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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa buscou investigar os conhecimentos mobilizados por alunos, que 
estudaram o conceito de Integral, que permeia grande parte da disciplina Cálculo 
Diferencial e Integral (CDI) e que é fonte de dificuldades para os alunos. Buscou-
se analisar os conhecimentos explicitados por alunos que estudaram o conceito 
num curso regular de CDI, tanto no aspecto das técnicas de integração como no 
significado e na aplicação do conceito. Pesquisou-se, igualmente, se estes 
conhecimentos refletiam concepções operacionais e estruturais no sentido 
atribuído por Anna Sfard (1991), que fundamentou teoricamente este estudo. Em 
seu estudo, a autora postula que noções abstratas podem ser concebidas e duas 
maneiras fundamentalmente diferentes: estruturalmente (como objeto) e 
operacionalmente (como processo). Como instrumento de investigação foi 
utilizado um questionário com nove questões que foi aplicado a dois grupos de 
alunos do Curso de Matemática de uma instituição particular de São Paulo. Um 
deles constituídos por alunos que haviam estudado recentemente a noção de 
Integral e o outro, por estudantes que o fizera há cerca de um ano. Concluiu-se 
que, no caso do primeiro grupo, os alunos, além de terem apresentado variados 
tipos de equívocos em cálculos operatórios, os processos que envolvem a noção 
integral ora manifestam concebidos ora não, concorrendo para o prejuízo da 
concepção estrutural, o que não ocorreu no segundo grupo.  Observou-se que a 
totalidade dos alunos pesquisados, aparentemente mobilizara a concepção 
estrutural, uma vez que aplicaram o objeto matemático para determinar a área de 
regiões planas sob o gráfico de funções, mas quando colocados numa situação 
particular em que se exigia uma reflexão para o emprego do conceito como 
objeto, eles não exibiram suficiente segurança em sua concepção estrutural, 
procurando refúgio em processos algébricos. 
 

Palavras-chave: integral; concepção operacional; processo; concepção 

estrutural; objeto; interiorização; condensação; reificação. 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The aim of this research was to investigate the knowledge mobilized by those 
students who have studied Integral, a subject that permeates a major part of the 
Integral and Differential Calculus (IDC) course and is a source of difficulties for the 
students. The goal was to analyze the explicit knowledge of those who have 
studied this concept in a regular IDC course in terms of the integration techniques 
as well as the meaning and the concept utilization.  It has also been researched 
whether this knowledge reflected operational and structural conceptions in the 
sense applied by Anna Sfard (1991), whose theory this paper is based on. In her 
studies, the author postulates that abstract notions are conceivable in two 
completely different ways: structurally (as objects) and operationally (as 
processes). As an investigation means, it has been used a questionnaire 
containing nine questions and applied to two groups of a private school’s math 
course in São Paulo city. One of the groups was constituted by students who have 
recently studied the notion of Integral, and the other group by students who went 
through the same studies one year before. In terms of the first group, the 
conclusion drawn up was that the students have incurred in several kinds of 
operational calculus mistakes, also the processes involving integral notion showed 
up but only sometimes, indicating a clear structural conception failure.  These 
characteristics were not observed in the second group. It has been noticed that all 
researched students apparently had mobilized the structural concept considering 
they have applied the mathematical object to determine the area of even spaces in 
the function graph, but when facing those circumstances in which they had to 
reason to be able to apply the concept as an object they did not have enough 
assurance in terms of structural conception, and tried to take refuge in the algebra 
processes. 
 
Key-words: integral; operational conceptions; process; structural conceptions; 
object; internalization, condensation; reification. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

É extremamente intrigante a questão das dificuldades que os alunos em 

geral enfrentam no domínio da Matemática. Disso decorre que se tornam 

necessárias investigações dos fenômenos que interferem no ensino e na 

aprendizagem da Matemática a fim de tentarmos entendê-los e, talvez até, com 

novas abordagens, tentar modificar esse quadro. Em especial, a disciplina Cálculo 

Diferencial e Integral, a partir de agora denotada simplesmente por CDI, tem sido 

alvo de pesquisas, pois são muitos os problemas nela existentes que conduzem a 

resultados insatisfatórios, traduzidos pelos altos índices de repetência e abandono 

escolar. 

Pesquisas em Educação Matemática têm levantado a necessidade de 

repensar o ensino do CDI, pois retratam que essa disciplina não só apresenta 

elevados índices de reprovação, fato que afasta vários alunos das universidades, 

como também concluem que as investigações possibilitam ampliar as análises 

das dificuldades detectadas. No capítulo que trata da problemática 

apresentaremos algumas destas pesquisas. 

Entendidas como conceitos matemáticos, as principais noções abordadas 

no CDI são a Integral e a Derivada. Enquanto a Derivada está ligada à inclinação 

de reta tangente ao gráfico de função e à taxa de variação, a Integral refere-se a 

somas de infinitésimos, no cálculo de áreas e volumes. Na tentativa de resolução 

dos dois problemas fundamentais da matemática, a saber: o traçado de tangentes 

a curvas e o cálculo de áreas, Leibniz e Newton, na segunda metade do século 

XVII, concomitantemente, estabeleceram a derivação e a integração como sendo 

uma a inversa da outra. Esses dois grandes cientistas, considerados hoje os 

fundadores do Cálculo Infinitesimal, explicitaram caminhos diferentes para a inter-
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relação entre a Derivada e a Integral, estabelecendo o que atualmente se 

conhece como o Teorema Fundamental do Cálculo. 

No campo de pesquisa referente ao ensino de Cálculo, escolhemos 

investigar a noção Integral, escolha esta influenciada pelos componentes do 

grupo de pesquisa G2, intitulado “Matemática do Ensino superior: Didática do 

Ensino do Cálculo” e pelos seus trabalhos. 

Dois colegas do grupo estavam desenvolvendo suas pesquisas referentes 

à Integral. Fernando E. Souza pesquisava sobre as crenças e valores explicitados 

por professores de Cálculo no momento da correção de produções de alunos, isto 

é, nesta atividade o que o professor valoriza em termos do conceito de Integral e 

das técnicas presentes nas produções de alunos (pesquisa que ainda está em 

andamento). Por sua vez, a pesquisa de Yuk Wah Hsia, já concluída, intitulada “A 

Utilização do Livro Didático pelo Aluno ao Estudar Integral”, refere-se a uma 

investigação de como o aluno utiliza o livro didático quando estuda o conceito 

Integral. Assim surgiu nosso interesse em pesquisar os conhecimentos sobre a 

noção Integral de alunos que já estudaram tal assunto num curso regular de 

Cálculo.  

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é verificar os conhecimentos dos 

alunos sobre Integral após o estudo das noções básicas de Cálculo, como 

também se esses saberes indicam concepções operacionais e estruturais 

fundamentadas teoricamente pelo artigo de Anna Sfard (1991): “On the dual 

nature of mathematical conceptions: reflections on processes and objects as 

different sides of the same coin”1, o qual postula que noções abstratas podem ser 

concebidas de duas maneiras fundamentalmente diferentes: estruturalmente 

(como objeto) e operacionalmente (como processo). 

Sfard (1991) define noção (ou conceito) como uma idéia matemática 

concebida na sua forma oficial, e concepção como a contrapartida do conceito no 

universo humano. A autora ressalta que é praticamente impossível formular 

definições precisas das formas de raciocínios operacionais e estruturais, e afirma 

que, se, por um lado, a concepção operacional diz mais respeito a execuções da 
                                                 
1 Sobre a natureza dual de concepções matemáticas: reflexões sobre processos e objetos como diferentes 

lados da mesma moeda. Traduzido por Luciana Fajardo Vidigal e Dra. Silvia Dias de Alcântara Machado. 
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noção como um processo, por outro, a concepção estrutural diz respeito ao 

emprego da noção como objeto. No capítulo da Fundamentação Teórica as idéias 

deste artigo estão mais detalhadas.  

Elaboramos um questionário e o aplicamos a alunos de um curso de 

Licenciatura em Matemática, ministrado em uma instituição particular na cidade 

de São Paulo, os quais já haviam estudado noções de CDI. Escolhemos dois 

grupos distintos: um formado por alunos do terceiro semestre (da disciplina CDI 

III)2, que estudaram o tema recentemente, e outro do quinto semestre (da 

disciplina CDI V)3, com maior experiência no estudo do conceito. A escolha foi 

feita com base em nosso interesse de investigar os conhecimentos mobilizados 

por alunos que estudaram o conceito de Integral, em momentos diferentes, um 

grupo num momento não muito distante do contato inicial com a noção e o outro 

há um pouco mais de tempo.  

Com as questões trabalhadas com esses estudantes procuramos investigar 

os conhecimentos mobilizados durante a resolução das questões, tanto no 

aspecto das técnicas da integração como no significado e na aplicação do 

conceito.  

As análises dos dados coletados com as produções dos alunos 

investigados indicam que eles, de modo geral, empregaram o conceito para a 

determinação de áreas de regiões planas sob gráficos de função. No entanto, 

além de observarmos que muitas destas produções apresentavam erros em 

cálculos operatórios, pudemos perceber que as técnicas de integração podem ser 

uma fonte de dificuldades para alguns estudantes. 

Dividimos este trabalho em 6 (seis) capítulos. 

No primeiro, intitulado Problemática, apresentamos aspectos que se 

evidenciam nos processos de ensino e aprendizagem de CDI, motivando-nos 

                                                 
2 Ementa: CÁLCULO DIFERENCIAL e INTEGRAL III:Gráficos de subconjuntos de R3. Funções de duas ou 

mais variáveis. Continuidades. Derivadas parciais. Diferenciabilidades. Derivadas direcionais. Vetor 
gradiente. Regra da Cadeia. Fórmula de Taylor para funções de duas variáveis. Pontos críticos, Máximos e 
Mínimos. 

3 Ementa: CÁLCULO DIFERENCIAL e INTEGRAL V: Equações Diferenciais Ordinárias (EDO). EDO de 
primeira ordem. EDO lineares de ordem qualquer, homogêneas, não homogêneas com coeficientes 
constantes e variáveis. 
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assim investigar os conhecimentos dos alunos de um curso de Exatas, relativos à 

noção Integral.  

