesquisas (GRAY; PITTA, 1997; THOMAS, 1998 apud 
TALL, 2001a), nas quais esse princípio foi utilizado. (vii) Uma característica 
que um ambiente computacional possui e que auxilia na construção de uma 
teoria formal é a exploração Por meio dessa o sujeito pode observar e 
tomar ciência de determinado fenômeno, além de sugerir propriedades que 
podem desenvolver o conceito formal. No artigo (TALL, 2001a, p. 227), Tall 
trouxe o exemplo do experimento de Feigenbaum, no qual a equação 

logística    xxxf  1  foi iterada para vários valores de  . Com essa 

investigação foi descoberta a constante de Feigenbaum. Naquela época, o 
pesquisador não foi capaz de formular uma prova formal para esse fato, 
porém, ele obteve a percepção dos fenômenos que foram posteriormente 
provados (LANFORD, 1982 apud TALL, 2001a). Por meio desse exemplo 
foi possível verificar o importante papel adquirido pelas explorações 
realizadas com auxílio do computador, visto que “alguns sujeitos podem ser 
beneficiados por elas para ganhar percepções relacionadas a ideias 
matemáticas” (TALL, 2001a, p. 226, tradução nossa). (viii) Foi exposta uma 
abordagem computacional que falhou na tarefa de conceituar a noção de 
limite. Ela consistia em um curso de programação, conduzido por Li e Tall 
(1993 apud 2001a), concebido para fornecer aos estudantes intuições 
adequadas que serviriam de base para formalidades posteriores da Análise. 
A primeira falha constatada foi que para determinadas sequências, o 
computador demorava no processo de realização dos cálculos e isso 
reforçava a ideia que o limite é um processo que não termina. Com relação 
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 Tradução para o termo original “Principle of Selective Construction”, existente em Tall (2001, p. 
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ao tópico convergência de sequências, o objetivo do curso era prover 
intuições adequadas à definição formal do conceito, por meio de uma 
precisão fixada. Apesar desse tipo de abordagem, no comparativo dos 
resultados do pré-teste para o pró-teste, a maioria dos sujeitos da pesquisa 
ainda respondeu incorretamente às questões formuladas. Um último tópico 
dedicado à discussão foi o fato de que um decimal infinito pode ser visto 
como um limite de sequência aproximações decimais. Em entrevistas 
realizadas com os sujeitos foi constatado que eles continuaram a conceber 
a dizima periódica 0,999... como uma sequência de números mais próxima 
de um e não como um valor fixo. Segundo relato dos pesquisadores, “as 
experiências de programação não mudaram essa visão, o objeto limite não 
poderia ser construído exatamente nesse ambiente, então ideias antigas 
permaneceram sem que o limite tornasse um objeto mental” (TALL, 2001a, 
p. 221, tradução nossa). (ix) No artigo, Tall propõe um modelo preliminar do 
desenvolvimento cognitivo do sujeito na Matemática. Nele foi destacada a 
grande reconstrução cognitiva necessária para que o sujeito faça a 
transição da Matemática técnica para a Matemática formal. O pesquisador 
caracterizou o primeiro elemento da referida transição pelo “uso de 
símbolos e elementos visuais encontrados na Matemática Elementar” 
(TALL, 2001a, p. 223, tradução nossa). Segundo o pesquisador, tais 
elementos podem ser proporcionados pelo computador. Contudo, muitos 
estudantes que não conseguem realizar tais reconstruções e apresentam 
dificuldades no entendimento da Matemática Formal, que inclui lidar com a 
Matemática Axiomática e a dedução de resultados a partir de determinados 
axiomas. Por esse motivo, Tall reviu esse modelo e reformulou-o com o 
intuito de acrescentar duas características da Matemática: as aplicações e a 
teoria axiomática. Esse acréscimo foi feito por Tall porque muitos usuários 
da Matemática não necessitam de aspectos formais. Com isso, suas 
imagens conceituais formadas a partir de suas imagens mentais e 
experiências proporcionam uma base que permite a utilização dos 
computadores de maneira criativa. 
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4) Onde o artigo foi publicado  
Revista Científica: Journal of Mathematical Behavior 

5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor 
A exposição de uma conversa com uma criança de sete anos de idade 
sobre o conceito de infinito. Nela foi revelado que a crença daquela 
criança relacionada ao infinito é um número muito grande, passível das 
regras da Aritmética. Em seguida, surgiu um conflito nas concepções 
dela. Para ela existia apenas um infinito que não pode ser alcançado. 
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Além disso, Tall fez uma breve discussão sobre as concepções 
relacionadas ao infinito cardinal com a criança. 

6) Problemática 
Como uma criança de sete anos de idades concebeu as noções relativas 
ao infinito, por meio de uma discussão estimulada por Tall. 

7) Tópicos matemáticos  
Infinito. 

8) Referencial teórico que emerge do artigo 
 

9) Resenha do artigo 
Neste artigo são tratados os seguintes itens: (i) concepções de uma 

criança sobre o infinito; (ii) o objetivo dessa conversa com o pesquisador; 
(iii) os três  diálogos transcritos no artigo; (iv) uma consideração sobre como 
as ideias matemáticas devem ser apresentadas; (i) O pesquisador relata 
uma conversa, que teve com o seu filho caçula Nic (na época com sete 
anos de idade), sobre quais eram as concepções dele sobre o conceito de 
infinito. No decorrer do artigo foi possível notar como a criança lidou com 
esses conceitos e suas tentativas de ajustá-la de maneira coerente. (ii) O 
objetivo do pesquisador com o diálogo foi introduzir a Nic o conceito de 
infinito cardinal, por meio da correspondência entre os números pares e o 
conjunto dos números naturais. O intuito de Tall era observar quais seriam 
os efeitos que essa exposição causaria nas intuições da criança com 
respeito à noção de infinito. Visto que o pesquisador, em outros estudos já 
conduzidos, relatou que os estudantes mais velhos concebem as ideias 
relativas ao infinito a partir de experiências anteriores. Por exemplo, a forma 
como a noção de limite é apresentada aos alunos, faz com que ele 
desenvolva essa noção por meio de um sentido dinâmico. Com isso, os 
estudantes desenvolvem a noção de “quantidade variável”, porém, essa 
noção entra em conflito com a noção de infinito cardinal dos conjuntos. (iii) 
A primeira conversa transcrita no artigo, iniciou-se com o comentário de Nic, 
no qual ele revela que havia aprendido um novo número com o seu irmão 
mais velho, o infinito. Ao final dessa conversa, Tall detectou que Nic tratava 
“o infinito com um numero grande que podia ser somado, subtraído e 
multiplicado como outro número qualquer” (TALL, 2001b, p. 6, tradução 
nossa). Em outro momento desse diálogo, o pesquisador fez uma pergunta 
sobre o que seria “um sobre o infinito”. A criança respondeu que seria um 
“número muito, muito pequeno”. Essa discussão deixou Tall muito surpreso 
com as resposta fornecidas por Nic, visto que ele foi capaz de estender sua 
experiência finita para ideias infinitas. O segundo diálogo transcrito no 
artigo, Tall abordou ideias relativas à comparação de conjuntos infinitos com 
Nic. Ele iniciou verificando se a criança conhecia os conjuntos dos números 
pares e dos números impares. Em seguida, Tall criou o “saco dos números 
pares” e o “saco dos números impares” e questionava a Nic qual era a 
quantidade de números que existia em cada um desses. Após Nic afirmar 
que a cardinalidade do conjunto dos números ímpares é “quase a mesma 
que números pares” (TALL, 2001b, p. 11, tradução nossa), Tall introduz 
brevemente a linguagem algébrica para diferenciar os números pares e 
ímpares, com o intuito de mostrar a Nic que os conjuntos possuem a 
mesma cardinalidade. Além disso, Tall mostrou a Nic os símbolos que 
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denotam o infinito ( ) e a cardinalidade do um conjunto dos números 
naturais ( ). A última conversa relatada no artigo foi que após conversas 

com seus colegas de sala, Nic ficou confuso, pois eles possuíam outra 
concepção relativa ao infinito. Para os colegas de Nic, o infinito não podia 
ser alcançado e não seria possível ter “infinito mais um”, como abordado na 
conversa da criança com o pesquisador. (iv) Os profissionais devem estar 
cientes que ideias sofisticadas e complexas devem ser apresentadas aos 
jovens de maneira adequada às suas experiências e ao seu ponto de vista 
(TALL, 2001b, p. 16). 

 

4.2.14. Ficha de leitura 14 

1) Autor 
TALL, D. O.  

2) Título do artigo 
Natural and Formal Infinities 

3) Ano de Publicação 
2001 

4) Onde o artigo foi publicado  
Revista Científica: Educational Studies in Mathematics. 

5) Nota introdutória encontrada no sítio do autor  
Uma discussão aprofundada dos conflitos existentes entre as duas 
concepções de infinito: os "infinitos naturais", que surgem como resultado 
de estender as diferentes experiências finitas do nosso cotidiano, e os 
“infinitos formais”, que surgem por meio da seleção axiomas diferentes 
como bases para os conceitos infinitos. Essas duas concepções são uma 
extensão das ideias de abordagens natural e formal, desenvolvidas por 
Fusaro Pinto, para Análise. 

6) Problemática 
Discussão aprofundada sobre o conceito de infinito, passando desde os 
processos potencialmente infinitos, até o infinito atual dos números reais. 

7) Tópicos matemáticos 
Infinito; Limites. 

8) Referencial teórico que emerge do artigo 
Concepções infinitesimais; Proceito; Desenvolvimento da Matemática 
Formal. 

9) Resenha do artigo 
Neste artigo são tratados os seguintes itens: (i) duas abordagens 

utilizadas pelo aprendiz quando necessita construir um conceito matemático 
formal; (ii) o desenvolvimento de uma teoria formal por parte dos 
estudantes; (iii) discussão de duas interpretação do infinito: o infinito 
cardinal e o infinito ordinal; (iv) a noção de infinito que surge no contexto do 
Cálculo; (v) duas maneiras de construir a noção de infinitesimal; (vi) uma 
corporificação visual dos infinitesimais; (vii) uma justificativa para a 
utilização da Análise Não-Standard em um curso de Cálculo. (i) Essas 
abordagens foram desenvolvidas por Fusaro Pinto (1998 apud TALL, 
2001c), em um estudo que analisou as abordagens utilizadas pelos 
estudantes para o desenvolvimento formal de um conceito da Matemática. 
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Elas foram nomeadas por abordagem natural e formal. A primeira é 
“construída sobre os conceitos imagens para dar um significado pessoal 
para a definição formal” (TALL, 2001c, p. 5, tradução nossa). Já os alunos 
utilizadores da abordagem formal focam “essencialmente nas definições, 
utilizam deduções formais para construir teoremas de uma maneira que 
tenta evitar qualquer recurso à intuição” (TALL, 2001c, p. 5, tradução 
nossa). Essas duas abordagens possuem o mesmo objetivo: construir 
provas formais de teoremas. Nesse artigo, Tall utilizou-as para categorizar 
duas formas de infinito: a natural e a formal. (ii) O pesquisador desenvolveu 
um esquema (TALL, 2001c, p. 6) que visa explicar como se dá o 
desenvolvimento de uma teoria formal por parte dos estudantes. Ele 
considerou o fato em seu esquema: “significados corporificados estão na 
raiz da Matemática” (TALL, 2001c, p. 8, tradução nossa). Por esse motivo, 
Tall denominou determinados teoremas, que são essenciais ao 
desenvolvimento formal, como teoremas estruturais, porque eles “provam 
que o conceito definido deve ter determinada estrutura explícita” (TALL, 
2001c, p. 8, tradução nossa). Além disso, esses teoremas são pontos de 
“parada” no desenvolvimento formal e permitem ao sujeito dar a 
determinado conceito formal um tipo de representação corporificada. Esse 
tipo de teorema repercute elementos da teoria da cognição corporificada 
desenvolvida por Lakoff e seus colaboradores. Tais elementos dessa teoria 
aproximam-se da abordagem natural, descrita no artigo, porque os sujeitos 
utilizadores dessa iniciam com a percepção, ação e reflexão, então essas 
se desenvolvem para uma forma rigorosa por transformarem pensamentos 
corporificados em Matemática formal (TALL, 2001c, p.10). Enquanto que, os 
formalistas e logicistas lutam para desfazem-se de imagens de conceito 
enganosas, para se concentrar, em interpretações precisas e deduções 
lógicas dos conceitos. (iii) As interpretações relativas ao infinito cardinal 
surgem no momento em que há a necessidade de considerar os números 
com uma entidade formal, o conjunto dos números naturais. Para essa 
mudança, Tall introduziu a teoria da comparação de conjuntos proposta por 
Cantor. No artigo, o pesquisador expôs definições e resultados relativos a 
essa teoria. Além disso, ele mostrou que a Aritmética dos números 
cardinais, não é possível definir uma operação de subtração e divisão. O 
infinito ordinal possui propriedades distintas da outra noção de infinito, por 
exemplo, a adição entre ordinais não é comutativa. O pesquisador ressalta 
que os dois conceitos de infinito, o cardinal e o ordinal, possuem 
propriedades diferentes entre si e das experiências finitas dos números. 
Além disso, Tall ressaltou que esses dois conceitos foram de difícil 
aceitação pela comunidade matemática da época, porém, hoje em dia, são 
bem aceitos. No entanto, o entendimento de tais teorias não é uma tarefa 
simples ao aluno, pois ele “deve negociar em um campo minado de 
intuições conflitantes e resolvê-las por uma reconstrução do conhecimento 
pessoal” (TALL, 2001c, p. 22, tradução nossa). Além disso, Tall salientou 
que a compreensão intuitiva desses conceitos e estruturas vem depois do 
desenvolvimento formal e inúmeras reconstruções pessoais. (iv) Outras 
noções de infinito surgem naturalmente no contexto do Cálculo Diferencial e 
Integral, por meio dos números “arbitrariamente grandes” e “arbitrariamente 
pequenos”. Para exemplificar o surgimento desses elementos, o 
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pesquisador mostrou o desenvolvimento dos números reais por meio de sua 
representação corporificada, a reta numérica. Segundo Tall, o sujeito deve 
utilizar suas intuições com respeito a essa interpretação para dar significado 
à noção de número irracional (TALL, 2001c, p. 23). Os processos infinitos 
relacionados ao conceito de limite e aos seus paradigmas também 
fornecem outras intuições relativas ao infinito. Esses processos possuem 
uma característica em comum, eles envolvem um processo de aproximação 
a um determinado valor. Nesse caso, o mesmo símbolo é utilizado para 
denotar um processo de convergência e o conceito de limite. Quando esse 
fenômeno ocorre, Tall e Gray, o denominaram-no com proceito. Os 
proceitos de limite possuem uma característica bem distinta dos outros 
proceitos já estudados pelo sujeito no decorrer de sua vida escolar: eles 
envolvem um processo potencialmente infinito (TALL, 2001c, p. 39) que dá 
a ideia de ser “continuar eternamente”, “tender para o limite”, “aproximando-
se do limite”. Essas ideias desenvolvem obstáculos cognitivos que baseiam 
no fato “próximos dele, mas não o bastante”. (v) Em virtude do surgimento 
de tais quantidades, o pesquisador construiu a noção de infinitesimal por 
meio das abordagens natural e formal. Para a construção da noção de 
infinitesimal, Tall primeiro expôs a definição e os axiomas de um corpo 
ordenado. Após essa exposição, o pesquisador procurou estendê-la de 
maneira que fosse fornecido ao leitor um exemplo de corpo ordenado que 
contenha os números reais, nomeado no artigo por R(x), que é o conjunto 