Em seguida, para complementar e melhor esclarecer a Problemática 

desenvolvemos o segundo capítulo, intitulado Aspectos da História do 
desenvolvimento da noção Integral, do qual constam fatos históricos que 

levaram à origem da Integral, como também da fundamentação do Cálculo 

Diferencial e Integral. Começando com Arquimedes, passando por Newton e 

Leibniz e finalizando com Riemann, os fatos mostram como a sedimentação do 

Conceito de Integral demandou vários séculos. 

No terceiro capitulo, Fundamentação Teórica, expomos idéias extraídas 

do artigo de Sfard que fundamentam o trabalho. Para tanto, traduzimos esse 

artigo sob a orientação da professora Silvia de Alcântara Machado e com o auxilio 

das colegas Maria do Carmo Servidone, Renata Fortes e Vera Lucia da Silva, por 

ocasião do curso denominado Estudos Complementares, que compõe o elenco 

das disciplinas obrigatórias do Programa dos Estudos Pós-Graduados em 

Educação Matemática.  

O quarto capítulo, Considerações Metodológicas, é constituído por uma 

explanação dos procedimentos que efetuamos, tanto na elaboração do 

questionário desenvolvido para alcançar os objetivos, como também da sua 

aplicação. Este capítulo está dividido em: 4.1. Procedimentos (item no qual 

expusemos o método usado para desenvolver e aplicar o questionário), 4.2. O 
questionário (item em que fizemos uma rápida introdução de como é o 

instrumento de pesquisa, apresentado no 4.2.1. As questões), e 4.2.2. Análise 
prévia das questões (item em que justificamos o porquê de cada questão e qual 

objetivo a atingir). 

No quinto capítulo, Análise dos Dados Coletados, apresentamos as 

análises dos dados recolhidos nas produções dos alunos, com base na 

fundamentação teórica. 

O sexto e último capítulo está destinado às nossas Considerações Finais.  
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CAPÍTULO 1 
 

 

Problemática 
 

 

Pesquisas em Educação Matemática mostram que a disciplina Cálculo 

Diferencial Integral (CDI) apresenta dificuldades tanto de ensino quanto de 

aprendizagem. Os resultados, como, a aprovação na disciplina, são 

insatisfatórios, pois são altos os índices de reprovação e abandono escolar. 

Diversos autores que estudaram essa questão manifestaram-se neste 

sentido: 

Silva (2004, p. 13) sobre o ensino do Cálculo salienta que “essa disciplina 

tem apresentado elevados índices de reprovação, evasão e insucesso [...] tem 

afastado das universidades vários alunos”. 

Oliveira (2004, p. 3) enfatiza a existência de dificuldades no ensino e na 

aprendizagem de CDI e conclui que “as pesquisas oferecem elementos que 

permitem ampliar a análise das dificuldades detectadas”. 

Villarreal (1999, p. 4) afirma que a prática usada no ensino do Cálculo 

muitas vezes mais algoritmizada reduz a aprendizagem à aplicação de uma série 

de técnicas, regras e procedimentos. 

Partindo da análise dos dados sobre o comportamento acadêmico de 

alunos da graduação da UNICAMP, professores dessa universidade observaram 

que algumas disciplinas apresentam elevados índices de retenção de alunos. 

Diante de tal fato, no final de 1995, o colegiado da Comissão Central de 
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Graduação deliberou uma Subcomissão com a responsabilidade de investigar o 

desempenho de alunos em algumas disciplinas, dentre elas o Cálculo Diferencial 

e Integral. A investigação foi feita com alunos em diferentes estágios de 

aprendizagem e diferentes cursos no período compreendido entre o 1º semestre 

de 1993 e o 1º de 1996. As disciplinas que apresentaram 50% (ou mais) de 

reprovados foram denominadas “disciplinas problema”. O critério usado foi a 

quantidade de alunos retidos, considerando reprovação por notas ou por 

freqüência. Uma dessas disciplinas assim classificadas foi o Cálculo Diferencial e 

Integral. 

Os pesquisadores da UNICAMP efetuaram um estudo comparativo entre 

as “disciplinas problema” de suas Universidades e as similares da USP. Além 

disso, efetuaram estudo com dados fornecidos pela UNESP. Em tais 

comparações ficou constatado que as “disciplinas problema” não eram 

exclusividades da UNICAMP. 

A referida pesquisa foi originalmente motivada pela questão especifica 

relativa ao atraso das formaturas causado pela retenção dos alunos em certas 

disciplinas. Os dados por ela fornecidos classificam as disciplinas de forma 

generalizada, não levando em conta a natureza do curso e nem as diferentes 

ementas que cada uma delas possa ter. Por exemplo, Cálculo I ministrado na 

UNICAMP não é necessariamente o mesmo da USP, como também essa 

disciplina pode ser diferente no curso de Estatística daquela ministrada no curso 

de Engenharia Elétrica da UNESP. Os dados referentes ao curso CDI são por 

vezes apresentados de forma generalizada sob rubricas Cálculo I, Cálculo II, etc., 

com siglas que identificam diferentes cursos, por exemplo, MA111 é um curso de 

Cálculo I enquanto que MA311 é curso de Cálculo III.  

A pesquisa quantifica, por exemplo, o número de vezes que o aluno é 

retido por disciplina. No caso do Cálculo I (sigla MA1114) durante os sete 

semestres analisados, num universo de aproximadamente 1000 alunos, 43% (415 

                                                 
4 Ementa: MAT111 Cálculo Diferencial e Integral I –6-0 EP-IAG,IF: 

Números reais: funções, funções exponencial, logaritmo, trigonométricas diretas e inversas. Limites e 
continuidade. Funções contínuas em intervalos fechados. Derivadas. Regra de Cadeia. O teorema do valor 
médio. Fórmula de Taylor. Aplicações das derivadas. Máximos e mínimos. Gráficos. Integrais indefinidas. 
Técnicas de integração. Noções sobre equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem. 
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alunos) ficaram retidos uma vez, 17% (72 alunos) desses foram retidos pela 

segunda vez. Desses, 46% (33 alunos) ficaram retidos pela terceira vez e 42% 

(14 alunos) destes últimos ficaram retidos pela quarta vez. 

Em 1997, concluído o estudo de tal Subcomissão, os dados obtidos 

revelaram-se a grande importância desse trabalho como objeto de análise e 

reflexão por parte dos Educadores Matemáticos. 

Celestino (2000, p. 12) expõe tabelas de resultados obtidos como a 

pesquisa da Subcomissão da UNICAMP nas disciplinas, estipuladas como 

“problema”: Geometria Analítica (G.A.) e Vetores, Álgebra Linear e Cálculo. 

Nessas tabelas o Cálculo expresso por Cálculo I, II e III, aparece com alto índice 

de reprovação. 

Reproduzimos duas tabelas (Tabela1 e Tabela 2) que exibem os resultados 

do desempenho dos alunos nessas disciplinas (G.A. e Vetores, Álgebra Linear e 

Cálculo) nas três universidades, na Tabela1 e em alguns cursos da UNESP 

explicitados na Tabela2. 

 
Comparativo do índice de reprovação nas "Disciplinas Problema" entre 

Unicamp, USP  e UNESP (#)        (1ºSem93 - 1ºSem96)
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Tabela1. (CELESTINO, p. 12) 

 

A Tabela1, que retrata o índice médio de reprovação no período entre o 

primeiro semestre de 1993 e o primeiro de 1996, é composta por três blocos: um 

para a disciplina Álgebra Linear, outro para as disciplinas Cálculo I, II e III e o 

último para G.A. e Vetores.  
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Cada um desses blocos têm três colunas com as porcentagens relativas à 

cada uma das universidades pesquisadas (UNICAMP, USP e UNESP). 

Os pesquisadores informam que o bloco correspondente às disciplinas 

Cálculo I, II e III exibem dados referentes à média da porcentagem de reprovação 

nestas disciplinas. Tal formatação para exibir os dados pode não dar uma idéia 

precisa do índice de reprovação destas disciplinas em diferentes cursos. 

Supomos que esse índice estaria relacionado com a natureza diferenciada 

do curso da área de Exatas. Alguns desses cursos fazem mais apelo a 

concepções estruturais dos conceitos e outros a concepções operacionais, isto é, 

certos cursos mobilizam mais conceitos e outros exploram mais as técnicas que 

envolvem os conceitos5. 

A Tabela 2 exibe a ocorrência das reprovações dessas três disciplinas, 

entre 1995 e 1996, em diversos cursos da Universidade UNESP, apenas. Assim 

sendo, expõe, por exemplo, que o índice de reprovação da disciplina Cálculo, no 

curso de Estatística, é aproximadamente 70%, enquanto que no curso de 

Engenharia Elétrica é de 20%. 
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5 Dissertaremos a respeito de concepções operacionais e estruturais no capítulo sobre fundamentação 

teórica. 
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A Fac.Ciên.   / Bacharelado (Ba) G Estatística  FCT -PP 
B Eng. Civil   / FET - Ba H Matem.      FCT - PP 
C Eng. Elét.  / FET - Ba I Física  IGCE - RC 
D Eng. Mec.  / FET - Ba J Matem.  IGCE - RC 
E Eng. Civil Elét. Mec.  / FE - IS L Matem. IBILCE - SJRP 
F Eng. Cart.  FCT-PP   

 

Tabela 2.(CELESTINO, p. 12) 

 

A pesquisa pretende alertar que disciplinas que reprovam muito os alunos, 

que retêm uma, duas, três e até mesmo, mais vezes um aluno, são problemas 

para a Universidade. Estas disciplinas exercem um impacto nas Universidades 

tais como a disponibilidade de professores para os alunos retidos, além de 

atrasos em formaturas. 

As investigações são relevantes para tentarmos entender os fenômenos 

que interferem no ensino e aprendizagem da Matemática, a fim de que possamos 

repensar a aprendizagem e procurarmos compreender os motivos das 

dificuldades dos alunos. As pesquisas servem como objeto de investigação e 

reflexão de Educadores. 