das expressões racionais na variável x, da forma , com as e br 

números reais, com bm não-nulo. As experiências anteriores do aprendiz 

auxiliam a verificar que o conjunto R(x) é um corpo. Contudo, para a 
construção da relação de ordem nesse conjunto, Tall refletiu como 
aprendizes, que utilizam as abordagens formal e natural, lidariam com essa 
relação. Os aprendizes “formais” simplesmente considerariam um 
subconjunto P do conjunto R(x) que satisfaçam determinada propriedade de 
um corpo ordenado. Contudo, os aprendizes “naturais”, utilizariam a 
representação gráfica para analisar se uma função racional pode ser dita 
como “positiva” (TALL, 2001c, p. 28). Nessa definição, Tall desenvolveu 
uma propriedade visual do gráfico, tornando essa definição significativa em 
um sentido corporificado (TALL, 2001c, p. 28). Primeiramente, Tall definiu 
como P o conjunto das funções racionais positivas. Em seguida, o 

pesquisador definiu uma relação de ordem para o conjunto R(x) (TALL, 
2001c, p. 29). Com essa relação Tall mostrou que a função f(x) = x é positiva 
e que g(x) = r, para qualquer número real r, é também positiva.  Na 
comparação dessas duas funções, foi possível mostra que r > x (porque r – 

x pertence a P). Logo, nesse contexto construímos um elemento de R(x) tal 
que 0 < x < r. Logo, o elemento x é um infinitesimal. Apesar disso, Tall 
levanta um possível problema que pode surgir dessa definição de 
infinitesimal ao aprendiz “natural”, porém, no artigo (TALL, 2001c, p. 30) foi 
trazida uma construção que auxilia a visualização de um infinitesimal com 
um ponto variável. (vi) Tall forneceu uma corporificação visual dos 
infinitesimais. Ela é construída do seguinte modo: se c for um elemento do 

corpo ordenado F e  um infinitesimal, então  que “parece ‘tão perto’ 
de c até ser visualmente distinguível dele” (TALL, 2001c, p. 32, tradução 
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nossa). Para esse objetivo, o pesquisador definiu uma função que associa c 

e  aos pontos 0 e 1. Segundo Tall, com essa função é possível “traduzir 

uma construção formalmente definida em uma representação corporificada 
visual” (TALL, 2001c, p. 33, tradução nossa). Essa construção não é uma 
aproximação informal formulada pelo pesquisador, mas é uma interpretação 
adequada de uma construção formal. (vii) Tall defende que a utilização de 
tópicos da Analise Não-Standard são mais simples e podem fornecer uma 
abordagem alternativa para um curso de Cálculo. No artigo (TALL, 2001c, p. 
41) foram citadas outras pesquisas (SULIVAN, 1976; ARTIGUE, 1991; 
FRID, 1994 apud TALL, 2001c), nas quais os educadores matemáticos 
utilizaram tópicos da Análise Não-Standard e eles aparentemente 
melhoraram o entendimento dos alunos. Segundo o pesquisador, essas 
abordagens ainda não têm sido utilizadas porque a grande maioria dos 

matemáticos, além de possuírem uma suspeita arraigada pelas criticas de 
Bishop sobre o uso dos infinitesimais na Análise,  

[...] permanecem com formalidades pragmáticas, 
resolvendo problemas de qualquer maneira que exista uma 
solução, buscando a clareza e a segurança das definições 
formais e prova matemática para dar uma estrutura lógica 
para os relacionamentos (TALL, 2001c, p. 41, tradução 
nossa). 

A conclusão de Tall é que não existe uma única concepção de infinito. Não 
é correto considerar o infinito cardinal, como o único infinito matemático. 
Devem ser inclusos os infinitos intuitivos e infinitesimais do cálculo (TALL, 
2001c, p. 43).   

 

4.3. Elementos do Panorama 

Os itens desta seção indicam os elementos, obtidos por meio da leitura dos 

artigos, que compõem o Panorama, alvo desta pesquisa. Esses elementos foram 

extraídos dos itens 7 e 8 do fichamento: tópicos matemáticos e elementos 

teóricos que emergiram dos artigos.  

 

4.3.1. Concepções infinitesimais 

Nesta categoria abordamos momentos em que Tall utilizou ideias da 

Análise Não-Standard para o desenvolvimento de alguns tópicos do Cálculo 

Diferencial e Integral.  As concepções infinitesimais surgiram, no artigo Tall e 

Schwarzenberger (1978), no momento em que analisaram as respostas de 

estudantes à questão “0,999... é menor ou igual a 1?”.  

c
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A utilização dessas ideias foi percebida em seis artigos (TALL; 1980a, 

1980b, 1980c, 1981a, 1981b, 2001c).  

Tall utilizou elementos derivados da Análise Não–Standard para fornecer 

uma base teórica adequada aos infinitesimais. Esse ramo da Matemática foi 

desenvolvido na década de 60 por Abraham Robinson e configurou-se como uma 

tentativa de reinterpretar o Cálculo, segundo o ponto de vista adotado por Leibniz.  

Na Análise Não-Standard admite-se a existência um corpo ordenado 

contendo elementos infinitesimais. Um exemplo é o corpo dos números surreais, 

denotados por  . Os elementos desse corpo são definidos como uma série de 

potências em função de um   da forma: 

......... 10

1

1  







m

m

m

m aaaaa  , sendo que Ram   

As operações de adição e multiplicação são definidas da mesma maneira 

que as operações utilizadas em séries de potências. Além disso, existe um 

elemento   desse conjunto que admite a seguinte propriedade: para todo número 

real positivo a tem-se a0  (TALL, 1980a, p. 5). 

Segundo Tall (1980a, 1980b) quando são utilizados elementos da Análise 

Não–Standard é possível, em determinados casos, propiciar ao sujeito uma 

interpretação infinita das medidas, ao invés da interpretação do infinito em sentido 

cardinal. Essa interpretação do infinito, segundo o pesquisador, “não é a extensão 

mais apropriada do conceito de número” (TALL, 1980a, p. 1, tradução nossa).  

Visando desenvolver uma abordagem na qual o infinito seja introduzido 

utilizando o senso de medida, Tall utilizou a precisão limitada existente na 

representação de segmento cuja medida é um número irracional, em uma folha 

de papel, e definiu os números d-indistinguíveis, da seguinte maneira: Sejam a, b 

e d números reais quaisquer, é dito que a e b são d-indistinguíveis se 

dbad  (TALL, 1980a, p. 6). A partir dessa definição, ele denotou um 

subconjunto P de números reais como um indivisível, se quaisquer dois de 

elementos de P forem d-indistinguíveis. Por fim, considerando que um ponto da 

reta real possui medida infinitesimal, o pesquisador mostrou que dois segmentos 
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tais que a medida de um seja igual ao dobro da medida do outro, possuem a 

mesma quantidade de pontos (TALL, 1980a, p. 9).  

E, em seguida foi exposta uma fragilidade dessa abordagem, indicando 

que ela não descreve corretamente problemas que envolvem pontos do plano 

cartesiano. Para justificar tal fragilidade o pesquisador apresentou o exemplo de 

comparar a “quantidade” de pontos de um quadrado com a de um segmento com 

medida igual à do lado do quadrado. O senso cardinal leva à conclusão de que a 

cardinalidade do conjunto de pontos do quadrado é a mesma do segmento. Com 

o “senso de medida”, considerando   a medida de um ponto, no entanto, leva à 

conclusão de “que há infinitamente mais ‘pontos’ no quadrado do que no 

segmento, ou mais precisamente de que a razão entre as quantidades é o 

número infinito l ” (TALL, 1980a, p. 11 e 12, tradução nossa).  

No artigo (TALL, 1980b) é mencionado o livro (KEISLER, 1976, apud TALL, 

1980b, p. 3) que traz uma abordagem introdutória do Cálculo utilizando os 

infinitésimos, e um experimento realizado por Sullivan (1976 apud TALL, 1980b), 

que consistia em uma abordagem para o ensino de Cálculo com infinitésimos. 

Nesse experimento, após comparar os trabalhos dos estudantes de um grupo de 

controle com os sujeitos que seguiram a abordagem sugerida pelo experimento, 

Sullivan “demostrou que aqueles [estudantes] que utilizaram técnicas 

infinitesimais tiveram, posteriormente, uma melhor apreciação da técnica   ” 

(TALL, 1980b, p. 3, tradução nossa, adaptado).  

Além de fazer menção ao livro e experimento, Tall trouxe duas críticas 

feitas pelo matemático Eric Bishop. Quanto ao livro, as críticas de Bishop 

focaram-se no fato que o livro foi adotou “uma abordagem axiomática que não 

deixa claro ao leitor que existe um sistema que satisfaça os axiomas dados” 

(TALL, 1980b, p. 3, tradução nossa). Como Bishop, foi um matemático que fez 

ressurgir o interesse pela matemática construtivista (CALDER, 2006), fez suas 

críticas com relação aos axiomas da Análise Não–Standard, segundo os quais 

“afirmam a existência de certos conceitos que não podem ser construídos em 

sentido genuíno” (TALL, 1980b, p. 3, tradução nossa). Contudo, em defesa dessa 

abordagem, Tall propôs que a existência, no caso dos estudantes do experimento 
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de Keisler, é uma existência cognitiva, diferente da concepção advogada por 

Bishop, porque tais conceitos “tornaram-se parte de uma estrutura coerente e 

aceitável na mente deles [sujeitos da pesquisa]” (TALL, 1980b, p. 4, tradução 

nossa, adaptado). 

Apesar das críticas, Tall (1980b) expôs três pontos que corroboram para a 

utilização desse ramo da Matemática na introdução de tópicos do Cálculo 

Diferencial e Integral: 

1) Pedagógico: uma abordagem inicial para infinitesimais dá a 
eles uma existência cognitiva e em termos algébricos e 
geométricos. 

2) Lógico: Sem a necessidade da lógica de primeira ordem. 
3) Histórico: O sistema possui certas propriedades em comum 

com o Cálculo de Leibniz (TALL, 1980b, p. 4, tradução nossa). 

Em outros dois artigos (TALL; 1981a, 1981b), o pesquisador forneceu um 

exemplo de um corpo, que admite a existência de infinitesimais, e desenvolveu 

uma interpretação geométrica do infinitesimal com o objetivo de utilizá-la no 

desenvolvimento do Cálculo. 

Esse é o corpo das funções racionais, denotado por R(t), cujos elementos 

são expressos do seguinte modo: 
m

m

m

m
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10 , com ai e bj números reais. 

Define-se nesse corpo a seguinte relação de ordem: Sejam a(t) e b(t)   R(t), 

dizemos que a(t) < b(t), se existe um número real positivo k, tal que para qualquer 

x  k,0 vale que a(x) < b(x). Por exemplo, se considerarmos as funções a(x) = x
2 e 

b(x) = x, temos que x
2
 < x, pois para t  1,0  temos que t

2 
< t. Representando 

graficamente tal relação (Figura 2):  
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Figura 2 – Representação gráfica da desigualdade x

2
 < x.  

Fonte: TALL, 1981b, p. 3. 

Com essa relação de ordem é possível construir um elemento infinitesimal. 

Considere as funções: a(t) = t e b(t) = c (sendo c um número real positivo 

qualquer), Note que (Figura 3) para qualquer c, a(t) < b(t), pois para quaisquer        

x  c,0  é valido que x < c. 

 
Figura 3 – Representação gráfica da desigualdade x

 
< c. 

Fonte: TALL, 1981b, p. 3. 

Logo, a função a(t) = t será um infinitesimal, pois para qualquer número real 

positivo c é valido que 0 < a(t) < c. Além disso, o pesquisador mostrou que 1/t é 

elemento infinito de R(t) (TALL, 1981b, p. 4).  
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Visando propiciar uma interpretação geométrica dos infinitésimos, Tall 

definiu uma função, com domínio no corpo dos números superracionais e imagem 

nos números reais, dada pela sentença     ,,  yx , como microscópio 

δ centrado em (x, y) (TALL, 1981b, p. 5). Por meio dessa função, seria possível 

representar graficamente qualquer ponto a uma distância 2δ do ponto (x, y).        

Seja ε um infinitesimal, na Figura 4 foi esboçado o gráfico de uma função f e as 

duas partes destacadas são os esboços da imagem das funções do microscópio ε 

centrado nos pontos (ε,0) e em (ε,f(ε)).  

 
Figura 4 – Representação gráfica do microscópio ε centrado nos 

pontos (ε,0) e em (ε, f(ε)).  

Fonte: TALL, 1981b, p. 7. 

Em seguida, Tall (1981b) definiu, considerando o corpo dos números 

surreais, a continuidade, a diferenciabilidade, a integração e o Teorema 

Fundamental do Cálculo. 

Com relação à abordagem descrita, Tall vislumbrou a possibilidade de criar 

uma abordagem que propicie ao estudante uma definição adequada aos 
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infinitesimais. O intuito dessa exposição não é transformar tal abordagem em uma 

versão adequada para os alunos em estágios iniciais, mas ampliar o 

entendimento das técnicas infinitesimais dos estudantes e educadores 

matemáticos (TALL, 1981b, p. 22).  

No artigo (TALL, 2001c), o pesquisador retomou o conceito de 

infinitesimais discutidos nos parágrafos anteriores. Contudo, ele pretende por 

meio de um teorema estrutural conduzir “a uma realização visual da ideia formal 

de um infinitesimal como um ponto da reta numérica” (TALL, 2001c, p. 24, 

tradução nossa).  

Utilizando a mesma relação de ordem definida para o corpo das funções 

racionais, por meio da ilustração abaixo (Figura 5), o sujeito consegue visualizar 

um infinitesimal como pontos variáveis que são arbitrariamente menores que 

qualquer número real c. Essa formulação para um infinitesimal é similar à 

proposta por Cauchy, no início do século XIX (TALL, 2001c, p. 30). 

 
Figura 5 – Representação gráfica do infinitesimal l(x) = x, como uma 

grandeza variável que tende a zero. 
 Fonte: Tall, 2001c, p. 30. 