A abordagem utilizada em aulas de Cálculo, às vezes, dá mais importância 

a técnicas e pouca ênfase a questões que tratam de axiomas, definições e 

demonstrações de teoremas. Para Moise, se um curso deixa de incluir essas 

questões, parte da aprendizagem não é desenvolvida. Podemos dizer que a 

concepção estrutural das noções que compõem o curso de Cálculo pode ser 

prejudicada e, com isso, o comprometimento da compreensão dos conceitos. Tal 

visão é reforçada por Sfard que ressalta a importância da complementaridade das 

duas abordagens (processual e estrutural). 

“[...] é preciso apreender técnica de integração através de muita 
prática de ‘resolução de problema’ mas isso só não contribui, 
mesmo que de leve, para a compreensão do conceito de integral 
definida.” (MOISE, 1968, prefácio).  

 

Segundo Tall “há um grande abismo entre a manipulação simbólica ou 

algorítmica no cálculo e provas de teoremas de existência na análise”. (TALL 

apud OLIVEIRA, p. 9) 
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A disciplina CDI, bem como outras disciplinas que compõem a grade 

curricular de curso da área das Ciências Exatas, tem se mostrado alvo de 

pesquisas em Educação Matemática, devido aos problemas aqui apontados. Ela 

tem sido considerada básica e obrigatória em diversos cursos de graduação, tanto 

na área das Ciências Exatas como também em outras áreas, uma vez que trata 

de noções que permeiam muitos campos das Ciências.  

Os principais conceitos que compõem a disciplina CDI são a Integral e a 

Derivada.  

A Derivada está ligada à interpretação da inclinação de uma reta tangente 

ao gráfico de função e as taxas de variação.  

A Integral refere-se à soma de infinitésimos e é aplicada em estudos de 

áreas, volumes, comprimentos, cálculo de trabalho, de massa, etc. É empregada 

na Geometria, na Física, na Biologia e em muitos outros campos. Na Medicina 

emprega-se o Cálculo Infinitesimal, por exemplo, para determinar taxa de 

crescimento de bactérias e avaliar tamanhos de nódulos. O Cálculo ainda 

desperta interesse em sua aplicação, nos fenômenos mesuráveis, como calor, 

luz, som, gravitação, magnetismos, eletricidade etc.  

A história do Cálculo inclui muitas aplicações, e desenvolveu-se pela 

combinação entre problemas a serem resolvidos e teorias que surgiam. Tais 

problemas se referem tanto a questões de construção de tangentes a curvas 

(portanto, Derivada) como também a questões de quadraturas, isto é, problemas 

de determinação de áreas de regiões limitadas por curvas e eixos (então Integral). 

A procura de soluções dos problemas que envolvem a história do Cálculo 

se embasou no modelo geométrico de curvas em um plano de par de eixos 

ortogonais. Esse modelo exerceu papel central no desenvolvimento do Cálculo 

Diferencial e Integral. “Embora conceitos precisos do cálculo atual independam 

das figuras, não teria sido fácil entender e ensinar sem a imagem visual 

promovida pelos modelos geométricos das curvas, tangentes e quadraturas”. 

(BARON, 1985, unidade 1, p. 2). 
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O desenvolvimento do CDI segue um longo percurso, iniciando-se cerca de 

três séculos antes de Cristo, com os antigos gregos e atinge importante estágio 

por volta da segunda metade do século XVII, momento em que derivada e integral 

foram relacionadas uma com a outra, fato que hoje é denominado Teorema 

Fundamental do Cálculo. Desde aquela época então as teorias que envolvem o 

Cálculo continuam sempre a se desenvolver. 

O desenvolvimento do Cálculo vem dos estudos e trabalhos dos antigos 

gregos até os tempos atuais. Surgiu com Eudoxo e os rudimentos de exaustão, e, 

muito mais efetivamente, Arquimedes com seu “método mecânico” e a grande 

utilização e aperfeiçoamento do método de exaustão nas questões de quadratura. 

E se estabeleceu no século XVII com os métodos e modelos utilizados nos 

trabalhos de Isaac Newton e Gottfried W Leibniz. Nesta época o Cálculo ganha 

uma estrutura unificada e organizada hoje designada Cálculo Diferencial e 

Integral. 

Após o século XVII, com a algoritmização dos processos de derivação e 

integração foi possível aos matemáticos se libertarem do modelo geométrico e 

passarem a usar fórmulas. “Assim, do século XVII em diante, o modelo 

geométrico de curvas, tangente e quadratura foi gradualmente substituído pelo 

modelo analítico de função, derivada e integral” (BARON, 1985, p. 3, unidade 1). 

Alguns elementos históricos a respeito do desenvolvimento da Integral, 

como o “método mecânico de Arquimedes”, alguns tópicos dos trabalhos de 

Newton, Leibniz, Cauchy e Riemann serão apresentados no capítulo seguinte. 

Embora a derivada e a integral sejam conceitos mobilizados em diversos 

campos de estudos, por serem imprescindíveis tanto a matemáticos como a 

outros profissionais até mesmo de outras áreas, deter-nos-emos mais 

especificamente à Integral pelo fato de esse conceito estar relacionado ao objeto 

do nosso estudo. 

Iniciaremos com a seguinte citação: 
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Integral é o resultado do acúmulo ou soma das parcelas 
infinitesimais y(x) dx ao longo de um intervalo de variação de x. 
Essa noção de acúmulo de infinitesimais é extremamente fértil, 
tanto em aplicações matemáticas (áreas, volumes, valores 
médios, etc.) como físicas (trabalho, pressão, etc.).[1]6 

 

A idéia de determinar a área de um polígono utilizando a soma de áreas de 

triângulos que o compõem (Figura1) motivou tanto a definição de integral dada 

por Cauchy como a dada por Riemann, na primeira metade do século XIX. Tais 

definições se expressam por limite de somas de áreas de retângulos que 

compõem, aproximadamente, regiões planas sob o gráfico de funções, limitadas 

por eixo em determinado intervalo. A passagem ao limite e tais somas resultam 

na área de regiões planas.  

 

 
Figura 1. Regiões planas. 

 

Em nosso trabalho tentamos levantar alguns aspectos a respeito do 

ensino-aprendizagem da Integral. A intenção é investigar conhecimentos de 

alunos sobre o conceito Integral, limitando-nos a propriedades e técnicas de 

integração, como também à aplicação da integral para determinar áreas, 

aventurando-nos a analisar se o aluno lança mão de propriedades e técnicas para 

chegar à resposta de um problema de forma compactada no sentido de Sfard 

(1991), nossa fundamentação teórica.  

O que motiva esta pesquisa e nos desafia são as dificuldades que o ensino 

do Cálculo apresenta. A integral permeia grande parte de um curso de CDI e é ela 

própria uma fonte de dificuldades para os alunos. Os alunos por muitas vezes, 

                                                 
6 [1] Cálculo Infinitesimal: o que é isso. Disponível em: <http://euler .mat.ufrgs.br/~portosil/oque.html>. 

Acesso em: 15 ago. 2006. 
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prendem-se ao aspecto algorítmico do cálculo de integral, deixando assim 

despercebidos os significados e as propriedades relacionadas ao conceito. 

Foram escolhidos alunos da área de Ciências Exatas de uma instituição 

particular de São Paulo. Fizemos investigações com alunos que naquele 

momento freqüentavam o curso CDI III7, alunos do terceiro semestre do curso de 

Matemática e também com alunos do CDI V8, então alunos do quinto semestre 

deste mesmo curso. 

Nosso intuito foi investigar se os saberes mobilizados por alunos que já 

estudaram integral num curso regular indicam concepções operacionais e 

estruturais, segundo o desenvolvimento operacional-estrutural de Anna Sfard 

(1991). 

Para tanto desejávamos pesquisar se os alunos: 

* Empregam adequadamente as técnicas de integração; 

* Fazem aplicações do conceito para determinar área de uma figura plana, 

isto é, relacionam a integral com área; 

* Mobilizam procedimentos como também objetos matemáticos, isto é, se 

seus saberes indicam concepções operacionais e concepções 

estruturais. 

A fim de obter respostas às nossas indagações, usamos um questionário 

como instrumento desta pesquisa, que foi elaborado de forma tentar explicitar os 

conhecimentos dos alunos quanto às concepções envolvidas em diversos 

aspectos da noção de integral. 

A análise das respostas deste questionário será embasada no 

desenvolvimento operacional-estrutural de um conceito matemático segundo as 

idéias de Sfard (1991), para quem noções abstratas podem ser concebidas de 

duas maneiras fundamentalmente diferentes: estruturalmente – como objeto, e 

operacionalmente – como processo, “dois lados da mesma moeda”. 

                                                 
7 Conteúdo programático do CDI III consta na apresentação desta pesquisa. 
8 Conteúdo programático do CDI V consta na apresentação desta pesquisa. 
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Sfard ressalta que a concepção operacional é, para a maioria das pessoas, 

o primeiro passo na aquisição de novas noções matemáticas, e que a transição 

do cálculo operacional para objetos abstratos é um processo longo e difícil, 

alcançado em três estágios, denominados por ela interiorização, condensação e 

reificação. Sob esta perspectiva é que pretendemos analisar as respostas dos 

alunos.  

No capítulo intitulado Fundamentação Teórica, apresentaremos as idéias 

de Sfard sobre o desenvolvimento operacional-estrutural de noções matemáticas. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

Aspectos da História do desenvolvimento da 
noção Integral 

 

O Cálculo adquiriu formato mais estruturado e sistemático em meados do 

século XVII, com os trabalhos de Newton e Leibniz, realizados totalmente 

independentes um do outro. No entanto, o seu desenvolvimento deu-se de forma 

gradual desde os antigos gregos, o que já mencionamos anteriormente, passando 

pelos intensos estudos dos séculos XVI e XVII até os dias de hoje. 

Os primeiros rudimentos da noção Integral podem ser encontrados nos 

trabalhos dos gregos, principalmente de Arquimedes (287-212 a.C.), como 

também em várias obras de matemáticos do século XVII, por exemplo, Kepler 

(1571-1630) e o último livro de Galileu (1564-1642) “Diálogos sobre Duas Novas 

Ciências”, que contém muitas idéias precursoras do Cálculo. (ÁVILA, 1993, 

p.200). Da mesma forma as obras de Cavalieri (1598-1647), Fermat (1601-1663), 

Descartes (1596-1650), Pascal (1623-1662), Huygens (1629-1695), Wallis (1616-

1703), Barrow (1630-1677) (que foi professor de Newton), Torricelli (1608-1647) e 

seu discípulo Gregory (1638-1675), muito contribuíram para o desenvolvimento do 

Cálculo.  