 Além dessa realização visual, o pesquisador discute a possibilidade de 

atribuir significado formal aos infinitesimais. A primeira reflexão proposta por Tall é 

que eles não podem ser números racionais e nem números reais. Logo, os 
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infinitesimais devem pertencer a um corpo, no qual o conjunto dos números reais 

esteja contido. A partir dessas reflexões, Tall enunciou um teorema estrutural para 

qualquer corpo que contém os números reais. 

Teorema Estrutural: Todo corpo ordenado F que contém os 
números reais como subcorpo próprio contém elementos 
infinitesimais e infinitos. Todo elemento finito é da forma c + ε 

sendo cR e F é um infinitesimal. Todo número infinito é da 

forma F


1
, sendo que 

ε é um infinitesimal (TALL, 2001c, p. 31, 

tradução nossa). 

Outro ponto abordado por Tall foi uma maneira de “visualizar” os 

infinitesimais do corpo F. Refletindo sobre o teorema enunciado acima, a 

visualização mais adequada para esse conjunto seria a reta numérica. Segundo 

Tall, o problema de visualizar os infinitesimais, por exemplo, c + ε e c, não é 

diferente do problema de distinguir o número irracional 2  do decimal 1,41421 

(TALL, 2001, p. 32). A solução para o problema seria a utilização de uma escala 

apropriada, que foi determinada pela função lentes-ε apontando para c. Com 

essas construções o objetivo do pesquisador foi “traduzir uma construção 

formalmente definida em uma representação visual corporificada” (TALL, 2001, p. 

32, tradução nossa). 

 

4.3.2. Conflitos 

Em nosso corpus documental, a primeira vez que apareceu o termo conflito 

foi no artigo (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978). Esse foi exemplificado por 

meio da seguinte metáfora: 

 [...] assim como dois centros de atração próximos, em Física, 
causa o surgimento de pontos intermédios nos quais o campo de 
força é instável. (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978, p. 2, 
tradução nossa). 

 A partir dessa metáfora, a concepção de conflito admitida pelos autores é 

a seguinte: quando “existem dois conceitos ‘próximos’ que causam estresse 

mental decorrente da emergência de pensamentos instáveis” (TALL; 

SCHWARZENBERGER, 1978, p. 2, tradução nossa). Em virtude desses e 

objetivando alcançar determinado grau de estabilidade, os estudantes tentarão 



 

102 

formular suas próprias racionalizações, ou segundo a terminologia de Skemp 

(1976 apud TALL; SCHWARZENBERGER, 1978), procuram o entendimento 

relacional como parte de um esquema de aprendizagem amplo.  

A partir dessas reflexões, os autores apresentaram a noção de conflito 

subconsciente. Esse seria causado em decorrência da interpretação errônea, por 

parte do sujeito, de um conceito matemático causada pela forma como ele foi 

apresentado. Esse tipo de conflito “conduz a grandes dificuldades, escondendo, 

ou até bloqueando totalmente a compreensão” (TALL; SCHWARZENBERGER, 

1978, p. 2, tradução nossa). Esse conflito pode ocorrer, por exemplo, por causa 

de uma motivação informal elaborada por um professor sobre determinado 

conceito matemático.  

Discutindo sobre tais motivações, ditas informais, os autores expõem 

detalhadamente uma das maneiras que fazem com que esse tipo de conflito surja. 

Um interlocutor familiarizado com determinado conceito adquire a habilidade de 

utilizá-lo de maneira simplificada e está ciente das diferenças existentes entre o 

conceito e a motivação proposta. Por outro lado, o aprendiz, que não possui tal 

percepção, baseará toda a sua aprendizagem naquela motivação informal. Com 

isso, em situações, que necessitem de uma compreensão apurada do conceito, 

conflitos podem emergir. (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978, p. 3). 

Um exemplo de conflito subconsciente trazido pelos autores é quando 

consideramos a definição de limite de uma sequência e a sua motivação informal. 

Considere a definição formal: 

Seja (sn) uma sequência de números reais e um número s. 
Dizemos que a sequência (sn) tende para o limite s se:  Dado um 
número real positivo ε > 0, existe N0 (que dependerá de ε) tal que 

 ssn  para todo n > N0 (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978, 

p. 2, tradução nossa). 

Uma das possíveis motivações informais associadas à definição exposta 

acima é a seguinte: “Nós podemos fazer sn próximo a s o quanto quisermos por 

fazer n suficientemente grande” (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978, p. 2, 

tradução nossa). Essa motivação pode gerar dois conflitos: um motivado pela 

conotação coloquial da palavra ‘próximo’ e outro é a consideração de uma 
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propriedade, que não é válida pela definição formal: sn pode ser um valor próximo, 

mas nunca será igual a s, logo para qualquer índice n, temos sn s. 

Por fim, Tall e Schwarzenberger (1978) discutem sobre as causas de 

determinados conflitos, como é possível identifica-los e propuseram soluções para 

cada um dos conflitos: 

Em alguns casos, a causa dos conflitos surgirem pode ser uma 
infelicidade puramente linguística e o conflito pode ser sanado por 
uma escolha cuidadosa da motivação ou definição. Em outros 
casos, o conflito surge de uma distinção genuinamente 
matemática, por exemplo, entre sequências e séries para as quais 
nós defendemos remover o conflito inicial por concentrar primeiro 
nas sequências, introduzindo o termo série depois. Em outros 
casos, o conflito surge de eventos particulares das experiências 
anteriores do sujeito, e pode ser sanado somente por um 
professor sensível consciente de toda situação (TALL; 
SCHWARZENBERGER, 1978, p. 12, tradução nossa).  

No artigo (TALL, 1980c), Tall referiu-se, novamente, ao termo conflito.  

Quando ele teve contato com o trabalho do pesquisador Shlomo Vinner, a noção 

de conflito foi tratada sob o ponto de vista dos elementos teóricos conceito 

imagem e conceito definição. Pela análise dos diferentes conceitos imagens 

evocados por um sujeito, um observador pode identificar a existência de conflitos 

no que esse indivíduo diz ou faz. 

O pesquisador refere-se a um fator potencial de conflito como uma parte do 

conceito imagem ou qualquer consequência do conceito definição que podem 

conflitar com outra parte ou implicação do conceito considerado. Esse tipo de 

conflito pode ocorrer quando o sujeito busca generalizar determinados resultados 

em diferentes contextos. Por exemplo, na Aritmética dos Números Naturais a 

subtração a – b, a é sempre maior que b, porém, esse fato não é verdadeiro no 

contexto da Aritmética dos Números Inteiros. Outro exemplo, ao definir um 

número complexo z = x + yi como o par ordenado de números reais (x, y). É fato 

que um número real x pode ser escrito como o complexo x + 0i, logo um número 

real poderia ser escrito com o par ordenado (x, 0). Porém, na Teoria dos 

Conjuntos, existe a diferenciação entre um número real x e o par ordenado (x, 0). 

Logo, dessa última diferenciação emerge uma situação conflituosa, pois a 
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diferenciação entre um número real e um par ordenado foi desfeita (TALL, 1980c, 

p. 4). 

Para criar um conflito cognitivo é necessário evocar simultaneamente dois 

fatores conflitantes na estrutura cognitiva do sujeito. Esse tipo difere do fator 

potencial de conflito porque ele nunca se tornará um conflito cognitivo, “porque as 

implicações da definição formal nunca tornar-se parte da imagem do conceito do 

indivíduo” (TALL, 1980c, p. 4, tradução nossa). 

Com relação aos conflitos, o pesquisador utilizou-os, em alguns casos, 

para propiciar aos estudantes ideias adequadas para o desenvolvimento de 

determinado conceito da Matemática. No artigo Conflicts in the Learning of Real 

Numbers and Limits (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978), o pesquisador 

empregou positivamente a precisão limitada dos instrumentos disponíveis para 

desenhar um segmento com medida igual a um número irracional, para 

desenvolver o conceito de limite de uma sequência e a necessidade de considerar 

uma “precisão absoluta” quando tratamos dos números irracionais. 

Posteriormente, essa mesma percepção da utilização dos conflitos foi 

observada no artigo Real Mathematics, Rational Computers and Complex People 

(TALL, 1993). Segundo o pesquisador é possível utilizar, a favor no ensino, a 

limitação dos computadores, com suas aproximações racionais, como 

evidenciado na citação abaixo: 

Paradoxalmente, sugiro que podemos utilizar imagens conceituais 
– que as pesquisas mostram causar confusão – de forma positiva 
para obter conhecimento. Em vez de permitir que as experiências 
que implicitamente coagem o indivíduo a conceber propriedades 
que entram em conflito com a teoria, a estratégia é usar 
explicitamente – mesmo que imperfeita – imagens para estimular 
a imaginação (TALL, 1993, p. 12, tradução nossa). 

Entendemos que algumas dessas ideias serviram de base para a 

formulação dos conflitos teórico-computacionais, desenvolvidos por Giraldo 

(2004). Esse termo refere-se a qualquer situação na qual a representação 

computacional de determinado conceito é aparentemente contraditória com a 

formulação teórica associada. Contudo, existe uma diferença na perspectiva de 

Tall e Giraldo, com relação aos conflitos. Tall procurou desenvolver abordagens 
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livre de conflitos. Já a proposta de Giraldo é provocar e buscar a compreensão 

desses conflitos, visando um possível enriquecimento das imagens conceituais do 

sujeito com relação a determinado conceito da Matemática.  

 

4.3.3. Conceito imagem e conceito definição 

Esses elementos teóricos foram desenvolvidos pelo pesquisador Shlomo 

Vinner no ano de 1980. Na seção Concept Image and Concept Definition30 do sítio 

acadêmico de Tall é relatado como ele teve contado com as ideias de Vinner. 

Esse contato aconteceu no ano de 1980, durante uma visita de Vinner à 

Universidade de Warwick. Tall havia recolhido uma grande quantidade de dados 

relativos a investigações realizadas com alunos no início da graduação em 

Matemática. Como Tall não podia analisá-los a partir de uma perspectiva 

puramente Matemática, as ideias de Vinner mostraram-se adequadas e 

esclareceram inúmeras questões. Desses esclarecimentos surgiu o artigo 

Concept Image and Concept Definition in Mathematics, with special reference to 

limits and continuity (TALL; VINNER; 1981). 

Dentre os artigos estudados, esses elementos teóricos emergiram em três 

artigos (TALL; 1980c, 1992, 2000). 

No artigo (TALL, 1980c), o pesquisador analisou conflitos existentes em 

conceitos imagens relacionados aos processos de limites. A seguir, Tall 

exemplificou alguns desses processos: 

Há os processos contínuos de limite tais como o 
)(lim xf

ax , a noção 
de continuidade, o limite geométrico de uma corda que se 
aproxima da tangente. Depois existem processos discretos, que 
incluem os limites de uma sequência e séries, as expansões 
decimais, processos iterativos para calcular números ou aproximar 
formas geométricas (TALL, 1980c, p. 5, tradução nossa).  

Nesse artigo foram analisados conceitos imagens evocados pelos 

estudantes para os conceitos de limite e infinito. Segundo Tall e Schwarzenberger 

(1978), no caso do limite da sequência (sn) ter valor igual s, o conceito imagem dos 

                                                           
30

 Endereço eletrônico: http://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/themes/concept-
image.html. Acesso em: 14 fev. 2013. 

http://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/themes/concept-image.html
http://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/themes/concept-image.html
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estudantes inclui a seguinte propriedade: para qualquer valor de n, o termo geral 

sn é diferente do valor limite s. Outro conceito imagem evocado por eles é a 

concepção de um limite como um processo dinâmico, ao invés de uma grandeza 

numérica que pode ser manipulada (TALL, 1980c, p. 6). Com relação ao conceito 

de infinito, inicialmente, o conceito imagem evocado por alguns estudantes está 

relacionado ao infinito potencial. Em um primeiro momento, essa concepção 

atrapalha na distinção entre as noções de infinito potencial e atual. Contudo, o 

pesquisador quis demonstrar (TALL, 1980c, p. 7) que tal distinção pode ser 

desenvolvida por meio do cálculo dos limites (por exemplo, n
n

s


lim , )(lim xf
x  e 




)(lim xf
ax ) e não por considerações relativas ao infinito cardinal.  

No artigo (TALL; LI,1992) foi exposta uma investigação que analisava os 

efeitos da introdução dos conceitos de sequência, série e limites por meio de um 

ambiente computacional que utilizava a programação. Nesse estudo foi detectada 

uma ampliação do conceito imagem dos sujeitos com relação aos conceitos de 

sequências e séries. Num primeiro momento, as sequências eram concebidas 

como uma fórmula. Após as atividades desenvolvidas, os sujeitos admitiam a 

existência de sequências definidas por várias sentenças. Houve uma ampliação 

do conceito imagem de série, o que inicialmente era interpretado com termos 

dados por uma fórmula, ao final foi interpretado como a soma dos termos de uma 

sequência (TALL; LI, 1992, p. 5).  

Além dessa ampliação do conceito imagem, no decorrer da pesquisa foi 

observado que  

[...] os alunos desse curso não evocavam a definição do conceito 
para fazer matemática, em vez disso, eles evocam um conceito 
imagem, a partir de sua experiência (TALL; LI, 1992, p. 5). 

A citação anterior indicou uma das maneiras que um docente deve atuar no 

Nível Superior: as atividades desenvolvidas por ele devem propiciar o 

desenvolvimento adequado do conceito imagem dos sujeitos, porque esses 

conceitos poderão ser evocados durante a realização das atividades 

matemáticas. 
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No artigo (TALL, 2000) realizou a revisão de suas teorias relativas à 

aprendizagem em Matemática. Além disso, o pesquisador considerou 

[...] o que se sabe sobre o funcionamento biológico do cérebro, 
para construir sobre isso o desenvolvimento de teorias da mente 
matemática, então considerar como esta interage com o 
computador no desenvolvimento e aprimoramento do pensamento 
matemático (TALL, 2000, p. 1, tradução nossa). 

Nesse artigo, Tall utilizou o termo “mente matemática para referir-se a 

maneira na qual os processos e conceitos da matemática são concebidos e 

compartilhados entre os sujeitos” (TALL, 2000, p.1, tradução nossa). Além disso, 

ele relacionou os construtos teóricos conceito imagem e conceito definição para 

descrever e explicar as operações cognitivas desse tipo de mente (TALL, 2000,   

p. 3). 

Outra faceta destacada pelo pesquisador com relação a esse construto 

teórico é o contraste das atividades desenvolvidas pela mente matemática e pelo 

computador. Enquanto, o computador é restrito a algoritmos que efetuam cálculos 

e representam soluções, seja utilizando símbolos ou imagens, a mente 

matemática utiliza-se de quaisquer associações existentes na estrutura cognitiva 

do sujeito. Destacando essas atividades, Tall forneceu o seguinte exemplo:  

[...] o conceito de "função" não só tem as propriedades dadas pela 
definição, a sua imagem inclui relações com uma série de outras 
ideias. Essas podem incluir a noção de que uma função deve ser 
dada por uma única fórmula, o gráfico é liso, o domínio consiste 
de todos os pontos nos quais a função é definida, e o seu gráfico 
tem uma forma reconhecível (tais como os polinômios, as funções 
trigonométricas, as funções exponenciais e as funções 
logarítmicas) (TALL, 2000, p.3, tradução nossa). 