Por volta de 1670, Gregory e Barrow tentaram estabelecer um quadro mais 

estruturado e organizado para o Cálculo, mas isso acontecerá apenas algum 

tempo depois com os trabalhos de Newton e Leibniz.  
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O CDI nem se iniciou e nem se finalizou com Newton e Leibniz, mas cabe a 

eles o mérito da “invenção” do cálculo. “Newton estabeleceu e unificou vários 

processos de cálculos e Leibniz ligou-os através de uma notação eficaz e de um 

novo cálculo operacional”. (BARON, 1985, p. 5, unidade 3) 

A fundamentação lógica do CDI ocorreu com os trabalhos do século XIX, 

chamado “o século do rigor”. 

 
 
ARQUIMEDES 

 

Podemos dizer que os antigos gregos intuíram os rudimentos da noção 

Integral. Arquimedes viveu no século III a.C em Syracusa, na atual Sicília, e 

provavelmente teve passagem por Alexandria. Deixou um rico e valioso trabalho 

relacionado a cálculos de áreas e volumes, com propriedades e descobertas de 

uma maneira relativamente intuitiva e posteriormente comprovada pela 

Geometria. 

Apesar de muitos trabalhos de Arquimedes terem sido perdidos ao longo 

dos séculos, alguns de seus manuscritos foram recuperados e reeditados.  Ávila 

(1986, p. 30) chama a atenção para o fato de que “em A. Aaboe: Episódios da 

Historia Antiga da Matemática, publicação SBM (1984), o leitor encontrará uma 

relação das obras de Arquimedes que chegaram até nós”. 

Entre suas grandes descobertas está a 1ª Lei da Hidrostática e o “parafuso 

de Arquimedes”, usado para transferir líquidos entre dois pontos com elevações 

diferentes. Mas é o seu “método mecânico” de calcular áreas que é considerado 

precursor da Integral. 

O procedimento foi descrito por Arquimedes numa carta a Eratóstenes, 

como “certo método pelo qual lhe será possível dar os passos iniciais que lhe 

permitirão investigar alguns dos problemas de matemática por meio da mecânica” 

(BOYER, 1993, p. 5). 
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Em seu artigo “Arquimedes, o Rigor e o Método”, Ávila (1986, p. 31) 

destaca que no prefácio do livro “O Método” de Arquimedes, encontra-se a integra 

da carta cujos trechos reproduzimos a seguir: 

Enviei-lhe em outra ocasião alguns teoremas descobertos por 
mim, meramente os enunciados, deixando-lhe a tarefa de 
descobrir as demonstrações então omitidas. [...] julguei 
conveniente escrever-lhe para explicar as peculiaridades de um 
certo método pelo qual é possível investigar alguns problemas de 
matemática por meios mecânicos.[...] certas coisas primeiro se 
tornaram claras para mim pelo método mecânico, embora depois 
tivessem de ser demonstradas pela Geometria, já que sua 
investigação pelo referido método não conduzisse a provas 
aceitáveis [...] Estou convencido de que ele será valioso para a 
Matemática, pois pressinto que outros investigadores da 
atualidade ou do futuro descobrirão, pelo método aqui descrito, 
outras proposições que não me ocorreram. 

 

Para provar os resultados obtidos por esse método mecânico, de descobrir 

fórmulas de áreas e volumes, Arquimedes usou o método de exaustão de 

Eudoxo, que se ajustava aos padrões de rigor da época.  

O termo exaustão foi introduzido pela primeira vez por Grégoire de Saint-

Vicent (1647) para descrever a forma de demonstração utilizada pelos antigos 

gregos, explicitada muitas vezes por Arquimedes, como por exemplo, na tentativa 

de resolução da demonstração da quadratura do círculo. (BARON, 1985, p. 37, 

unidade 1). 

Arquimedes foi o primeiro a provar rigorosamente que a área do círculo é a 

metade da circunferência vezes o raio. Sempre partindo de um raciocínio intuitivo 

que reflete essencialmente o método de exaustão, baseando-se na visualização 

geométrica, percebeu que a área do círculo é igual à área de um triângulo de 

base de medida igual à da circunferência do círculo e de altura igual ao raio r. 

Para provar tal fato, Arquimedes divide o círculo em n setores iguais por meio da 

divisão da circunferência em n partes iguais. Quanto maior for n, os setores ficam 

mais próximos de triângulos.  

E como eles têm a mesma altura r, a somo de suas áreas é o 
produto da soma dos comprimentos das bases pelos raios divido 
por dois. Como a soma dos comprimentos das bases é 
exatamente o comprimento da circunferência, que é r⋅π2 , a área 
do círculo é a área do referido triângulo, com base r⋅π2 e altura 
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r , isto é área do círculo 2

2
2 rrr

⋅=
⋅⋅

= ππ
. (O raciocínio utiliza 

notação moderna π datada do século XVIII).(ÁVILA apud HSIA, 
2006, p. 46) 

 

Outro importante trabalho realizado por ele refere-se à quadratura da 

parábola, isto é, determinar a área da região delimitada por um arco de parábola e 

uma corda (segmento de parábola). Na resolução desse problema Arquimedes, 

utilizando o método de exaustão, apresenta uma primeira noção sobre a Integral. 

Tratava-se de calcular a área da região entre o arco BA’AA’’C e a corda BC  

(Figura 2), para a qual Arquimedes usou triângulos.  

 

 
Figura 2. Região entre arco e corda de parábola. 

 

Primeiro ele construiu o triângulo ABC com ponto A escolhido de forma que 

a tangente à parábola em A seja paralela à corda BC. A área desse triângulo é a 

primeira aproximação da área do segmento de parábola. Para obter uma região 

cuja área esteja mais próxima à limitada pelo segmento de parábola ele adiciona 

à área do triângulo ABC a área do triângulo AA’’C e do triângulo AA’B (Fig. 2). 

Para obter a terceira aproximação, ele inscreveu triângulos em cada uma das 

outras quatro regiões ainda não incluídas - a região entre o arco A’B e a corda A’B 

é uma delas – então, a terceira aproximação é a soma desses triângulos ABC, 

AA’B, AA’’C, e dos novos quatro triângulos.  
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“Observando a tendência destas aproximações, Arquimedes mostra que a 

área do segmento parabólico é 4/3 da área do triângulo ABC”. (KLINE, 1998, p. 

231)9. 

Ainda no prefácio do livro “O Método” (carta a Eratóstenes), Arquimedes 

explica: 

Enunciarei o primeiro teorema que descobri por métodos 
mecânicos, isto é: qualquer segmento de parábola é quatro terços 
do triângulo com a mesma base e igual altura. (ÁVILA,1986, p. 32) 

 

E, conforme Kline: 

Outros resultados sobre áreas foram obtidos por Arquimedes. 
Entretanto, cada um deles tocava no problema de requerer um 
conjunto de aproximações de figuras especificas. Devemos 
considerar que o problema maior dos gregos seria o de lhes faltar 
os nossos processos de álgebra e geometria analítica assim como 
o conceito de limite. (KLINE, 1998, p. 231)10  

 

Um longo período se passou entre as idéias de Arquimedes e as próximas 

contribuições para o desenvolvimento do Cálculo Infinitesimal, que ocorreram 

somente no século XVI e, mais efetivamente no XVII, com Newton e Leibniz.  

Em 1687 Newton publica o ‘Philosophiae Naturalis Principia Mathematica’. 

Paralelamente, mas de forma independente, Leibniz trabalhava e divulgava seus 

resultados no periódico Acta Eruditorium, por ele fundado. 

Dos gregos até o século XVII muito pouco progresso foi feito no que tange 

à determinação de áreas e volumes. É nesse século que aparece a necessidade 

e o uso prático “do Cálculo na análise estática, dinâmica e termodinâmica das 

máquinas industriais, das quais eram solicitadas a cada dia maiores e maiores 

potências e velocidades”[1]. Desde então, o Cálculo Infinitesimal não parou de 

desenvolver-se e de ter novas aplicações, passando a ser imprescindível a muitos 

cientistas.  

Palaro (2006, p. 83) afirma que a fase que antecede a Newton e Leibniz é 

chamada de período pré-histórico do Cálculo. Foi a época da evolução dos 

                                                 
9 Tradução nossa. 
10 Idem. 

 32



problemas relacionados a questões de quadraturas e de determinação de retas 

tangentes.  

Torricelli (1608-1647) publica alguns resultados em De  parabole (1644), os 

quais indicam uma percepção sobre a relação inversa entre os problemas de 

quadraturas e tangente, o que “corresponde a uma primeira formulação do 

Teorema Fundamental do Cálculo” (Ibid, p. 77) 

A citada Autora afirma também (pp. 77 e 78) que, segundo Baron (1985), 

quando Torricelli morreu a maior parte de seus trabalhos não havia sido 

publicada, mas muitas de suas idéias foram transmitidas por seus discípulos. Um 

deles foi Gregory (1630-1675) sobre o qual Boyer (1974, p. 282) sugere que 

“poderia ter-se antecipado a Newton na invenção do Cálculo”. 

Tanto Torricelli como Gregory estudavam a questão da quadratura e da 

tangente de forma relacionada. Talvez já intuíssem os princípios do Cálculo, mas 

não publicaram seus trabalhos. 

Para Kline (1998, p. 233), também outros matemáticos, como “Pascal, 

Fermat e o notável Leibniz introduziram um método geral de aproximações de 

áreas de regiões curvilíneas por áreas de figuras retilíneas, chegando cada vez 

mais perto da desejada área”, contribuindo assim para a nascente noção de 

integral, mas a consolidação do Cálculo aconteceu, efetivamente, apenas com 

Newton e Leibniz. 

 

 

ISSAC NEWTON 
 

Issac Newton (1642-1727) nasceu na Inglaterra. Estudou Euclides, 

Schooten, Kepler, Viète e Wallis; conheceu as obras de Galileu, Fermat, Huygens 

e outros. Boyer (1974, p. 287) enfatiza que em certa ocasião Newton escreveu a 

Hooke: “Se eu enxerguei mais longe que Descartes é porque me sustentei sobre 

os ombros de gigantes”. 

 

 33



Sua grande produção aconteceu nos anos 1665 e 1666, quando teve que 

se recolher em sua aldeia natal, Woolsthorpe, devido a uma peste, período em 

que Newton fez grandes contribuições ao Cálculo. (ÁVILA, 1993, p. 139) 

O trabalho de John Wallis (1616-1703), que em seus estudos havia 

tentado, sem sucesso, resolver o problema da quadratura do círculo expandindo 

)1( 2x− = 22 )1( x−
1

                                                

 em série e integrando termo a termo, foi de grande 

importância a Newton, pois ele iniciou seu estudo por onde Wallis havia 

terminado. Newton, com sucesso, obtém a quadratura do círculo na forma de uma 

série infinita. (BARON, 1985, p. 26, unidade 2) 

Newton começa seus estudos em 1663, época em que o método da 

exaustão que fora tão usado por Arquimedes, é tido como impraticável. Ao 

mesmo tempo em que ele trabalhava em seu tratado das fluxões, elaborava 

idéias sobre indivisíveis e quadraturas. Essa intensa busca o levou à integral de 

Wallis e à expansão por séries infinitas.  

Em seguida descrevemos uma pequena cronologia11 de alguns estudos e 

trabalhos de Isaac Newton, como também algumas de suas obras: 

1663: Newton inicia seus estudos; 

Final de 1664: Estuda integral por indivisíveis (integral de Wallis); 

1664-1665: Trabalha na série Binomial. Encontrou o método de séries 

infinitas. Estuda o procedimento de retificação de arcos de Heuraet (isto é, 

determinar o comprimento de arcos e curvas12); 

1665: Após estudo de retificação, Newton reconhece a natureza inversa 

entre diferenciação e integração. Trabalha nas séries de expansão da integral. 

Faz uma tabulação sistemática de derivadas e integrais em colunas paralelas. 

Estuda um ensaio para resolver teoricamente equações fluxionais simples; 

 

 
11 O leitor encontrará um quadro cronológico mais completo em BARON, Newton e Leibniz, unidade3, p. 11 

1985. 
12 O leitor encontrará a retificação dos arcos na p. 51 em BARON, Indivisíveis e infinitésimos, 1985, unidade 
2. 
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1666: Elabora uma conjunção da idéias no primeiro tratado sobre fluxões, 

chamado por ele de “método de fluxões”, nesse quadro as noções de movimento, 

proveniente do estudo com Barrow e as séries infinitas, que eram as ferramentas 

dos métodos sistemáticos de integração.  

1671: Tratado de fluxões ‘Methodus Fluxionum et Serierum Infinitarum’ (O 

método de fluxões e séries infinitas), cuja divulgação aconteceria somente após 

sua morte (entre 1736 e 1737).  

1687: Newton, que embora relutasse em divulgar suas descobertas, por 

insistência de alguns colegas, publica seu livro ‘Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica’ (Princípios Matemáticos de Filosofia Natural), uma das obras 

cientificas tidas como das maiores de todos os tempos.  

Após 1704: É publicado o tratado sobre quadraturas de curvas, Tractatus 

de quadratura curvarum, que foi escrito em 1693. 

1711: Publicação da obra intitulada De analysi per aequationes numero 

terminorum infinitas, elaborada em 1669.  

 

É no tratado de 1671, sobre fluxões, que se encontram formulados os dois 

problemas fundamentais que perseguiram os matemáticos desde muitos séculos 

antes de Cristo: determinar tangentes a curvas, que se refere à derivada, e 

determinar quadratura, isto é, a integral13. Newton ligou dois problemas, os das 

séries infinitas e das taxas de variação e, a isso, chamou de “meu método”, que 

consta desta obra.   

suas primeiras descobertas [...] resultaram de saber exprimir 
funções em termos de séries infinitas – a mesma coisa que 
Gregory estava fazendo na Itália pela mesma época, embora 
dificilmente Newton pudesse saber disso.” (BOYER, 1974, p. 287) 

 

Newton, em seu método infinitesimal, tomando como ponto de partida a 

curva f(x,y) = 0, considerou x e y como quantidades fluentes, isto é, grandezas 

que fluem num intervalo de tempo e designou  por fluxos as taxas de variação 

                                                 
13 O leitor encontrará uma exposição das pesquisas de Newton, o Método das Séries Infinitas, De Analysi e o 

tratado de Fluxões, nas páginas 14 à 30 em BARON, Newton e Leibniz, 1985, unidade 3. 
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dos fluentes, denotadas por  e . Assim, 
•

x
•

y •

•

y

x  indicava, portanto, a razão das 

taxas instantâneas de variação de x e y, isto é, a inclinação da curva f(x,y) = 0. 

As formulações dos dois problemas fundamentais que correspondem à 

diferenciação e à integração que constam no tratado de 1671, estão apresentados 

nos seguintes termos: 

1. Dada a relação mútua entre as quantidades fluentes, determine 
as relações entre as fluxões. 

2. Quando for exibida uma equação que envolva a fluxões das 
quantidades, determine a relação das quantidades entre si. 
Newton então prossegue a investigação sistemática das 
propriedades das curvas, considerando em primeiro lugar 
problemas que possam ser resolvidos por diferenciação e em 
segundo lugar problemas que possam ser resolvidos por 
integração. (BARON, 1985, p. 36, unidade 3) 

 

No caso da integração, os dois problemas centrais dizem respeito à 

quadratura de curvas e retificação de arcos. Na concepção de Newton: 

Dada uma relação entre as fluxões, ache os fluentes [...] se 

 e a área = , então )(xfy = z
1
y

x

z
=•

•

,  
•

z = , (já que = 1) e 

= 

y
•

x

∫= ydxz ∫ dxxf )(  (em notação atual)14 sendo que os extremos 
do intervalo são determinados pela forma da curva. Para a 

retificação dos arcos, Newton usava a fórmula  = +  onde 

 é a fluxão do arco ; segue  

•
2s

•
2x

•
2y

•

s s •

•

x

s
= 

⎟
⎟
⎟
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⎜
⎜
⎜
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y
e se = 1, = 

•

x
•
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

•
21 y . Em notação moderna ( )∫ += dxxfs 2' )(1 . (ibid, p. 

38) 
 

Em sua publicação de 1711, De analysi per aequationes numero 

terminorum infinitas, Newton expõe seu trabalho baseado nas idéias obtidas em 

                                                 
14 Nossa observação. 
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seu glorioso período entre 1665 e 1666, e prova que a área sob a curva n
m

axy =  é 

dada por 
1

1

+

+

n
m
ax n

m

.  

Aqui reside a grande importância do trabalho de Newton com relação ao 

conceito Integral. Ele não se preocupou com notações especificas, iniciou seu 

estudo sozinho, era autodidata, apresentou por diversas vezes os fundamentos 

do Cálculo, e, no caso da integral, prova que a área sob curva é dada pelo 

algoritmo 
1

1

+

+

n
m
ax n

m

.  

Pela primeira vez uma área foi determinada pelo inverso do que 

chamamos, hoje, de diferenciação. Possivelmente esse processo já era 

conhecido por Barrow, Gregory, e talvez Torricelli e Fermat. 

Com Newton a idéia de que a diferenciação e a integração eram 
operações inversas foi firmemente estabelecida considerando a 
ordenada móvel proporcional ao momento ou à fluxão de uma 
área. De Arquimedes em diante, e durante todo o século XVII, os 
procedimentos de integração foram baseados na adição. ([..]os 
matemáticos que procuravam estabelecer o cálculo numa base 
rigorosa, posteriormente restabeleceram a integração com base 
na adição) (BARON, 1985, p. 39, unidade 3) 

 

E assim, a partir desse momento, outros estudiosos não precisavam mais 

evitar processos infinitos, como faziam freqüentemente os gregos “pois esses 

eram agora considerados como matemática legítima” (BOYER, 1974, p. 290) 

 
 

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ 
 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) nasceu na Alemanha. Seu período 

de grande produção foi durante os quatro anos que estudou em Paris, de 1672 a 

1676, segundo Ávila (1993, p.139) “período que concebeu sua própria versão do 

Cálculo”.  
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Leibniz sempre mostrou ter idéias arrojadas e criativas. Na época que 

esteve em Paris desenvolveu uma máquina de calcular por achar que “não é 

digno e próprio que o intelecto se ocupe com um trabalho de cálculo que pode ser 

efetuado por máquinas” (ibid.). 

Seus estudos eram conduzidos por algumas idéias com caráter geral que 

Leibniz apurava em vários campos especiais, pois era conhecido como um 

erudito. Essa característica de generalidade contribuiu nas suas descobertas do 

Cálculo, pois ele elaborou uma linguagem simbólica geral com a qual poderiam 

ser traduzidos todos os processos de raciocínio e de argumento. Portanto, o 

interesse de Leibniz pelos símbolos e pelas regras por ele estipuladas, estabelece 

o simbolismo no Cálculo, simbolismo esse que é usado nos dias de hoje (BARON, 

1985, p. 43, unidade 3) 

Em seus estudos de séries infinitas, para a série  Leibniz toma a 

seqüência de diferenças b

,...,, 321 aaa

,...,, 433322211 aabaabaa − = − = −= ,  

das quais observa que 

.,1 etcaab rrr +−=

1113221321 ...... +−+ + = − + − + + =− −++ nnnn aaaaaaaabbbb  

e assim conclui que seqüências cujos termos podem ser expressos como 

diferenças, são facilmente somadas. 

Então, quando, em 1672, Huygens solicitou a Leibniz que resolvesse um 

problema de somas de séries cujos termos são os valores recíprocos dos 

números triangulares, ficou muito satisfeito com o resultado. Tratava-se de 

calcular ∑
= +1 )1(r rr

∞ 2  na qual Leibniz se utilizou da seqüências de diferenças que já 

havia estudado, resultando ∑
= +1 )1(

2
r rr

∞

= 2
1

22 =
+

−
n

15.  

Huygens sugere à Leibniz o estudo de outras obras sobre o cálculo 

infinitesimal de autores como, por exemplo, Descartes, Sluse, Pascal e Gregory. 

Leibniz estudou “Geometry” de Descartes e alguns trabalhos de Pascal.  