 

4.3.4. Proceitos 

A noção de proceito foi concebida por Tall e Gray no ano de 1991. Ela 

começou a ser formulada a partir de observações relativas ao caráter dual que 

determinados símbolos da Matemática possuem no contexto da Aritmética. Por 

exemplo, o símbolo 3 + 2 pode ser concebido como um processo (de adição) e 

um conceito (de soma). Segundo os autores, a noção de proceito “[...] consiste de 
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uma coleção de proceitos elementares que têm o mesmo objeto” (TALL; GRAY, 

1994, p. 6, tradução nossa) e os proceitos elementares são:  

[...] são a amálgama de três componentes: um processo que 
produz um objeto matemático, e um símbolo que é utilizado para 
representar tanto um processo quanto um objeto (TALL; GRAY, 
1994, p. 6, tradução nossa). 

Com essa noção, os pesquisadores analisaram a flexibilidade na utilização 

dos símbolos pelo indivíduo. Para exemplificar isso, Tall utilizou o proceito 6. Esse 

inclui o processo de contar até 6, e uma coleção de representações que incluem: 

3+3, 4+2, 2+4, 2x3, 12/2, etc... Contudo, com a flexibilidade na utilização dos 

símbolos, é possível decompor e recompor apropriadamente esse proceito para a 

realização de determinada tarefa (TALL; GRAY, 1994, p. 6 e 7).  

Os proceitos são um tipo particular de unidade cognitiva, no sentido de 

Banard e Tall (1997 apud TALL, 2000). A atividade de interpretar os símbolos 

como proceitos configura-se como uma maneira que descreve como a mente 

matemática31 lida com determinados conceitos matemáticos. Além disso, essa 

interpretação é adequada ao cérebro, pois os símbolos: 

[...] podem ser utilizados como indicadores que são facilmente 
acomodados pelo foco limitado de atenção, e também podem ser 
utilizados para evocar processos que são realizados, em grande 
parte, subconscientemente, deixando a atenção consciente se 
concentrar em assuntos mais importantes (TALL, 2000, p. 3, 
tradução nossa). 

Essa noção emergiu em cinco artigos do corpus documental (TALL, 2000, 

2001, 2001a, 2001c; TALL; LI, 1992). 

Essa noção surgiu em Tall e Li (1992), no momento em que os 

pesquisadores perceberam que os símbolos utilizados para denotar os termos de 

uma sequência se comportam ora como um processo, ora como um objeto, 

portanto eles são passíveis de uma análise em termos da noção de proceito. 

Ao utilizar o computador, os pesquisadores definiram que um algoritmo 

desenvolvido num ambiente de programação para calcular os valores de uma 

função é um “proceito cibernético que calcula automaticamente o valor limite e 

                                                           
31

 Esse termo refere-se “a maneira na qual os processos e conceitos da Matemática são 
concebidos e compartilhados entre os sujeitos” (TALL, 2000, p.1, tradução nossa). 
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tem diferenças sutis em relação à noção formal de função” (TALL; LI, 1992, p. 8, 

tradução nossa). Essas diferenças devem ser levadas em conta no 

desenvolvimento dos alunos.  

No final do artigo, os pesquisadores relataram dois ganhos que a utilização 

de um ambiente de programação trouxe aos sujeitos. Por meio desse ambiente, 

os sujeitos conseguiram distinguir claramente as sequências e as séries; além 

disso, eles progrediram na percepção do limite como um número específico, ao 

invés da percepção de um limite como um processo indefinido. 

No artigo Tall (2000), o pesquisador revelou que desenvolvimento 

simbólico não ocorre de maneira adequada ao sujeito, pois os símbolos operam 

de maneira significativamente diferente nos campos da Aritmética, da Álgebra e 

do Cálculo. Analisando a maneira que os símbolos operam na Matemática, o 

pesquisador apresentou cinco tipos de proceitos (TALL, 2000, p. 7 e 8). A seguir 

listamos cada um deles: 

Os proceitos aritméticos (por exemplo, 5x2, 2+8, 60:(2 x 3)) possuem a 

seguinte característica: neles está embutido um algoritmo para a obtenção de 

uma resposta. Por exemplo, na operação 9+7, o conceito 7 pode ser relacionado 

à operação 1+6, que combinado à operação inicial, resulta 9+1+6, dá 10+6 que 

resulta em 16. 

Os proceitos algébricos (por exemplo, 2x+1, 4+5x) contêm um processo 

potencial (da substituição numérica no caso do valor de x ser conhecido) e as 

expressões algébricas representam um conceito manipulável (utilizando a 

equivalência algébrica).  

Os proceitos implícitos (por exemplo, x0, x½
 e x

-1) possuem um significado 

deduzido por meio de uma lei ou resultado coerente no contexto da Matemática, 

porém, a interpretação desse símbolo não é conhecida fora desse contexto. Por 

exemplo, o símbolo x
½ não sugere, a princípio, nenhuma relação com a raiz 

quadrada de x. Contudo, por meio das propriedades das potências, temos que o 

produto desse símbolo por ele mesmo é igual à x
½ .

 x
½
 = x

½ +½
 = x

1
 . Logo, o símbolo 

x
½ adquire o mesmo significado que x (TALL, 2000, p. 8). 
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Os proceitos de limite (por exemplo, 
ax

ax

ax 





44

lim  ou 













1 2

1

n

n

) “possuem um 

processo potencialmente infinito de aproximar-se a um valor limite, mas ele não é 

calculável num número finito de operações” (TALL, 2000, p. 8, tradução nossa). 

Por fim, os proceitos do cálculo (por exemplo,  
dx

exd x 13 2  ou 


0

23 sincos dxxx ) 

representam um processo que pode ser realizado com uma quantidade finita de 

cálculos (utilizando determinadas regras de diferenciação e integração). 

Após essa análise do desenvolvimento simbólico na Matemática, Tall 

afirma que “essas mudanças sucessivas no significado podem causar graves 

descontinuidades na construção do conhecimento” (TALL, 2000, p. 8, tradução 

nossa). Além disso, o desenvolvimento da Matemática, seguindo a ordem 

Aritmética, Álgebra, Cálculo e a Matemática Axiomática, revela-se como uma 

maneira lógica e coerente, no sentido matemático, porém, ele requer um 

desenvolvimento cognitivo complexo (TALL, 2000, p. 7). 

No artigo Tall et al. (2001), a noção de proceito evoluiu desde a sua 

primeira formulação e foram demarcados pontos relevantes dessa teoria. Essa 

evolução pode ser evidenciada, pela citação abaixo: 

[…] um construto cognitivo, no qual os símbolos podem atuar 
como um pivô, mudando de um foco no processo de calcular ou 
manipular, para um conceito que pode ser pensado como uma 
entidade manipulável. Nós acreditamos que os proceitos estão 
nas raízes da habilidade humana de manipular ideias matemáticas 
na Aritmética, Álgebra e outras teorias que envolvem 
manipulações simbólicas. Eles permitem ao cérebro biológico a 
mudar facilmente da realização de um processo para reflexão em 
um conceito de maneira simplificada (TALL et al., 2001, p.5, grifo 
dos autores). 

Quando comparada com outras teorias (DUBINSKY, 1991; SFARD, 1991 

apud TALL et al., 2001), os autores pontuam que a abordagem proposta pela 

noção de proceito “olha para a natureza das atividades matemáticas envolvidas” 

(TALL; GRAY, 1994 apud TALL et al., 2001, p. 7).  

Dois pontos principais da noção de proceito estão relacionados aos 

significados dos termos procedimentos e processos. Segundo os autores (TALL et 
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al., 2001, p. 7), o primeiro significa uma sequência especifica de passos 

realizados, um passo de cada vez, e o segundo termo é utilizado, em sentido 

mais amplo, que inclui um número qualquer de procedimentos que produzem o 

mesmo resultado. Por exemplo, o cálculo da derivada da função 
2

3 12
)(

x

xx
xf


  

pode ser feito utilizando três procedimentos: utilizando a regra do quociente; 

utilizando a regra do produto para as funções 2x
3
+x+1 e 

2

1

x
, ou simplificando o 

quociente f(x) antes de derivar.   

Com foco na forma como um sujeito manipula os símbolos, os autores 

desenvolveram um esquema, representado abaixo (Figura 6), que fornece um 

espectro do desempenho na realização de determinados processos matemáticos: 

 
Figura 6 – Um espectro de desempenho na realização de processos matemáticos.  

Fonte: TALL et al., 2001, p.8, tradução nossa. 

Por meio do esquema acima, é possível perceber que, em determinadas 

fases do “desenvolvimento da sofisticação”, sujeitos, com diferentes capacidades, 

conseguem sucesso na realização de atividades que exigem determinadas 

rotinas. Contudo, o avanço pelas teorias da Matemática, o sujeito deve ser 
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[...] capaz de pensar o simbolismo como uma entidade que 
permite a ela ser manipulada em si, a pensar sobre a matemática 
de uma forma compactada e manipulável, movendo-se facilmente 
entre processo e conceito (TALL et al., 2001, p.8, tradução nossa). 

Segundo os autores, a longo prazo o resultado é seguinte:  

[...] aqueles que estão (ou que se tornaram) focados 
principalmente nos processos têm dificuldades consideravelmente 
maiores para enfrentar a aprendizagem da nova matemática do 
que aqueles que são capazes (além da qualidade anterior) de 
focar nas qualidades essenciais do simbolismo como processo e 
conceito (TALL et al., 2001, p.8, tradução nossa). 

Além disso, o pesquisador destacou que a forma como o currículo da 

Matemática foi projetado não propicia aos estudantes uma passagem suave de 

um tópico para outro e, em determinados momentos, são necessárias grandes 

reconstruções. Por exemplo, no conjunto dos números naturais o sucessor do 

número 5 é 6. Contudo, essa noção não existe quando estamos considerando o 

conjunto dos números racionais e ainda existem infinitos números racionais entre 

5 e 6. Para evidenciar tais reconstruções, os pesquisadores, utilizando a noção de 

proceito, construíram um esquema (Figura 7) que destaca como se desenvolvem 

diferentes tipos de processos e conceitos na Matemática, desde a Aritmética até a 

Matemática de Nível Superior.  

 
Figura 7 – Diferentes tipos de processos e conceitos na Matemática. 

Fonte: TALL et al., 2001, p. 16, tradução nossa. 



 

113 

Em outro artigo (TALL, 2001a), o pesquisador exibiu três tipos de desafios 

cognitivos apresentados pelos proceitos aritméticos, algébricos e de limite. No 

campo da Aritmética, os símbolos apresentam um papel dual no qual estão 

relacionados um conceito (de número) e o processo (de contagem). Gray et al. 

(1999 apud TALL, 2001a) mostraram que o principal desafio cognitivo apresenta-

se por meio da análise das estratégias utilizadas pelos sujeitos, pois alguns 

utilizam-se apenas das operações de contagem  e outros constroem (em um grau 

variável) uma hierarquia entre os processos manipuláveis e o conceito; na 

Álgebra, o primeiro desafio está relacionado com a dificuldade em conceber uma 

expressão algébrica, por exemplo, 3x + 7, como a solução de um determinado 

problema. Ou ainda, no fato dos sujeitos terem dificuldades em perceber as 

expressões algébricas como um objeto mental manipulável; no caso dos proceitos 

de limite, eles são concebidos inicialmente como o processo de obtenção da 

melhor aproximação possível do valor limite, contudo esse processo dá a 

impressão que o valor limite nunca é alcançado (TALL, 2001a, p. 219). 

Por fim, o último artigo (TALL, 2001c) que tratou da noção de proceito 

destacou apenas os proceitos de limite. Tirando um caso simples de 

convergência, como a soma de uma série geométrica com razão menor que um, a 

esse proceito estão associados processos potencialmente infinitos, no qual três 

ideias podem ser concebidas: um processo que vai durar para sempre, um 

processo que tende ao valor limite e um processo que se aproxima do valor limite 

(TALL, 2001c, p. 40). 

 

4.3.5. Utilização dos computadores 

David Tall foi um dos precursores a vislumbrar a possibilidade de utilização 

das novas tecnologias no ensino da Matemática. Essa temática foi abordada na 

sua tese de doutoramento em Educação, intitulada Building and Testing a 

Cognitive Approach to the Calculus Using Interactive Computer Graphics (TALL, 

1986). 

Ideias relacionadas à utilização dos computadores emergiram em três 

artigos do corpus documental (TALL, 1993, 2000, 2001a). E as noções de 



 

114 

organizadores genéricos e de raízes cognitivas foram destacadas, nesta 

subseção. 

Segundo o pesquisador “os computadores podem prover uma fonte rica e 

interativa de imagens” (TALL, 1993, p.1, tradução nossa). Contudo, eles, por se 

tratarem de máquinas finitas, muitas vezes não conseguem representar 

adequadamente a complexidade da Matemática. Visando contornar tais 

dificuldades, o pesquisador propôs uma maneira, na qual softwares, que plotam 

gráficos, possam ser utilizados para propiciar imagens que auxiliarão no 

desenvolvimento de tópicos do Cálculo e da Análise. Um exemplo abordado no 

artigo (TALL, 1993) foi o esboço do gráfico da função real f definida pelas 

sentenças: 








irracional é  se   1

racional é  se        
)(

xx

xx
xf

 

No artigo (TALL, 2000), o pesquisador aprofunda suas reflexões com 

respeito à maneira que determinados ambientes computacionais podem ser 

utilizados para o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos. Nesse sentido eles são 

poderosos, pois eles 

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

Tall designa os softwares, que proveem um retorno imediato às alterações 

realizadas pelo usuário, como organizadores genéricos, cuja definição é a 

seguinte: 

[...] um ambiente (ou micromundo32) que permite ao aprendiz 
manipular exemplos e (se possível) contraexemplos de um 
conceito matemático específico ou de um sistema de conceitos 
relacionados (TALL, 2000, p. 10, tradução nossa, grifo do autor). 

                                                           
32

 Esse termo é utilizado pelo pesquisador no sentido que Papert (1980, p. 117 apud TALL, 1986) 
como “um mundo autossuficientes no qual certas questões são relevantes e outras não”. 
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A construção de um organizador genérico requer a seleção de uma ideia 

importante e essencial, que será o foco da atenção do estudante. Essa não é 

necessariamente fundamental para a teoria matemática, porém, ela auxilia o 

sujeito a desenvolver intuições apropriadas ao desenvolvimento teórico. Segundo 

essas características, Tall formulou a noção de raízes cognitivas como 

[...] uma unidade cognitiva que é (potencialmente) significativa ao 
estudante naquele momento, no entanto deve conter sementes de 
uma expansão cognitiva para definições formais e 
desenvolvimento teórico futuro (TALL, 2000, p. 11, tradução 
nossa). 