 

                                                 
15 O leitor encontrará a resolução na integral em BARON, Newton e Leibniz, p. 44 e 45 1985, unidade 3. 
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Com o resultado de seus estudos de adição de seqüências 

semelhantes, Leibniz estabeleceu o “triângulo harmônico”. Ele não considerou 

apenas o triângulo aritmético de Pascal, mas um novo triângulo de funções 

com propriedades similares, no qual cada coluna é formada pelo quociente da 

primeira coluna com as correspondentes ao triângulo de Pascal. Enquanto o 

triângulo de Pascal é formado pelos coeficientes binominais ( )n
k , o triângulo 

harmônico é formado por ( )( )( 1.1 −
+ n

kn )  (BARON, 1985, p. 45, unidade 3): 

 

1      
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1 1     
2
1
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1
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1
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1
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1

6
1  

Figura 3. Triângulo de Pascal e triângulo harmônico de Leibniz 
 

Em seu triângulo harmônico, Leibniz percebe que cada coluna consiste na 

diferença da coluna com a da sua esquerda, isto é, que a soma dos elementos de 

uma coluna é igual à diferença do primeiro valor com o último da coluna anterior, 

por exemplo, a soma dos termos da 3ª coluna é 1/3+1/12+1/30 = ½-1/20. E, mais, 

que essa regra poderia ser estendida para infinitas somas (Figura 3), pois toda 

seqüência diagonal é a seqüência das diferenças da diagonal acima. E conclui 

que “somar seqüências e tomar as suas seqüências de diferenças são operações 

mutuamente inversas num certo sentido” (BARON, 1985, p. 46, unidade 3). 

Suas conclusões mostram que Leibniz percebeu uma relação entre o 

cálculo de diferenças finitas e de somas e a determinação de áreas e tangentes:  
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a adição das seqüências corresponderia à quadratura de curvas; 
tomar as diferenças corresponderia à determinação das 
tangentes. A relação inversa entre tomar somas e diferenças 
sugeriu a Leibniz que As determinações de áreas e de tangentes 
também são operações inversas (ibidem). 

 

Neste momento, Leibniz soluciona, então, o grande problema que 

perseguia os matemáticos por séculos, a questão das quadraturas e tangentes: 

“um cálculo de diferenças infinitamente pequenas e de somas de seqüências de 

ordenadas que servissem para resolver os problemas de quadraturas e de 

tangentes, problemas cuja reciprocidade foi reconhecida”. (ibidem) 

De acordo com Ávila (1974, p. 140), foi na leitura da publicação de Pascal 

sobre alguns problemas geométricos que Leibniz teve uma de suas idéias 

fundamentais na criação do Cálculo, o “triângulo característico”. Ele explorou a 

semelhança desse triângulo com outros para obter resultados importantes de 

quadraturas: “dada uma curva qualquer, o triângulo característico num ponto 

genérico P da curva é o triângulo retângulo formado pelos elementos 

infinitesimais dx, dy e ds.” (ÁVILA, 1974, p. 141) (Figura 4).  

 

 
 

Figura 4. Triângulo Característico de Leibniz (ibid.) 

 

No caso de um quadrante de um circulo de raio a, chama-se BA=dx, 

PA=ds, tangente à curva, e CP=y e considerando-se a semelhança do triângulo 

POC e APB 
AB
PC

PB
OC

AP
a

==  de onde se tem yds=adx, que é uma relação útil em 

transformação de quadraturas (Figura 4). O que Leibniz percebe diz respeito a 

generalização e aplicação à curvas arbitrárias. Outros trabalhos também 
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continham o triângulo característico, mas Leibniz “estava interessado 

primeiramente em métodos, não em resultados especiais, pois queria achar 

métodos tão gerais quanto possíveis” (BARON, 1985, p. 47, unidade 3). 

Portanto, de seus estudos sobre séries infinitas, o triângulo harmônico e o 

triângulo característico, Leibniz volta-se para aspectos da análise infinitesimal. 

Leibniz transpôs para o domínio geométrico de curvas e planos a idéia que adição 

e subtração são operações inversas: relacionou as diferenças infinitesimais das 

ordenadas de um ponto movendo-se sobre uma curva com a soma de áreas 

infinitesimais de uma figura plana. Verificou a inversibilidade das operações de 

quadratura (integração) com a determinação de tangente (diferenciação), fato que 

hoje entende-se por Teorema Fundamental do Cálculo. 

Outra contribuição importante de Leibniz prende-se às notações. Segundo 

Boyer (1974, p. 295) ele “sempre teve uma percepção aguda da importância de 

boas notações como ajuda ao pensamento, e sua escolha no caso do cálculo, foi 

particularmente feliz”. 

Leibniz introduziu as duas notações d e ∫ para representar sua 

generalização da idéia de diferencial e somatória. A notação ∫  é, simplesmente, 

uma forma alongada da letra S, e a primeira letra da palavra summa em latim, 

enquanto o d é a primeira letra da palavra em latim differentia.  Para Leibniz, 

ambos (dy e ) são variáveis. Em outros termos, d e ∫ y ∫ são operadores com os 

quais se designam respectivamente uma variável infinitamente pequena e uma 

variável infinitamente grande relativas à variável finita y. No entanto, dy sempre é 

pensado como uma diferença real, que está entre dois valores vizinhos da 

variável y, enquanto que é concebido como uma soma real de todos os 

valores da variável y, de um valor fixado até um valor dado.  

∫ y

Segundo Katz (1998, p. 524), a importância dos resultados de Leibniz 

repousa na possibilidade de somas de diferentes seqüências, revelada quando se 

transfere essa idéia para a geometria: 
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“Ele considerou uma curva definida num intervalo dividido em 
subintervalos e construiu as ordenadas  na curva, relativas a 

cada ponto  da divisão. Se a seqüência (
iy

ix iy∂ ) é a das diferenças 

dessas ordenadas, a sua soma ∑ ∂
i iy é igual a diferença 0yyn −  

das ordenadas finais e iniciais. Similarmente, se a seqüência 
(∑ ), onde iy ∑ ++++= ii yyyyy ...210 , a seqüência 

(∂ ) é igual a seqüência das ordenadas iniciais. Leibniz 
explorou essas duas regras de modo a manejar a situação quando 
haviam infinitas ordenadas. Ele considerou a curva como um 
polígono com uma infinidade de lados no qual cada ponto de 
intersecção, a ordenada y é projetada num eixo. Se diferença 
infinitesimal das ordenadas é designada por dy, e se a soma das 
infinitésimas ordenadas é designada por 

∑ iy

∫ y , a primeira regra é 

traduzida por ∫ = dxy  enquanto a segunda dá . 
Geometricamente, a primeira significa simplesmente que a soma 
de diferenças (diferenças infinitesimais) de um segmento é igual 
ao segmento. (Aqui Leibniz assumiu que ordenadas iniciais são 
iguais a zero). A segunda regra não tem uma representação 
geométrica óbvia, porque a soma de termos infinitésimos talvez 
seja infinita. Então Leibniz trocou ordenadas finitas y por áreas 
infinitesimais ydx, onde dx era uma parte infinitesimal do eixo x 
determinada pelos pontos de intersecção dos lados do polígono 
de infinitos lados. Então 

∫ = yyd

∫ ydx pode ser interpretado como a área 

sob a curva e a regra ∫ = ydxydxd  simplesmente significava que 

a diferença entre os termos de seqüências de áreas  são os 
termos ydx.”

∫ ydx
16 

 

Em 1676, assim como aconteceu com Newton, Leibniz chega à conclusão 

de que possuía um método altamente importante devido à generalidade. É 

possível perceber que os trabalhos de Newton antecedem aos de Leibniz, mas 

não as divulgações, que ocorreram em 1684 e 1686, no periódico Acta 

Eruditorium, e a de Newton em 1687. 

Segundo Boyer (1974, p. 289), os estudos de Newton não passaram de 

forma direta do triângulo de Pascal ao teorema binomial, e sim, indiretamente, 

partindo de um problema de quadratura para o teorema binomial, percurso que 

lhe foi benéfico e lhe permitiu verificar: 
 
 
 

                                                 
16 Nossa tradução. 
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que a análise por séries infinitas tinha a mesma consistência 
interior, e estava sujeita às mesmas leis gerais, que a álgebra de 
quantidades finitas [...], que as séries infinitas eram outras formas 
das funções que representavam e não deviam ser apenas 
consideradas como instrumento de aproximação. 

 

A diferença entre o Cálculo de Newton e Leibniz repousa na concepção 

das quantidades variáveis que cada um possui. Por um lado, Newton considerou 

variáveis dependentes do tempo (variáveis que fluem num intervalo de tempo), 

portanto conceitos mecânicos, cinemáticos. Por outro, no Cálculo de Leibniz, 

havia pouco uso de conceitos de movimento, pois ele considerava as variáveis 

como percorrendo seqüências de valores infinitamente próximos.  

O conceito fundamental de Newton, a fluxão, é um conceito cinemático que 

ocasionou a velocidade ou a taxa de mudança de variável. Já a noção de variável 

de Leibniz enfatiza a diferencial como a “diferença de dois valores sucessivos na 

seqüência”, e estas diferenciais não são finitas, mas infinitamente pequenas.   

Enquanto a concepção de Leibniz sobre integração é relativa à somatória, 

para Newton resume-se em determinar as quantidades fluentes para as fluxões 

dadas.  

No seu cálculo, o teorema fundamental – a relação inversa entre a 
diferenciação e a integração – está, portanto, contido na definição 
de integral.[...] Para Leibniz o teorema fundamental segue o 
relacionamento recíproco das seqüências de somas e das 
seqüências de diferenças em geral. (BARON, 1985, p. 71, unidade 
3) 

 

Portanto, o elemento central da sistematização e unificação dos métodos 

infinitesimais constitui o que atualmente é conhecido por Teorema Fundamental 

do Cálculo, identificado tanto por Newton como por Leibniz, que podem ser 

considerados fundadores do Cálculo Infinitesimal, fato que motivou posterior e 

intenso desenvolvimento. 
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CAUCHY E RIEMANN 
 

Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), francês, foi estudante e depois 

professor da École Polytechnique em Paris. Sua contribuição ao Cálculo foi a de 

procurar definições mais precisas e cuidadosas, sem recorrer ao apelo 

geométrico. Construiu uma teoria sobre Integral independentemente da noção de 

derivada. Então, o conceito de Cauchy de Integral não é mais tratado como o 

inverso da diferenciação, como acontecia no século XVIII.  

A definição de derivada de uma função dada por Cauchy, assim como a 

definição de função contínua, é muito próxima das atualmente utilizadas. A sua 

própria definição de derivada de uma função f em x, que é o limite de 

xΔ
xfxxf −Δ+ )()( , quando tende a zero, deixa evidente que ela não existe num 

ponto em que f é descontínua.  Entretanto, a Integral pode não apresentar essa 

dificuldade. 

xΔ

Cauchy definiu a integral de uma função contínua num intervalo fechado 

[a,b] como limite de somas: 

)()(...)()()()( 11112001 −−−++−+−= nnnn xfxxxfxxxfxxS , 

sendo  os pontos de divisão do intervalo [a,b], observando em que 

cada parcela, o segundo fator é o valor da função em f no extremo esquerdo de 

cada subintervalo de [a,b]. Cauchy tomou o limite dessas somas  quando os 

comprimentos dos subintervalos 

nxxxx ,...,,, 210

nS

1−− ii xx  decrescem infinitamente como a 

definição de integral de f em [a,b]. 

A área de uma figura plana, sob o gráfico de uma função positiva, num 

intervalo pode ser determinada por meio da integral, mesmo que essa função não 

seja contínua, porém apresente aí ‘poucas’ descontinuidades.  

O alemão Bernhard Riemann (1826-1866) exibiu uma função f, 

descontínua numa infinidade de pontos num intervalo, que admite integral e 

define uma função contínua F para a qual não existe derivada na infinidade de 
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pontos em questão. Surge, então, a necessidade de uma definição para Integral 

ainda mais geral que a de Cauchy. 

Ele ampliou a definição de Integral para certas funções descontínuas. 

Iniciou tomando uma função limitada num intervalo fechado [a,b] e uma partição 

, com },...,,,{ xxxxP = bxxxxa210 n n= < < < < =...

], xx

n

210 . Então, escolheu 

arbitrariamente um ponto c  em cada um dos subintervalos [ . E considerou 

a soma , com 

i 1 ii−

∑
=

Δ
i

ii xcf
1

)( 1−−=Δ iii xxx . Esta soma denotada por S(f, P ) é hoje 

denominada soma de Riemann da função f em relação a partição . P

Observa-se que para cada partição de [a,b] existe uma soma de Riemann 

referente à mesma função. Estabelecendo-se que P  é igual ao máximo do 

comprimento dos subintervalos ixΔ . Riemann define integral de função f no 

intervalo [a,b] como sendo o limite dessas somas quando a norma da partição, 

P , tende a zero, se esse limite existir. 

Quando o limite mencionado acima existir é denominado a integral da 

função f no intervalo [a,b] e é denotado por . ∫
a

dxxf )(
b

A definição do conceito de integral de Cauchy englobou uma classe maior 

de funções integráveis que as do século XVIII. Como funções descontínuas 

poderiam ser integráveis no sentido de Cauchy, surgiu a necessidade de 

identificação das condições necessárias e suficientes para que as funções fossem 

integráveis. Foi Riemann quem fez o aperfeiçoamento da definição de integral de 

Cauchy. (Baron, 1985, p. 54, unidade 4)  

Riemann demonstrou que toda função contínua é Riemann-integrável. 

Desse modo, as funções integráveis segundo Cauchy também o são, segundo 

Riemann. E, ao tomar exemplos de funções descontínuas que eram integráveis, 

evidenciou que a sua teoria de integral é uma generalização da teoria de Cauchy. 
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Por fim, Riemann estabelece um critério para que uma função seja 

integrável, a saber: ℜ→],[: baf  é integrável se e somente se for limitada e o 

conjunto de seus pontos de descontinuidades for de medida nula. 

Ávila (1993, p. 144) chama a atenção para o fato de que, no início, o 

desenvolvimento da integral teve forte motivação geométrica, com os problemas 

de quadraturas, volumes e comprimentos de arcos, etc. O início do século XIX foi 

marcado pelo grande desenvolvimento das técnicas do Cálculo. E, finalmente 

com a fundamentação da Análise, os matemáticos definem a integral em termos 

puramente numéricos: “Assim, o problema original se inverteu: enquanto, de 

início, o cálculo de áreas levava à integral, agora definimos primeiro a integral, em 

termos numéricos, para depois definir áreas em termos da integral.” 

Historicamente, a noção de Integral parte de uma abordagem geométrica 

que encoraja uma concepção estrutural, e com o desenvolvimento das técnicas, 

entre os séculos XVI a XIX, passou para uma concepção processual. Hoje a 

integral é definida em termos numéricos, ou seja, uma abordagem processual, e a 

partir disso definimos a área, por exemplo, em termos da integral, portanto 

concepção estrutural. 

No capítulo seguinte são expostas idéias sobre estes dois tipos de 

concepções mencionados acima. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

Fundamentação Teórica 
 
 

Escolhemos o artigo “Sobre a natureza dual de concepções matemáticas: 

reflexões sobre processos e objetos como diferentes lados da mesma moeda”17, 

escrito por Anna Sfard em 1991, para fundamentar teoricamente este trabalho. 

O referido artigo apresenta uma estrutura teórica para investigar o papel do 

algoritmo matemático e conclui que noções abstratas podem ser concebidas de 

duas maneiras fundamentalmente diferentes: estruturalmente – como objeto, e 

operacionalmente – como processo. 

Para a autora, é tão misteriosa quanto evidente a complexidade do 

raciocínio matemático, a dificuldade vivenciada por quem aprende e o persistente 

insucesso no ensino; assim, ela propõe uma investigação das particularidades do 

raciocínio matemático por meio de uma reflexão epistemológica e ontológica das 

construções matemáticas.  

Para ela a questão a ser investigada é mais qualitativa do que quantitativa, 

“parece que para dar-se realmente conta da origem de suas dificuldades 

ostensivamente surpreendentes, é necessário nos indagarmos sobre a mais 

básica questão epistemológica relativa à natureza do conhecimento matemático” 

(SFARD, p. 2). 

 

                                                 
17 On the dual nature of mathematical conceptions: reflections on processes and objects as different sides of 

the same coin 
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Sfard define conceito (ou noção) como uma idéia matemática concebida 

na sua forma ‘oficial’ – “como uma construção teórica dentro do universo formal 

do conhecimento ideal”; e concepção, como a contrapartida do conceito no 

universo humano – “o conjunto todo das representações e associações internas 

evocado pelo conceito” (ibid). 

A matemática é uma ciência que possui sua própria linguagem. Para 

manipularmos suas entidades abstratas, o fazemos através de suas diversas 

representações, como por exemplo, ao recorrermos a seus símbolos. Mas isso 

não é necessário para objetos concretos. 

para o matemático o que importa é conhecer as regras e as leis 
pelas quais elas devem ser combinadas” (COURANT E JOHN, 
apud SFARD, p. 4). Ser capaz de ‘ver’ esses objetos invisíveis, de 
alguma forma parece ser um componente essencial da habilidade 
matemática; a falta desta capacidade pode ser uma das maiores 
razões pelas quais a matemática parece praticamente 
impermeável para tantas ‘mentes bem formadas’. (SFARD, p. 4) 

 

Segundo a autora, “ver uma entidade matemática como objeto significa ser 

capaz de se referir a ela como uma coisa real, uma estrutura estática, existindo 

em algum lugar no tempo e no espaço [...]‘num relance’ e manipulá-la como um 

todo.” (ibid, p. 5) 

Portanto “ver” uma entidade matemática como objeto reflete uma 

concepção estrutural da noção. 

A concepção estrutural de uma noção matemática ocorre quando o aluno 

se torna capaz de tratar tal noção como objeto, tratá-la como um todo sem se 

prender às minúcias que envolvem o conceito; reconhecer ‘num relance’, num 

momento de insight, se é que podemos dizer assim. 

Por sua vez, a concepção operacional acontece na execução da noção 

como um processo, “implica olhá-la mais como um potencial de uma seqüência 

do que como uma verdadeira entidade, a qual vem numa existente requisição de 

uma seqüência de ações.” (ibid)  
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Assim, “enquanto a concepção estrutural é estática (ou talvez eu dissesse, 

de acordo com Frege, 1970, ‘eterna’), instantânea, e integrativa, a operacional é 

dinâmica, seqüencial e detalhada.” (ibid) 

Sfard ressalta que é praticamente impossível formular definições precisas 

das formas de raciocínios operacionais e estruturais. A concepção estrutural é 

mais abstrata, mais integrativa e menos detalhada que a operacional. Elas são 

características quantitativas das concepções, enquanto a diferença qualitativa 

apóia-se na ontologia, isto é, na natureza das entidades matemáticas: “há uma 

divergência ontológica profunda entre concepção operacionais e estruturais” 

(ibid). 

Segundo a autora, a natureza das noções matemáticas é dual, pois 

concepções operacionais e estruturais da mesma noção matemática não são 

exclusivas e sim complementares; em suas palavras “dois lados da mesma 

moeda”. E mais, “ver uma noção matemática como um processo e como um 

objeto é indispensável para um entendimento profundo da matemática”. (ibid, p. 6) 

Sfard ilustra, com alguns exemplos (Tabela 3), que qualquer conceito 

matemático pode ser concebido duplamente, estrutural e operacionalmente. 

 

 Estrutural Operacional 

Função Conjunto de pares ordenados 
(Bourbaki, 1934) 

Processo de cálculo 
ou 
Método bem definido de 
obter um sistema de outro 
(Skemp, 1971) 

Simetria Propriedade de uma forma 
geométrica 

Transformação de uma 
forma geométrica 

Número natural Propriedade de um conjunto 
 ou 
A classe de todos os conjuntos 
com mesma cardinalidade finita 

Zero ou qualquer número 
obtido de outro natural 
somado 1 
([o resultado de] contagem) 

Número racional Par de inteiros 
(um membro de um conjunto de 
pares definido especificamente) 

[o resultado de] divisão de 
inteiros 

Circunferência Lugar de todos os pontos 
eqüidistantes de um ponto dado 

[uma curva obtida de]  
Rotação de um compasso 
em torno de um ponto fixo 

Tabela 3. Descrição estrutural e operacional de noções matemáticas. (ibid) 
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Apresentamos a seguir a nossa idéia sobre concepção estrutural e 

operacional do conceito de integral (Tabela 4). 