Dois exemplos de raízes cognitivas desenvolvidas para o Cálculo foram às 

noções de retidão local (para a taxa de variação/diferenciação) e de área abaixo 

do gráfico (para o crescimento cumulativo/integração).  

No artigo (TALL, 2001a) é destacada a importância dos aspectos sensório-

motores e visuais, na composição do pensamento matemático. E que esses 

aspectos atuam, de maneira importante, numa interface que utiliza o computador. 

Por meio de ações simples, como por exemplo, como clicar em determinado local 

e a utilização do teclado para atribuir um valor a uma variável, “fornecem suporte 

para conceitos teóricos de alto nível” (TALL, 2001a, p. 211, tradução nossa). 

A manipulação simbólica, que foi ampliada na década de 80, é outra 

característica dos ambientes computacionais destacada pelo pesquisador. Essa 

aprimorou a realização de cálculo numérico dos computadores. Além disso, 

naquela época, Tall revela-nos a seguinte crença: 

Havia a crença generalizada de que o computador poderia acabar 
com toda a desordem desnecessária de cálculos e manipulações, 
permitindo ao indivíduo se concentrar mais em ideias essenciais 
(TALL, 2001a, p. 212, tradução nossa). 

Tall (2001a, p. 212), exemplificou como a inclusão dos computadores e a 

simplificação de determinados cálculo aconteceu no comércio. Contudo, no 

ensino da Matemática, tais crenças ainda não foram incorporadas, por exemplo, 

na Inglaterra a utilização de calculadora com crianças foi desencorajada, pois com 

a ausência da calculadora seria possível para a criança desenvolver mentalmente 

relações aritméticas.  
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Um dos perigos revelados pelo pesquisador na utilização de determinados 

softwares, que realizam manipulações simbólicas, é que apesar deles reduzirem o 

fardo das manipulações simbólicas ao sujeito, eles podem substituir um 

procedimento realizado com lápis e papel por uma sequência de teclas digitadas 

(TALL, 2001a, p. 213).  

Com o intuito de reduzir a tensão cognitiva do aprendiz em um currículo da 

Matemática que utiliza o computador, Tall formulou o Princípio da Construção 

Seletiva33. Com esse princípio, o educador deve elaborar um ambiente no qual o 

aprendiz possa focar em determinada parte da teoria, ao passo que determinados 

processos subjacentes, que não são o objetivo do educador naquele momento, 

são executados pelo computador (TALL, 2001a, p. 213). Um exemplo de 

utilização desse princípio, relatado por Tall, aconteceu na pesquisa de Gray e 

Pitta (1997 apud TALL, 2001a). No trabalho com um dos sujeitos, o software 

realizava os cálculos e o sujeito concentrava-se nas relações numéricas 

apresentadas e não nos processos de contagem que fazia parte de repertório de 

estratégias dele.  

Outra característica valiosa dos ambientes computacionais é que eles 

possibilitam o desenvolvimento de atividades de experimentação. Por meio de 

atividades adequadas, o sujeito pode observar determinado fenômeno e atribuir 

sentido a ele. Esse pode auxiliá-lo no desenvolvimento das propriedades 

matemáticas envolvidas naquela atividade (TALL, 2001a, p. 225). Para 

exemplificar isso, o pesquisador trouxe o exemplo do experimento de 

Feigenbaum, no qual a equação logística f(x) = λx(1– x) foi iterada para vários 

valores de λ (GLEICK, 1987 apud TALL, 2001a). Por meio dessa investigação a 

constante de Feigenbaum foi descoberta. Naquele momento, Feigenbaum não foi 

capaz de formular a prova formal desse fato. Contudo, com a experimentação, 

Feigenbaum obteve a percepção de um fenômeno que foi posteriormente provado 

(LANFORD, 1982 apud TALL, 2001a). 

                                                           
33

 Tradução para o termo original The Principle of Selective Construction (TALL, 1993a  apud 
TALL, 2001a, p. 222) 
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Entretanto, Tall chama atenção para um importante aspecto que deve ser 

considerado quando a tecnologia é utilizada para o desenvolvimento da 

Matemática:  

As experiências desenvolvem aspectos perspicazes que apoiam a 
teoria, mas também podem levar a uma variedade de outras 
imagens mentais que podem ser diferentes das ideais 
matemáticas atualmente detidas por especialistas (TALL, 2001a, 
p. 230, tradução nossa). 

 

4.3.6. Desenvolvimento da Matemática Formal 

Com essa categoria expusemos construtos teóricos e abordagens 

desenvolvidas por Tall que analisaram a forma como o sujeito desenvolve as 

teorias matemáticas formais. Neste contexto, teorias matemáticas formais 

representam a maneira pela qual a Matemática do Ensino Superior é 

desenvolvida, ou seja, aquelas que introduzem os objetos a partir de definições 

formais e as propriedades deles são derivadas a partir de deduções lógicas. Além 

disso, nesta categoria destacamos dois construtos teóricos específicos na análise 

de como os sujeitos lidam com teoremas e exibimos um modelo proposto por Tall 

que auxilia a descrever a maneira que os sujeitos desenvolvem tais teorias. 

Ideias relacionadas a essa categoria emergiram em quatro artigos do 

corpus documental (TALL, 2001a, 2001c; TALL et. al., 2001; TALL; BILLS, 1998). 

Um dos pontos considerados nessa categoria foi abordado no artigo Tall e 

Bills (1998). Por meio de um estudo longitudinal do desenvolvimento dos 

estudantes encontrando, pela primeira vez, como a Teoria Formal da Matemática, 

foi analisada, como eles desenvolviam o uso das definições na construção de 

conceito e provas de teorema. Para essa análise, os pesquisadores definiram 

quando uma definição, ou teorema, era formalmente operável: 

Uma definição (matemática) ou teorema é dito formalmente 
operável para um determinado sujeito se ele é capaz de utilizá-lo 
na criação ou reproduzi-lo (significativamente) em um argumento 
formal (TALL; BILLS, 1998, p. 1, grifo dos autores). 

A intenção dos pesquisadores com a definição acima era desenvolver um 

construto que permitisse analisar os casos em que a utilização das definições e 
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teoremas fosse bem sucedida no desenvolvimento da teoria na Matemática 

Formal.  

 No artigo (TALL et al., 2001), os pesquisadores propõem uma abordagem 

baseada em como a espécie humana desenvolve, a partir de interações com 

ambiente, conceitos abstratos altamente refinados. Isso ocorre do seguinte modo: 

“[...] começa com a habilidade de perceber as coisas, para agir nelas e refletir 

sobre essas ações para construir teorias” (TALL et al., 2001, p. 1, grifo dos 

autores). Pelas combinações diferentes dessas três ações, o tempo de cada uma 

delas e o foco em cada uma delas pode conduzir a diferentes tipos de 

Matemática. Na Figura 8, abaixo, reproduzimos os tipos que podem surgir.  

 
Figura 8 – Vários tipos de Matemática.  

Fonte: TALL et al., 2001, p.2, tradução nossa. 

Na transição da Matemática Elementar para a Matemática Avançada, os 

autores destacaram dois fatores: a mudança na forma como os objetos são 

tratados, pois as “novas teorias baseiam-se em propriedades específicas de uma 

estrutura matemática formalmente definida” (TALL et al., 2001, p. 18, grifo dos 

autores); a segunda é a introdução das definições formais e provas. Além disso, o 

desenvolvimento da teoria na Matemática Avançada ocorre de maneira distinta às 

experiências anteriores dos sujeitos com a Matemática Elementar. 

Com o objetivo de verificar como os estudantes lidam com as definições e 

deduções na Matemática Avançada, foi citado no artigo o trabalho de Fusaro 

Pinto (1998 apud TALL et al., 2001). Nesse trabalho a pesquisadora encontrou 
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duas estratégias que os sujeitos utilizavam para lidar com as definições e 

deduções em um curso de Análise:  

Atribuir significado a definição a partir uma gama de imagens 
pessoais, preceitos, processos, exemplos, contraexemplos, etc... 
Extrair significado de uma definição pela dedução formal na 
prova de teoremas (TALL et al., 2001, p. 19, tradução nossa).  

Para o desenvolvimento da Matemática Formal, Tall (2001a) salientou o 

papel dos os aspectos visuais e sensório motores do pensamento matemático. 

Esses dois sentidos fundamentais podem fornecer intuições necessárias ao 

desenvolvimento de ideias sofisticadas. Um exemplo dado pelo pesquisador foi 

que por meio dos fractais foram inspiradas e geradas novas teorias matemáticas 

(TALL, 2001a, p. 212).  

Além disso, Tall apontou a necessidade de uma grande reconstrução34 

cognitiva do sujeito no momento em que ele realiza a transição dos aspectos 

técnicos, que englobam a utilização dos símbolos e elementos visuais, para os 

aspectos formais da Matemática, que representam a construção de teorias 

utilizando axiomas como ponto de partida.  

No artigo Tall (2001c), o pesquisador analisou outras maneiras pelas quais 

um sujeito pode desenvolver a Teoria Matemática Axiomática. Inicialmente, Tall 

utilizou as duas abordagens detectadas por Fusaro Pinto (1998) para explicar 

esse desenvolvimento: a abordagem natural “baseia-se em imagem do conceito 

para atribuir um significado pessoal à definição formal” (TALL, 2001c, p. 5, 

tradução nossa). Já a abordagem formal “foca essencialmente na definição, 

utilizando deduções formais para construir teoremas de uma maneira que evita 

qualquer apelação à intuição” (TALL, 2001c, p. 5, tradução nossa). 

Outra característica do desenvolvimento de uma teoria formal na 

Matemática é o fato que determinados teoremas podem prover base para 

imagens mentais. Em virtude disso, Tall define esses como teoremas estruturais, 

que são 

                                                           
34

 Esse termo foi utilizado no sentido de Skemp (1971 apud TALL, 2001a). Segundo esse autor, “a 
reconstrução de ideias antigas que tornam necessários ajustes as novas experiências que 
conflitam com experiência anterior” (TALL, 2001a, p. 223, tradução nossa). 
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[...] blocos de construção essenciais para o desenvolvimento de 
uma teoria, não só porque eles se apresentam como importantes 
“pontos de parada” no desenvolvimento formal, mas também 
porque eles podem permitir ao indivíduo mais uma vez atribuir ao 
um conceito formal algum tipo de representação corporificada 
subjacente (TALL, 2001c, p. 8 - 9, tradução nossa). 

Nesse momento foram relacionados alguns desenvolvimentos da teoria da 

cognição corporificada, descrita por Lakoff e seus colaboradores, para descrever 

o desenvolvimento formal na Matemática. Segundo Tall, a posição teórica de 

Lakoff é adequada “para descrever “de onde a matemática vem” em vez “para 

onde a matemática vai”” (TALL, 2001c, p. 10, tradução nossa). 

Na figura 9, Tall exibiu a integração dos teoremas estruturais e das 

reflexões da teoria da cognição corporificada no desenvolvimento de uma teoria 

formal. 



 

121 

 
Figura 9 – A construção de novas corporificações formais a partir de uma teoria formal.  

Fonte: TALL et al., 2001c, p. 9, tradução nossa. 

 

4.3.7. Números reais 

O tópico números reais emergiu em três artigos (TALL, 1993, 1998, TALL; 

SCHWARZENBERGER, 1978).   

No primeiro artigo (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978), os 

pesquisadores buscavam formular uma abordagem livre de conflitos para esse 

tópico. A proposta sugerida pelos autores opõe-se a de Freudenthal (1973 apud 

TALL; SCHWARZENBERGER, 1978), que argumentava que os números reais 

deveriam ser identificados como pontos na reta, mas os pesquisadores 

pretendem representá-los como a medida de um segmento. Essa representação 
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tem uma precisão limitada. Com régua, lápis e papel, não conseguimos 

diferenciar, por exemplo, o número decimal 1,732 do número irracional 3 . 

Para fazer com que o aluno perceba que é necessário considerar um 

número irracional como um objeto composto por infinitas casas decimais, os 

pesquisadores propõem que se considerarmos um número irracional com um 

número com uma quantidade finita de algarismos, regras básicas da Aritmética 

serão violadas. Por exemplo, se considerássemos uma aproximação com quatro 

algarismos significativos do número 2 , a saber, 1,4142. Ao dividirmos ela por 

10, obtemos 0,1414. Em seguida, multiplicando ela por 10, obtemos 1,4140, que é 

diferente da aproximação inicial considerada (TALL; SCHWARZENBERGER, 

1978, p. 3). Seguindo com essa abordagem, os pesquisadores salientam que uma 

maneira de construir segmentos com medida irracional é utilizar triângulos 

retângulos, com medidas de catetos apropriadas. 

Outro ponto explorado pelos autores é uma possível integração entre os 

tópicos número real e limite de uma sequência. Essa integração seria possível, 

novamente, utilizando a precisão limitada que temos no momento de representar 

um número irracional. Considere o número irracional 2 , ao representá-lo na reta 

numérica, marcamos um traço entre os valores 1,4 e 1,5, ou, dependendo dos 

instrumentos utilizados para a construção, marcamos um traço entre os valores 

1,41 e 1,42. A integração proposta pelos autores seria possível por meio da 

consideração da sequência de aproximações de um número real k: 

Seja k um número real qualquer e k = a0,a1a2a3...ai... a 
representação decimal desse número, sendo a0 é um número 
inteiro e para i > 0 cada ai é um número natural entre 0 e 9 (TALL; 

SCHWARZENBERGER, 1978, p. 4 e 5). 

Com isso k1 seria a aproximação decimal com uma casa decimal, k2 seria a 

aproximação decimal com duas casas decimais e kn seria a aproximação decimal 

com n casas decimais. Utilizando a precisão limitada existente na representação 

dos números irracionais, a partir de um determinado índice N, os termos da 

sequência kN+1, kN+2... seriam indistinguíveis ao número k. Definindo um grau de 

precisão, pela letra grega  , os sujeitos poderiam desenvolver a definição formal 

de limite. Abaixo destacamos a referida formalização: 
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k1, k2, ... é a sequência de aproximações do limite k, se dado um 

grau de precisão 0 , existe um número natural correspondente 

N tal que, quando n > N, então  kkn
(TALL; 

SCHWARZENBERGER, 1978, p. 5). 

Os autores pontuam que não seria conveniente utilizar o símbolo de 

infinito, pois pode surgir o seguinte conflito: os estudantes poderiam desenvolver 

ideias estranhas sobre o infinito, como “dá a impressão de que o limite nunca seja 

atingido” (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978, p. 5, tradução nossa). Para evitá-

lo, o esforço deve ser colocado sobre a atualidade do conceito do processo de 

limite. Os autores sugerem que frases como “n suficientemente grande” sejam 

evitadas e seja utilizada que a partir de determinado índice “kn e k são 

indistinguíveis” (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978, p. 6,tradução nossa). 

É possível detectar vários conflitos, com respeito ao conceito de número 

real, por meio da seguinte questão: a dízima periódica 0,999... é igual a 1? Os 

autores detectaram que muitos estudantes respondem que 0,999... é estritamente 

menor que 1. Em Tall e Schwarzenberger (1978, p. 6) são listados quatro motivos 

que contribuem para que os alunos cometam esse equívoco: 

1) Falta de compreensão do conceito de limite; 

2) Uma interpretação errônea do símbolo 0,999..., interpretando esse 

como um número grande e finito de dígitos 9; 

3)  A intrusão dos infinitesimais, verificada no seguinte frase “infinitamente 

perto, mas não igual”; 

4) Confusão pelo fato que os números reais admitirem duas 

representações decimais infinitas (por exemplo, considere 2,317 as 

duas representações decimais infinitas desse número são 2,317000... e 

2,316999...); 

Considerando os motivos listados anteriormente, Tall e Schwarzenberger 

(1978, p. 7) exibem quatro maneiras que podem ser utilizadas para mostrar 

porque 0,999... é igual a 1.  

A primeira seria por meio da multiplicação da fração ...333,0
3

1
  por 3, isso 

resulta que: 



 

124 

...999,01...333,03
3

1
3   

Outra maneira seria por meio da observação das representações decimais 

dos seguintes números racionais: ...111,0
9

1
 , ...222,0

9

2
 , ...333,0

9

3
 , ..., ...888,0

9

8
   e 

...999,0
9

9
1  . 

A terceira maneira é considerar 10 · 0,999..., o resultado da subtração de 

10 · 0,999... por 0,999... igual a 9. Note ainda que 10 · 0,999... – 0,999... é igual a 

9 · 0,999.... Logo, 9 = 9 · 0,999...., ou seja, 1 = 0,999.... 

A última alternativa exibida pelos autores para verificar que 0,999... = 1 foi 

a seguinte: Considere a igualdade 
 

a
a




2

1
, note que se resolvermos essa 

equação, obtemos que a = 1. Calculando, a soma de 1 por 0,999..., em seguida, 

dividindo o resultado dessa soma por 2, obtemos que o resultado será igual a 

0,999.... Ou seja, a = 1 e a = 0,999..., logo 0,999... = 1. 

Com foco ainda nos números reais, Tall e Schwarzenberger pontuam a 

diferença entre os números racionais e os irracionais. O foco da discussão é a 

prova por contradição usualmente utilizada para mostrar que, por exemplo, 2  é 

um número irracional.  Segundo os autores esse tipo de prova 

[...] causa problemas de aceitação na prática. A própria estrutura 
da prova acentua o tipo de conflito que nós estamos preocupados 
em evitar, devido ao fato de que uma afirmação e sua negação 
são afirmadas simultaneamente. É injusto esperar que os alunos 
compreendam tais provas quando eles têm pouca experiência em 
provas matemáticas, e, sua conversação diária contém 
imprecisões do pensamento dedutivo. Prova por contradição 
requer a suposição de algo que é realmente falso como 
verdadeiro, em seguida, mostra-se que tal suposição leva a uma 
impossibilidade (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978, p. 9). 

Por isso, os autores sugerem outro tipo de prova para mostrar que 2  é 

irracional. Essa prova utiliza o fato que, da Teoria dos Números, todo natural 

possui uma única decomposição em fatores primos. Considere m/n, supondo m e n 

primos entre si. Elevando essa fração ao quadrado, a fatoração de m
2, contém os 



 

125 

mesmos fatores primos que m, a diferença é que o expoente de cada um deles é 

dobrado. O mesmo fato acontece com os fatores primos de n
2. A partir dessa 

propriedade, podemos concluir que a raiz quadrada de um número racional será 

um número racional apenas se os fatores primos, do numerador e do 

denominador, possuírem todos os expoentes iguais a números pares. 

Observando o número 2, temos que ele não satisfaz a propriedade enunciada 

anteriormente, pois 
1

2
2

1

 . Logo, a raiz quadrada desse número não será um 

número racional e assim podemos concluir que 2  é irracional (TALL; 

SCHWARZENBERGER, 1978, p. 9)35. 

Em outro momento, Tall (1993) procurou simular, em um ambiente 

computacional, a diferença entre um número racional e um irracional. Ele utilizou 

um algoritmo desenvolvido pelos Gregos antigos, nomeado por frações contínuas, 

que auxilia a fazer essa distinção, pois a representação em fração contínua de um 

número racional é finita, enquanto que, no caso de um número irracional, essa 

representação é infinita. Nesse contexto do computador, o pesquisador definiu 

duas classes de números os (e,K)–racionais e os (e,K)–irracionais (TALL, 1993,    

p. 3). Além disso, o pesquisador exibiu os algoritmos que produzem esses 

números (TALL, 1993, p. 4) e expôs uma fragilidade desse algoritmo. Essa 

fragilidade reside no fato que dependendo dos parâmetros e e K escolhidos, no 

caso de números irracionais muito grandes como 108
·π, o algoritmo fornece a 

resposta incorreta. Apesar disso, o pesquisador utilizou esse algoritmo, que 

fornece duas classes distintas de números, nomeados por Tall (1993, p. 4) como 

pseudo-racionais e pseudo-irracionais, para plotar gráficos de funções reais que 

possuem sentenças distintas nos valores do domínio são racionais e irracionais. 

A última menção feita aos números reais foi relacionada à propriedade do 

Supremo de um conjunto de números reais. O objetivo dos autores (TALL; BILLS, 

1998) foi analisar como os alunos lidam com as definições dessa propriedade. 

 

                                                           
35

 Existe uma seção no sítio acadêmico do pesquisador (endereço eletrônico: 
http://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/themes/proof.html. Acesso em: 14 fev. 2013), na 
qual ele trata do tema das provas. Infelizmente no corpus documental, apenas nesse artigo (TALL; 
SCHWARZENBERGER, 1978) o tema foi discutido.  

http://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/themes/proof.html
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4.3.8. Infinito 

Este tópico emergiu em cinco artigos (TALL, 1980a, 1980c, 1981a, 2001b, 

2001c).   

Sobre esse assunto, Tall pontuou que a concepção de infinito varia de 

acordo com a concepção de número envolvida. Dentre as três concepções 

expostas: medir, contar e ordenar, o autor (TALL, 1980a) exibiu uma situação, na 

qual a concepção de medida é utilizada pelo sujeito e faz com que ele obtenha 

uma conclusão errônea. 

Foram considerados dois segmentos de reta CD  e AB  tais que a                              

m( CD ) = 2
.
m ( AB), e foi perguntado se existe a mesma quantidade de pontos 

nesses dois segmentos. Nessa situação, quando medições estão envolvidas, o 

pesquisador defende que “uma interpretação infinita das medidas pode ser mais 

adequada” (TALL, 1980a, p. 1, tradução nossa), ao invés, de considerarmos a 

interpretação do infinito cardinal formulada por Cantor. 

Tall procurou desenvolver uma abordagem que auxilie o sujeito a perceber, 

utilizando o senso de medida, a solução correta do problema da quantidade de 

pontos dos segmentos AB  e CD . Para isso, o pesquisador propôs que um ponto 

possuísse medida infinitesimal. E para desenvolver de maneira formal esse fato, o 

pesquisador utilizou uma extensão do corpo dos números reais, os números 

surreais.  

Outro ponto discutido por Tall é que o conceito de infinito é influenciado 

pela forma como os processos de limite são concebidos pelo sujeito. No artigo 

(TALL, 1980c) foi pontuado que para muitos estudantes   

[...] o conceito de infinito natural é o conceito de infinito potencial, 
o único que era admitido por Aristóteles como significativo e que 
era predominante até Cantor (FISCHEBEIN, 1978, p. 159, apud 
TALL, 1980c, tradução nossa). 

Além disso, no corpo ordenado dos números superracionais, o pesquisador 

mostrou que nesse corpo existe um elemento que é maior que qualquer número 

real (TALL, 1981a, p. 32). Nesse contexto, Tall desenvolveu de maneira formal 

conceito de infinito atual. 
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Discutindo sobre as intuições de infinito desenvolvidas na escola, o 

pesquisador afirma que elas “tendem a surgir na consideração dos processos de 

limite ao invés da comparação de conjuntos” (TALL, 1981a, p. 32, tradução 

nossa).  

Posteriormente, Tall (2001c) exibiu a transcrição de uma conversa gravada 

que ele teve com o seu filho Nic, na época com sete anos de idade. Nesse relato 

foi possível notar como a criança lidou com os conceitos relacionados ao infinito e 

suas tentativas de ajusta as ideias relativas a esse conceito de maneira coerente. 

Num primeiro momento da conversa, a crença revelada pela criança é que “o 

infinito com um número grande que podia ser somado, subtraído e multiplicado 

como outro número qualquer” (TALL, 2001b, p. 6, tradução nossa). Em outro 

momento, o pesquisador abordou ideias relativas à comparação de conjuntos 

infinitos com a criança. No final do artigo foi mostrado como uma criança lidou 

com as concepções de infinito que surgiram.  

Por fim, Tall (2001c) mostrou duas concepções de infinito: o natural e o 

formal. A primeira denominação refere-se às concepções que surgem como 

resultado de estender as diferentes experiências finitas do nosso cotidiano e o 

infinito formal surge por meio da seleção de diferentes axiomas como bases para 

os conceitos infinitos. No artigo, o pesquisador mostrou propriedades 

matemáticas relativas ao infinito cardinal e ordinal. Outras noções de infinito, que 

aparece naturalmente no Cálculo Diferencial e Integral, são os números 

“arbitrariamente grandes” e “arbitrariamente pequenos” (TALL, 2001c, p. 23). Uma 

conclusão de Tall é que não existe uma única concepção de infinito. Não é correto 

considerar o infinito cardinal, como o único infinito matemático. Devem ser 

inclusos os infinitos intuitivos e infinitesimais do cálculo (TALL, 2001c, p. 43).   

 

4.3.9. Limites 

Este tópico surgiu em sete artigos: cinco de autoria de Tall (1980b, 1980c, 

1981a, 1981b, 2001c) e outros dois com a colaboração de outros autores (TALL; 

SCHWARZENBERGER, 1978; TALL, LI, 1992). 



 

128 

Em Tall e Schwarzenberger (1978), o conceito de limite de sequência 

apareceu integrado com o conceito de números reais por meio da sequência de 

aproximações decimais de um número real k (TALL; SCHWARZENBERGER, 

1978, p. 5).  Essa integração foi possível pelo fato de possuirmos uma precisão 

limitada na representação, em uma folha de papel, de um segmento com medida 

igual a um número irracional. Com esse fato, os autores pretendem desenvolver a 

definição formal de limite de uma sequência de números reais (sn) que converge 

ao número real  s. 

Esse desenvolvimento ocorreu do seguinte modo: dado k, um número real 

qualquer, pode ser definida a sequência kn, que é aproximação com n casas 

decimais do número k. Para determinado grau de precisão (ε), existirá um índice 

N, tal que todas as aproximações com índice estritamente maior que N serão 

indistinguíveis em relação à k. Ou seja, para qualquer índice m maior que N
 
a 

diferença entre km e k é menor que o grau de precisão fixado. 

Uma orientação dos autores com relação à abordagem descrita 

anteriormente é que não seja utilizado, nesse momento, o símbolo de infinito. 

Porque ele poderia gerar conflitos relacionados ao conceito de infinito. Outra 

sugestão seria evitar a frase “n suficientemente grande” e utilizar a expressão “kn e 

k indistinguíveis” (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978, p. 6). 

Em outra parte do artigo (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978, p. 10), os 

autores trataram do estudo das propriedades operatórias do limite de duas 

sequências.  Além da dificuldade existente pela falta de maturidade dos 

estudantes com relação às provas, os autores pontuam que os alunos não 

concebem um limite como um número passível de operações. Tall e 

Schwarzenberger exibiram uma forma na qual as demonstrações das 

propriedades operatórias de limite possam ser feitas livres de conflito. A seguir, 

exibiremos detalhes dessas demonstrações.   

Para a propriedade aditiva, considere as sequências sn, cujo limite é igual a 

s, e tn, cujo limite é igual a t. Considere as sequências, que representam o erro 

entre o valor limite s (ou t) e o n-ésimo do termo da sequência sn (ou tn),  en = sn – s 

e fn = tn – t. Note que: 
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sn + tn = (s + en) + (t + fn) 

sn + tn = (s + t) + (en + fn) 

A última equação pode ser resolvida do seguinte modo: como en e fn são 

pequenos, logo en + fn será pequeno também. Portanto, se quisermos que en + fn 

seja menor que determinado grau de precisão (digamos ε) é necessário que cada 

parcela seja menor que 
2


. Com essas considerações, escolha o índice N0, tal que 

para quaisquer n > N0,  2


ne  e 2


nf . Logo para n > N0 é valido que: 

    



22
nnnnnn fefetsts  

Um procedimento similar é realizado na demonstração de sn – tn, cujo limite 

é s – t. Contudo, nessa demonstração a parcela en – fn, pode ser negativa ou 

positiva. Com isso, os autores querem “destacar a necessidade de utilizar o 

módulo para resolver o problema” (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978, p. 10, 

tradução nossa). Por fim, o pesquisador mostra uma fragilidade dessa 

abordagem, no caso da demonstração que o tsts nn lim , porque pela 

abordagem descrita, ao escrever o produto dos termos das sequências sn e tn, 

temos que:  

   

nnnnnn

nnnnnn

nnnn

feetfsstts

feetfsstts

ftests







 

Para que a última igualdade fosse menor que ε, cada um dos termos deve 

ser menor que 

3


. Contudo, para provar isso, devem ser utilizados outros 

resultados, especialmente para majorar o termo en· fn. 

Em outro momento, Tall (1980b) ressaltou que abordagens intuitivas do 

conceito de limite de uma função são usualmente interpretadas em um sentido 

dinâmico. Em decorrência disso podem emergir duas relações, que conflitam com 

a definição formal do conceito de limite: para qualquer x, f(x) é diferente de l (ou o 

limite de f(x) não alcança l quando x tende a x0), ou ainda, a percepção que o 
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limite é um processo sem fim de aproximação ao valor de l em vez de encará-lo 

com o próprio valor l.  

Outros exemplos relacionados à noção de limite reforçam a existência de 

noções infinitesimais. Técnicas infinitesimais foram expurgadas em Cursos de 

Análises, porém elas remanescem em determinadas técnicas intuitivas (TALL, 

1980b, p. 2). Um exemplo dessas seriam as “taxas relativas de infinito” 

evidenciadas no seguinte exemplo: 

0
maior" infinito um"

infinito""

2
lim

2


 nn

n
 

Por fim, o autor afirma o seguinte: “processos de limite da Análise 

conduzem para crenças cognitivas por infinitesimais intuitivos” (TALL, 1980b, p. 3, 

tradução nossa). Além disso, o pesquisador reforçou a necessidade de que os 

infinitesimais intuitivos sejam incorporados a uma teoria consistente, para que 

eles não conduzam o estudante para conclusões conflitantes. 

No artigo (TALL, 1980c), o pesquisador utilizou o elemento teórico conceito 

imagem e conceito definição para ampliar a discussão sobre os processos de 

limite36, tanto para os processos contínuos (limite de f(x) para x tendendo a x0 e a 

continuidade de f em x0) como para os processos discretos (limite de uma 

sequência e séries e expansão decimal de um número real, entre outros). Com 

esse elemento teórico é possível detectar o surgimento de propriedades 

implícitas, que não fazem parte do conceito definição, tornarem-se parte do 

conceito imagem concebidos pelos estudantes. Um exemplo desse fenômeno é o 

caso de uma sequência sn convergir para s então, para qualquer n, o valor do 

termo sn nunca será igual ao valor limite s (TALL, 1980c, p. 5).  

Com respeito ao conceito de limite, Tall pontuou que a maioria dos 

estudantes tende a visualizá-lo com um processo em vez de uma quantidade 

numérica (TALL, 1980c, p. 6).  

                                                           
36

 Tradução do termo inglês limiting processes. Esse termo foi utilizado por Tall (1980c, p. 5) para 
descrever todos os conceitos matemáticos que envolvem o cálculo dos limites. Essas podem ser 
discretos, como o cálculo do limite de uma sequência e séries ou a expansão decimal de um 
número, ou contínuos, como o cálculo do limite de uma função f em um ponto a e a noção de 
continuidade. 
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Em outro artigo (TALL; LI, 1992) foram expostas três dificuldades 

relacionadas ao conceito de limite. Uma delas é imposta pelo efeito da linguagem 

coloquial empregada, em expressões como “suficientemente próximo” ou “tão 

perto quanto se queira”; a mudança na forma de como se faz Matemática no 

Ensino Superior, na qual o sujeito deve lidar com a definição formal dos conceitos; 

outra está relacionada aos quantificadores lógicos envolvidos na definição formal 

desse conceito. 

Tall e Li (1992) conduziram um experimento realizado com estudante da 

Universidade de Warwick no decorrer de curso de 20 semanas. Nesse curso, os 

estudantes foram convidados a programar determinadas sentenças e séries, e, 

investigar o comportamento dos termos delas para determinados valores da 

variável dependente. Após essa atividade, os sujeitos foram conduzidos à 

definição formal do conceito de limite. 

Posteriormente, Tall (2001a) refletiu sobre três falhas existentes na 

abordagem do conceito de limites. Elas foram desenvolvidas com base em 

reflexões relativas ao estudo citado nos parágrafos anteriores. A primeira falha 

detectada foi que em determinadas sequências, o computador demorava a 

realizar os cálculos, e isso reforçou a ideia que o limite é um processo que não 

termina. Com relação ao tópico da convergência de sequências, o objetivo do 

curso era promover intuições, por meio de uma precisão fixada, com o intuito de 

desenvolvê-la para a definição formal do tópico. Apesar desse tipo de abordagem, 

comparando os resultados do pré-teste para o pró-teste, a maioria dos sujeitos da 

pesquisa respondeu incorretamente as questões formuladas. Um último tópico foi 

dedicado à discussão de que um decimal infinito pode ser visto como um limite de 

sequência aproximações decimais. Em entrevistas realizadas com os estudantes 

foi possível constatar que eles continuaram a conceber a dizima periódica 0,999... 

como uma sequência de números mais próxima de um e não como um valor fixo. 

Além disso, o pesquisador analisou o conceito de limite e focou nos 

processos infinitos relacionados e nos paradigmas de cada um desses. Um 

primeiro ponto salientado é que o conceito de limite varia de acordo com o 

contexto, por exemplo, envolve o comportamento de uma sequência de números 

reais, o limite de uma função contínua y = f(x) quando x se aproxima de um valor 
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determinado a, ou limites mais sofisticados como a soma de Riemann. Nos casos 

anteriores, o mesmo símbolo é utilizado para denotar o processo de convergência 

e o conceito de limite. Quando esse fenômeno ocorre, Tall e Gray denominaram 

os símbolos utilizados como proceitos. Os símbolos relacionados aos processos 

de limite foram nomeados por proceito de limites (por exemplo, 
ax

ax

ax 





55

lim  ou    















1 3

2

n

n

). Eles “possuem um processo potencialmente infinito de aproximar-se a um 

valor limite, mas ele não é calculável em um número finito de operações” (TALL, 

2000, p. 8, tradução nossa). 

 

4.3.10. Sequências e Série 

Neste tópico foram considerados apenas os conceitos de sequência e 

série. Eles emergiram em dois artigos (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978; 

TALL; LI 1992). 

No primeiro artigo (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978), os autores 

chamaram a atenção para uma anomalia existente nos currículos da Inglaterra: 

muitas vezes, o tópico sequência era rebaixado, ou mesmo omitido, e tópicos 

relacionados às séries, como série de Taylor, série geométrica, expansões em 

séries de potências das funções exponenciais, seno, cosseno eram considerados 

com “pedras fundamentais” dos currículos. Contudo, os autores argumentam que 

a noção de sequência é fundamental porque as séries são definidas a partir da 

sequência das somas parciais (TALL; SCHWARZENBERGER, 1978, p. 12).  

No estudo conduzido por Li e Tall (1992), no qual foi realizado um 

experimento que introduziu os conceitos de sequências e séries utilizando um 

ambiente de programação, foram produzidos resultados positivos com relação 

aos referidos conceitos. O primeiro resultado foi o desenvolvimento do conceito 

imagem dos sujeitos. O primeiro benefício relatado pela abordagem proposta 

nessa pesquisa foi que os sujeitos apuram o entendimento deles com relação ao 

conceito de sequências e séries. Antes a maioria dos sujeitos entendia as 

sequências apenas como fórmula. Ao final do experimento, eles desenvolveram 

concepções próximas à definição formal do conceito de sequência (TALL; LI, 
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1992, p.4). Outro ganho relatado refere-se à noção de série, pois de uma 

concepção inicial que relacionava esse conceito a uma fórmula, os sujeitos 

desenvolveram-na para a soma de termos de uma sequência (TALL; LI, 1992, 

p.5). 

 

4.3.11. Continuidade 

Reflexões, relacionadas a este tópico, emergiram em quatro artigos (TALL, 

1981b, 1993, 2000, TALL; BILLS, 1998). 

No artigo (TALL, 1981b, p. 13), o pesquisador exibiu a definição do 

conceito de continuidade no contexto da Análise Não–Standard. 

Além disso, Tall propôs uma abordagem intuitiva para esse conceito 

utilizando o computador. Ela consiste no seguinte: em considerar 

[...] um gráfico desenhado "continuamente" nesse sentido intuitivo, 
simplesmente esticando-o horizontalmente, mantendo a escala 
vertical constante, retire essa imagem do gráfico em uma janela 
separada (TALL, 1993, p. 11). 

 

O resultado do processo descrito anteriormente foi ilustrado abaixo (Figura 

10): 

 
Figura 10 – Esticando um gráfico horizontalmente. 

Fonte: TALL, 1993, p. 11 
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Com essa abordagem, na qual uma porção do gráfico de uma função é 

“horizontalmente esticada”, é possível introduzir a definição formal de 

continuidade de uma função no ponto x0 (TALL, 1993, p. 12). 

Em outro artigo (TALL, 2000, p. 16), o pesquisador chamou a abordagem 

descrita no parágrafo anterior da “noção de continuidade corporificada”. 

Tall fez referência a esse tópico também em Tall e Bills (1998). Nele foi 

relatado um estudo que procurou mapear como os sujeitos desenvolviam a 

operabilidade da noção de continuidade, com o intuito de utilizá-la nos teoremas e 

exercícios relacionados ao conceito de Integral. 

 

4.3.12. Derivada 

Reflexões de Tall relativas a este tópico foram observadas em três artigos 

(TALL, 1981b, 1993, 2000). 

No artigo (TALL, 1981b, p. 14), o pesquisador exibiu a definição do 

conceito de derivada no contexto da Análise Não Standard. Utilizando a função 

microscópio-δ centrado em (x, f(x)), ele afirmou: “Surpreendentemente, vemos o 

gráfico como uma linha reta” (TALL, 1981b, p. 17). Contudo, essa construção foi 

feita de maneira teórica, utilizando resultado da Análise Não–Standard e 

representações com lápis e papel. 

Contudo, com a evolução dos computadores, Tall retomou as ideias 

descritas no parágrafo anterior. Com auxílio do computador, ele construiu 

imagens que desenvolvessem motivações adequadas à noção de funções 

diferenciáveis.  Ele indicou que essa noção pode ser “motivada simplesmente 

ampliando seu gráfico, mantendo a mesma escala relativa nos eixos” (TALL, 

1993, p. 11, tradução nossa). Com isso, quando a representação gráfica de uma 

função é ampliada, a aparência dessa porção do gráfico é idêntica a um 

segmento de reta. Logo, a inclinação do segmento de reta, exibido na tela, será a 

mesma inclinação da reta tangente à função. Segundo o pesquisador (TALL, 

1993, p. 11), isso estimula a imaginação do estudante a conceber como seria a 

representação gráfica de uma função não diferenciável em nenhum ponto do 
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domínio. Para que isso ocorresse, a representação gráfica dessa função deveria 

permanecer “com bicos”, não importando o quanto essa função fosse ampliada. 

Um exemplo fornecido por Tall, de uma função contínua que não é diferenciável 

em nenhum ponto, é a função, nomeada pelo pesquisador, “manjar branco”. Na 

figura 11, exibimos uma representação gráfica dessa função.  

 

 
Figura 11 – Função “manjar branco” contínua e não é diferenciável em nenhum ponto do domínio, 

construída no GeoGebra.
37

 
Fonte: Elaboração nossa. 

Outro exemplo interessante fornecido pelo pesquisador é o de uma função 

cuja derivada é igual a um quando x é igual a zero e tem valor nulo para todos 

outros pontos do domínio. Essa função, que denotaremos por g, cujo domínio é o 

conjunto D   11|  xRx , é dada pelas sentenças: 

 


























 0  se    ,
1

1

0  se    ,   0   

)( x

x

x

xg , sendo que [ ] representa a função maior inteiro. 

 

A sua representação gráfica (Figura 12) dessa função é a seguinte: 

                                                           
37

 A representação da função sugere a existência de pontos nos quais ela é diferenciável. Em Tall 
(1982) é apresentado um estudo sobre a definição dessa função e a formulação de um teorema 
que prova que ela não é diferenciável em nenhum ponto de seu domínio.  
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Figura 12 – Função cuja derivada em x = 0 é igual a 1 e nula nos outros pontos do domínio, 

construída utilizando o GeoGebra. 
Fonte: Elaboração nossa. 

A noção descrita anteriormente foi nomeada pelo pesquisador como 

“retidão local”. Ela seria uma raiz cognitiva apropriada para o conceito de 

derivada, pois ela “permite que a inclinação da função seja vista como a mudança 

de inclinação do próprio gráfico” (TALL, 2000, p. 11, grifo do autor).  

4.3.13. Integral 

Este tópico emergiu em quatro artigos (TALL, 1981b, 1993, 2000; TALL e 

BILLS, 1998). 

No artigo (TALL, 1981b, p. 16), o pesquisador exibiu a definição do 

conceito de integral no contexto da Análise Não-Standard. Utilizando a função 

microscópio-δ centrado em (x,f(x)), ele obteve a imagem da Figura 13:  
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Figura 13 – Representação da área abaixo do gráfico da função f, 

utilizando a função microscópio-δ centrado em (x, f(x)). 

Fonte: Tall, 1981b, p. 18. 

A partir dessa imagem, Tall concluiu que a área abaixo do gráfico da 

função f seria igual à área de um trapézio com altura igual a θ, medida da base 

menor igual a f(x) e medida da base maior igual a f(x + θ). Em seguida, ele 

apresentou a definição para a função área e uma versão do Teorema 

Fundamental do Cálculo (TALL, 1981b, p. 19 - 20).   

Relacionar o conceito de Integral à função área abaixo do gráfico de uma 

função, para o desenvolvimento de uma abordagem relacionada ao Teorema 

Fundamental do Cálculo, surgiu em dois artigos (TALL, 1993, 2000).  Em um 

primeiro momento, Tall defendeu que a abordagem na qual a integração é 

reconhecida como o inverso da diferenciação faz com que o papel da 

continuidade da função integrável fique menos evidente, porém, “quando ao 

conceito de integração é dado um significado independente por meio da soma, a 

função da continuidade torna-se mais evidente” (TALL, 1993, p. 13, tradução 

nossa).  

Segundo Tall “as noções corporificadas de ‘área’ e ‘área até o momento’38 

podem apoiar a Integração de Riemann e até a de Lesbegue” (TALL, 2000, p. 16, 

tradução nossa). Essas noções podem ser ampliadas com um computador e 

softwares desenvolvidos apropriadamente, pois eles podem ser utilizados para 

                                                           
38

 Tradução da expressão ‘area-so-far’ utilizada no artigo. 
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calcular a área numérica e relacionar a noção de continuidade à noção de 

integração. 

Além disso, o pesquisador forneceu três exemplos que auxiliam o sujeito a 

avançar na teoria da integração: um utiliza a função “manjar branco”, uma função 

que não é diferenciável, porém a sua função área é diferenciável um única vez 

(TALL, 2000, p.16); o outro exemplo, mostra como deve ser calculada a função 

área de uma função que possui descontinuidades (TALL, 2000, p. 17); o último 

exemplo “conduz a uma interessante discussão sobre a ‘área’ de gráficos 

peculiares que começa a alterar as reflexões sobre a integração de Riemann para 

a integração de Lebesgue” (TALL, 2000, p. 18). 

Tall fez referência a esse tópico também em Tall e Bills (1998). Nele foi 

relatado um estudo que procurou mapear como os sujeitos desenvolviam a 

operabilidade da noção de supremo, com o intuito de utilizá-la nos teoremas e 

exercícios relacionados ao conceito de integral. 

 

4.3.14. Equações Diferenciais 

Esse tópico emergiu em dois dos artigos (TALL, 2000, 2001a). 

Tall sugeriu a introdução desse tópico39 por meio da seguinte situação 

problema: 

Considere o problema inverso da diferenciação (Não, esse não é 
a integração!). O problema é o seguinte – se você conhece a 
inclinação de uma função em qualquer ponto, como podemos 
construir o gráfico que tem essa inclinação? (TALL, 2000, p. 14, 
tradução nossa). 

O objetivo do pesquisador com essa questão é propiciar um significado ao 

estudante, apresentando outras abordagens que não aquela utilizada, em geral, a 

abordagem simbólica.  

Em dois artigos (TALL, 2000, 2001a), o pesquisador pretende desenvolver 

um significado corporificado, da seguinte maneira: 

                                                           
39

 Tall (2000, p. 14) considera uma equação diferencial linear do seguinte modo: ),( yxF
dx

dy
 .  
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Se eu apontar meu dedo em um ponto (x, y) qualquer do plano, 

então eu posso calcular a inclinação da curva solução naquele 
ponto como m = F(x,y) e traçar um segmento de reta pequeno com 
inclinação igual a m através do ponto (x, y) (TALL, 2000, p. 14, 

tradução nossa). 

Para que a proposta anterior seja possível, o pesquisador propôs a 

utilização de um software que construa a solução gráfica para uma equação 

diferencial de 1ª ordem, na qual o mouse é utilizado para mover um pequeno 

segmento, cuja inclinação é definida pela equação diferencial, e, com um clique 

sobre o plano cartesiano, esse segmento é fixado no plano. Na figura 14 está 

representado esse software: 

 
Figura 14 – Exemplo de software que explora a solução de uma equação diferencial. 

Fonte: BLOKLAND, GIESSEN, TALL, 2000 apud TALL, 2001a, p.211. 
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CAPÍTULO 5 

PANORAMA: SÍNTESES, ANÁLISES E DESTAQUES 

 

Neste capítulo finalizamos a organização do panorama, com a indicação de 

sínteses, análises e destaques, e também apresentamos as considerações finais 

desta dissertação nas quais inserimos indicações e propostas para futuras 

pesquisas.  

 

5.1. Panorama: sínteses, análises e destaques 

Pesquisas (JUNHO, 2003; OLIVEIRA, 2003) desenvolvidas no âmbito do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da PUC/SP 

receberam a denominação de panorama por se tratarem de estudos bibliográficos 

do tipo “estado da arte” que consideravam um universo de análise reduzido. Por 

exemplo, nas pesquisas citadas anteriormente, eram consideradas apenas 

pesquisas provenientes do Programa de Estudos Pós-Graduados da PUC/SP. 

Esta pesquisa possui um corpus documental distinto daquelas, mas consideramos 

que a denominação “panorama” seja adequada, visto que, tratamos, 

exclusivamente, de uma parte do trabalho do pesquisador David Tall.   

Na última seção do Capítulo 4, desta dissertação, exibimos de forma 

sintética os elementos teóricos desenvolvidos por Tall e seus colaboradores e as 

abordagens eles que propõem para o ensino dos seguintes conceitos do Cálculo: 

número real, limite, infinito, sequências e séries, continuidade, derivada, integral e 

equações diferenciais. Com base nesses achados, na seção 5.1 desenvolvemos 

conclusões de caráter geral, que somadas às subseções de 4.3, compõem o 

panorama pretendido. 

O fichamento dos artigos nos possibilitou entender a maneira com que Tall 

utilizou os elementos teóricos sobre os conceitos do Cálculo Diferencial e Integral. 

Nos primeiros trabalhos, ele utilizou-se de elementos da Análise Não-Standard, 
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com o objetivo de fornecer uma base formal adequada às intuições manifestadas 

pelos alunos. Com o desenvolvimento dos computadores, o pesquisador 

vislumbrou a possibilidade de introduzir os tópicos do Cálculo por meio de 

representações que estimulassem a imaginação do sujeito. No desenvolvimento 

de tais representações, Tall utilizou resultados e abordagens desenvolvidas com 

auxílio da Análise Não-Standard. Por exemplo, a abordagem proposta para o 

conceito de derivada, exibida no artigo (TALL, 1981b, p. 17).  Se f é uma função 

diferenciável e se a função microscópio-δ é apontada sobre o ponto (x, f(x)), então 

a representação gráfica dessa função, na vizinhança δ desse ponto, fica similar a 

uma linha reta. Utilizando a raiz cognitiva “retidão local” para conceito de 

derivada, entende-se que foi utilizado o mesmo princípio da primeira abordagem. 

Tall elaborou o organizador genérico, nomeado por Magnify, “que permite ao 

usuário focar sua atenção no gráfico e traçar uma parte ampliada dele numa 

segunda janela” (TALL, 2000, p. 11, tradução nossa). Na figura abaixo (Figura 15) 

exibimos esse software sendo utilizado para a função g(x) = sen x. 

 
Figura 15 – Representação do organizador genérico Magnify. 

Fonte: Tall, 2000, p. 12. 

Na segunda janela do software é possível perceber que a representação 

gráfica da função g fica parecida com uma linha reta, assim como a conclusão 

teórica obtida com auxílio da função microscópio-δ. 
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Além disso, durante este estudo, percebemos que em dois artigos (TALL, 

2000, 2001b) houve a inclusão de elementos das teorias da cognição 

corporificada no desenvolvimento de determinados tópicos do Cálculo Diferencial 

e Integral. Esses elementos referem-se às “teorias de cognição que priorizam 

experiências corpóreas como fonte de significado conceitual” (LIMA, 2007, p. 65). 

Com relação a elas, Tall considerou o trabalho de Lakoff e seus associados. Para 

exemplificar, trouxemos dois tópicos que foram abordados com auxílio desse 

referencial teórico:  

A diferenciabilidade foi abordada por meio do organizador genérico 

Magnify, conforme a citação abaixo: 

[...] o usuário navega passo-a-passo ao longo da curva na 
primeira janela, refaz o desenho na segunda janela a cada vez, 
então o usuário pode sentir e ver a inclinação mudando ao longo 
da curva (TALL, 2000, p.12, tradução nossa). 

E o seguinte significado “corpóreo” foi atribuído às Equações Diferenciais: 

Se eu apontar meu dedo em um ponto (x, y) qualquer do plano, 

então eu posso calcular a inclinação da curva solução naquele 
ponto como m = F(x,y) e traçar um segmento de reta pequeno com 
inclinação m através do ponto (x, y) (TALL, 2000, p. 14, tradução 

nossa). 

Adicionalmente, os elementos da teoria da cognição corporificada 

compõem o “mundo corporificado” (LIMA, 2007, p. 84) presente no referencial 

teórico “Três Mundos da Matemática”, a contribuição teórica mais recente de Tall. 

Por fim, desejamos dar destaque neste panorama, a mudança na forma 

como os trabalhos de Tall desenvolveram-se. Nos primeiros artigos, foram 

expostas abordagens de ensino. Contudo, posteriormente, Tall e seus 

colaboradores produziram um amplo quadro teórico que possibilitou a elaboração 

de modelos, que descrevem o desenvolvimento dos sujeitos e elementos teóricos 

que descrevem as operações cognitivas dos sujeitos. Dois exemplos de 

elementos teóricos que procuram descrever as operações cognitivas do sujeito 

são: o conceito imagem e conceito definição e a noção de proceito. Em dois 

artigos (TALL, 2001a; TALL et al., 2001), são propostos modelos para descrever o 

desenvolvimento da teoria formal da Matemática. 
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5.2. Considerações finais 

Ao final da pesquisa consideramos que levantar as informações, na forma 

de um panorama, nos levou a atingir os objetivos que colocamos para esta 

pesquisa, melhor compreender dificuldades para a aprendizagem do Cálculo e a 

busca de propostas de abordagem de ensino que as levem em conta. Ou seja, 

pudemos com esse levantamento responder às nossas duas questões de 

pesquisa:  

Quais são os elementos teóricos utilizados em artigos de autoria ou, com a 

colaboração de Tall na análise de dificuldades de aprendizagem do Cálculo 

Diferencial e Integral? Quais foram nesses artigos as abordagens desenvolvidas 

por Tall para o ensino dos tópicos: infinito, números reais, limite, derivada e 

integral? 

No que segue passamos a justificar essas considerações. 

Quanto aos elementos teóricos: na categoria concepções infinitesimais, 

destacamos situações em que foram utilizadas ideias da Análise Não-Standard 

para o desenvolvimento de alguns conceitos do Cálculo Diferencial e Integral; na 

categoria conflitos, destacamos a exploração pelo pesquisador de situações 

conflituosas ao sujeito, com vistas a propiciar ideias adequadas ao 

desenvolvimento de um conceito da Matemática; na categoria conceito imagem e 

o conceito definição, estão situações em que Tall utilizou esse elemento teórico 

nas abordagens de dificuldades relacionadas à aprendizagem do Cálculo 

Diferencial e Integral; na categoria proceito, estão situações em que os autores 

dos artigos se utilizaram dessa noção; na categoria utilização dos computadores 

trouxemos elementos teóricos, como os organizadores genéricos e a noção de 

raízes cognitivas, que fundamentam a utilização dos computadores no ensino de 

tópicos avançados da Matemática; na categoria desenvolvimento da Matemática 

Formal, abordamos construtos teóricos que buscaram analisar a forma como o 

sujeito desenvolve as teorias matemáticas formais e modelos, propostos por Tall 

e seus associados, para analisar desenvolvimento da matemática formal por parte 

do sujeito. 
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E quanto às abordagens de ensino indicamos: para o conceito de número 

real, Tall elaborou, pelo fato da representação de um segmento com medida 

irracional possuir uma precisão limitada, uma abordagem livre de conflito para 

esse conceito, na qual o sujeito pode desenvolver o conceito de número irracional 

com uma entidade que possui infinitas casas decimais, e também formulou um 

modelo, implementado no computador, para diferenciar números racionais e 

irracionais; para o conceito de infinito, o pesquisador destacou concepções do 

sujeito com relação a esse conceito, e desenvolveu uma abordagem, na qual o 

senso de medida é utilizado, para modelar um problema relacionado ao infinito; 

para o conceito de limite, Tall e seus associados desenvolveram abordagens que 

utilizam um ambiente de programação para o desenvolvimento desse conceito, e 

também utilizaram elementos da Análise Não-Standard, com o objetivo de 

propiciar uma base lógica adequada aos infinitesimais intuitivos que emergem a 

partir do conceito de limite; os conceitos de sequência e série foram abordados 

por meio de um ambiente computacional, que utiliza a programação. O intuito 

dessa abordagem era desenvolver a definição formal desses conceitos; para o 

conceito de continuidade, David Tall elaborou uma abordagem intuitiva, na qual 

uma porção do gráfico de uma função é “horizontalmente esticada”. Ela foi 

implementada, posteriormente, em um ambiente computacional; o conceito de 

derivada foi abordado por meio da raiz cognitiva retidão local e de exemplos de 

funções não usuais, como a função “manjar branco” e outras, que foram utilizadas 

para o aprofundamento desse conceito; o conceito de integral foi abordado pelo 

pesquisador por meio de softwares apropriados para o cálculo da área, de regiões 

planas localizada sob o gráfico de uma função; a equação diferencial foi tratada 

pelo significado corporificado, em que um software construía sua solução gráfica.  

Esses elementos teóricos e essas abordagens de ensino estão expostos 

na 3ª seção do capítulo 4. 

O estudo dos artigos da seção Limits, Infinity & Infinitesimals e das 

dissertações e teses, apresentadas no Capítulo 3, pontuaram a importância de 

Tall como teórico da Educação Matemática do Ensino Superior. Em relação ao 

cenário nacional, pelo banco de dissertações e teses da CAPES, percebemos, 

que em certo grau, os elementos teóricos desenvolvidos por Tall e seus 
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colaboradores são utilizados em pesquisas relacionadas à aprendizagem de 

Cálculo Diferencial e Integral. 

No decorrer da construção deste panorama, algumas questões se 

apresentaram como possíveis propostas de trabalho relacionadas à temática 

abordada nesta pesquisa ou que de alguma forma fornecem indícios para 

continuidade dela. Uma delas seria a possibilidade de construir outros 

panoramas, que relacionem outros tópicos de interesse de Tall. Por exemplo, um 

tópico de interesse desse pesquisador, que não surgiu durante a realização do 

nosso levantamento, é relativo o papel das provas no desenvolvimento da 

Matemática. No sítio acadêmico do pesquisador existe uma seção intitulada 

Proofs, na qual existem 22 artigos. Além desse, o quadro teórico dos Três 

Mundos da Matemática poderia produzir outro panorama. Ele não emergiu 

explicitamente no corpus documental considerado neste trabalho, trata-se da 

contribuição mais recente de David Tall ao nosso campo de pesquisa.  

Outra proposta de pesquisa é a elaboração de outros panoramas com o 

foco em outros pesquisadores do campo da Educação Matemática, como Ed 

Dubinsky, Anna Sfard, Anna Sierpinska, Michèle Artigue, Tommy Dreyfus, entre 

outros.  

No Exame de Qualificação foram levantados questionamentos da seguinte 

forma: Como as ideias e elementos teóricos desenvolvidos por David Tall 

surgiram no cenário nacional? Quais foram os primeiros pesquisadores a utilizá-

las?  

Nesta pesquisa descrevemos relatos de visitas de Tall ao nosso país, 

deixando como suposição de que foi nessas visitas que os pesquisadores 

brasileiros tomaram conhecimento dos trabalhos de Tall, ou se foi por meio dos 

pesquisadores brasileiro, alistados no Capítulo 3 desta pesquisa, que estudaram 

diretamente com o pesquisador? Ou ainda, se o livro Advanced Mathematical 

Thinking (1991a), editado por David Tall, publicado no ano de 1991, contribuiu 

para a disseminação das ideias do pesquisador inglês. 

Durante este estudo identificamos que as duas primeiras pesquisas, 

orientadas por Igliori, que utilizaram elementos teóricos de Tall, foram Dias (2002) 
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e Meyer (2003). Contudo, entendemos que existe a necessidade de um estudo 

aprofundado para detectar em que momento as ideias desse pesquisador 

surgiram no cenário nacional. 

O último questionamento foi motivado pela afirmação de Mamona–Downs e 

Downs, “[...] a teoria precisa ser mais fundamentada, se é para ser efetivamente 

empregada de forma eficaz para a análise de um campo específico” (MAMONA–

DOWNS; DOWNS, 2008, p. 161, tradução nossa), relacionada à noção de 

proceito. Ou seja, a noção de proceito, carece de fundamentação, nesse sentido?  

E como as pesquisas nacionais têm utilizado essa noção?  

É importante expressar aqui que o trabalho de Tall estudado traz à luz 

informações sobre origens de dificuldades para a aprendizagem das noções do 

Cálculo, e traz também contribuições valiosas para abordagens de ensino dessas 

noções com vistas a auxiliar a diminuir tais dificuldades.  

E para finalizar esperamos, com este trabalho, ter contribuído com 

professores e interessados pelo campo da Educação Matemática Superior, mais 

especificamente pelo ensino e aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral. 

Isso porque as contribuições de Tall e colaboradores para essa área, compiladas 

e analisadas neste trabalho são destinadas tanto para a sala de aula, quanto para 

a pesquisa do campo da Educação Matemática.  
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