 

 Estrutural Operacional 

Integral Área de regiões planas sob 
curva do gráfico de função 
limitada num intervalo 

Processo de cálculo de 
somas infinitesimais 
com utilização de 
técnicas operatórias. 

Tabela 4. Nossa descrição estrutural e operacional da noção integral. 

 

A autora diz que a natureza dual das noções pode ser contemplada 

também por outros meios de representações simbólicas, como gráficas, 

expressões algébricas e até programas de computador. 

O programa de computador corresponde mais a uma concepção 

operacional, pois apresenta uma noção matemática como um processo 

computacional e não como uma entidade unificada. 

A representação de uma noção matemática por uma expressão algébrica 

corresponde a uma concepção estrutural, uma vez que vários componentes estão 

combinados em uma única linha, assim como a representação gráfica. 

Sfard ressalta que a representação algébrica pode ser interpretada de 

ambas as maneiras, devido ao significado também dual do sinal de igualdade “=” 

o qual “pode ser relacionado como um símbolo de identidade ou como um 

‘comando’ para executar as operações presentes no seu lado direito”. (ibid p. 7) 

A autora afirma que os conceitos matemáticos encorajam a concepção 

estrutural e que alguns tipos de representações internas parecem ser mais 

apropriadas a um tipo de concepção do que a outro: 

Conceitos matemáticos são, às vezes, visualizados com a ajuda 
da ‘figuras mentais’[...] Imagens mentais, sendo compactadas e 
integrativas, parecem sustentar a concepção estrutural [...], podem 
ser manipuladas quase como se fossem objetos concretos.[...] Em 
contraste, a codificação verbal não pode ser captada 
instantaneamente à primeira vista e precisa ser processada 
seqüencialmente, sendo, portanto, parecer ser mais apropriada 
para representação de procedimentos calculatórios. Logo, a 
representação interna não-figurativa é mais pertinente para o 
modo de raciocínio operacional. (ibid, pp. 7-8) 
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Sfard enfatiza que outros estudiosos já analisaram que existe certa 

dicotomia quando se fala em aspectos da matemática, e cita Piaget. Em sua 

teoria da abstração reflexiva, Piaget distinguiu dois modos diferentes de 

pensamento matemático: “figurativo, que se refere a ver ‘estados como 

momentâneo e estático’ e assim correspondendo a nossa concepção estrutural; e 

operativo, que ‘lida... com transformações... ’[...] abordagem operacional”. (ibid, p. 

9) 

Esclarece Sfard que o seu artigo discorre mais sobre dualidade do que 

sobre dicotomia, pois as concepções estruturais e operacionais para ela 

apresentam a característica da combinação da natureza ontológico-psicológica e 

suas complementaridades. 

A rigor, a autora preocupou-se com a “questão das premissas filosóficas 

tácitas implícitas em qualquer atividade matemática” e com o “processo cognitivo 

envolvido na manipulação do conhecimento”, tentando levar as “demandas 

simultaneamente focalizando sobre a natureza das entidades matemáticas 

(questão ontológica) como percebida por um pensador (perspectiva psicológica)”. 

(ibid, p. 10) 

E por que dual? Porque ela nem separa e nem divide as duas concepções, 

e sim afirma que a abordagem é complementar, que as concepções têm uma 

unidade. Embora sejam totalmente diferentes elas “se referem a facetas 

inseparáveis da mesma coisa”. (ibid) 

Então para Sfard não cabem discussões sobre matemática ‘algorítmica’ 

versus a ‘abstrata’, uma vez que ela sugere uma abordagem complementar entre 

esses aspectos da matemática, os quais são duplamente necessários e 

mutuamente dependentes, pois “talvez certo grau de destreza no desempenho 

desses processos, deverá algumas vezes ser vistas mais como uma base para o 

entendimento de tais conceitos do que como resultado.” (ibid, p. 11-12) 

A concepção operacional, na maioria das vezes, ocorre antes da estrutural. 

A própria história nos dá alguns exemplos, como também algumas exceções, a 

respeito desta afirmação. “Um olhar cuidadoso na história destas noções como 

número ou funções nos mostrará que elas foram concebidas operacionalmente 
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muito antes que suas definições e representações estruturais fossem inventadas” 

(ibid, p. 13) 

A exceção é possível de ser encontrada nos fatos históricos que envolvem 

a Geometria, por exemplo, pois geralmente encontramos abordagens estruturais 

antes de abordagens operacionais. 

Para um estudo mais profundo sobre esses fatos históricos sugerimos a 

leitura na integra do artigo, no qual a autora expõe exemplos do mencionado 

fenômeno: “vários processos foram convertidos em um todo sólido e compacto 

tornando-se a unidade básica de uma nova teoria mais avançada”. (ibid, p. 19) 

Sfard coloca, de uma forma simplista, que no contexto psicológico a 

concepção operacional deve ser uma prescrição para ensinar: “operacional antes 

da estrutural” (ibid, p. 20). E cita Piaget como pioneiro dessa idéia: “a abstração 

[matemática] deriva-se não do objeto sobre o qual se atua, mas da própria ação. 

Parece-me que esta é a base da abstração lógica e matemática”. (PIAGET apud 

SFARD, p. 21). 

Ela observa que esse fenômeno é hierárquico: “o que é concebido 

puramente operacionalmente em um nível deverá ser concebido estruturalmente 

num nível mais alto”. (ibid, p. 19) 

Então, o processo de formação conceitual é hierárquico, contém três 

estágios que correspondem a três níveis de estruturação, os quais a autora 

chamou de interiorização, condensação e reificação. Esse esquema trifásico 

“implica que um estágio não pode ser alcançado antes que todos os passos 

anteriores sejam dados”. (ibid, p. 25) 

Interiorização é o estágio que o aluno se familiariza com os processos 

que, provavelmente, originarão um novo conceito. Tais processos são executados 

em objetos matemáticos de graus de dificuldades inferiores ao de tal novo 

conceito que poderá ser originalizado.  

“O termo “interiorização” é usado aqui praticamente no mesmo 
sentido dado por Piaget [...]: nós poderíamos dizer que um 
processo foi interiorizado se “pode ser executados por meio de 
representações [mentais]”, e para ser considerado analisado e 
comparado não precisa mais ser realmente efetuado.” (ibid, p. 22). 
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Condensação é o estágio “de ‘compactar’ longas seqüências de 

operações em unidades mais manejáveis [...] Esse é o ponto, no qual nasce 

‘oficialmente’, um novo conceito”. Com esse nível de estruturação se torna mais 

fácil fazer generalizações, comparações e combinações com outros processos, 

assim como, ocorre uma “crescente facilidade em alternar entre diferentes 

representações do conceito.” (ibid, pp. 22-23) 

Tal estágio durará enquanto a nova entidade permanecer conectada a um 

determinado processo. 

Reificação18 é o momento de insight no qual se torna possível “ver” a 

entidade como um objeto, portanto uma mudança ontológica. 

Assim, enquanto interiorização e condensação são mudanças 
graduais mais quantitativas que qualitativas, reificação é um salto 
quântico instantâneo: um processo que se solidifica num objeto, 
numa estrutura estática. Várias representações do conceito se 
tornam semanticamente unificadas por esta construção abstrata, 
puramente imaginária. A nova entidade é logo separada do 
processo que a produziu e começa a formular seu significado do 
fato: de ser membro de uma determinada categoria. Em algum 
momento, esta categoria mais que qualquer tipo de construção 
concreta se torna a mais nova base para sustentar a existência de 
um novo objeto.(ibid, p. 23). 

 

E assim, de forma cíclica, um novo desenvolvimento conceitual pode 

acontecer a partir do objeto reificado, como pode ser observado na tabela 5: 

“Novos objetos podem ser construídos a partir do atual [...] o estágio de reificação 

é o ponto onde começa uma interiorização de conceitos de alto nível”. (ibid, p. 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
18 Reificar.[do latim res,rei, ‘coisa’, + ificar] V.t.d.1.tratar como coisa (AURÉLIO, O Dicionário da Língua 

Portuguesa, século XXI,1999) 
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                                                                                                  Conceito C 
 
 

Tabela 5. Modo geral da formação de conceito. (ibid, p. 26) 

 

“Quase toda atividade matemática pode ser vista como uma interação 

intrincada entre as versões operacionais e estruturais das mesmas idéias 

matemáticas.” (ibid, p. 33) 

A reificação é o nível mais difícil de ser atingido por exigir uma mudança da 

forma de se tratar a noção, uma mudança na natureza da noção, mudança 

ontológica. E, segundo o ciclo da formação da concepção estrutural, implica 
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adicionar ao esquema cognitivo “novas camadas – tornando agregações 

seqüenciais em estruturas hierárquica.” (ibid) 

A autora ainda alerta que, em certos níveis de aquisição do conhecimento, 

a falta da concepção estrutural pode comprometer futuros desenvolvimentos: 

Para um nível mais filosófico e menos teórico, nós podemos dizer 
que em matemática, a transição de processo para objetos 
abstratos melhora nosso senso de compreensão matemática. 
Afinal, reificação aumenta a capacidade de resolver problema e de 
aprender, então quanto mais estrutural for a nossa abordagem, 
mais intensa será nossa confiança no que estamos fazendo. (ibid, 
p. 35) 

 

Sfard chama, assim, a atenção para a importância da reificação. O 

momento de insight que requer a reificação não pode ser esperado sempre que 

intencionado, ele não é fácil de ocorrer e não ocorrerá apenas como fruto de 

destreza de processos da condensação: 

Por causa da complexa natureza de sua mútua dependência, 
parece inevitável que no processo da aprendizagem, a 
compreensão do estudante – esta sensação de competência e 
destreza que acompanha a habilidade de “ver” estruturas 
abstratas – às vezes ficará solta atrás da aptidão técnica [...] A 
reificação, que traz compreensão relacional, é difícil de se 
alcançar; ela requer muito esforço e pode acontecer quando 
menos esperada, às vezes numa súbita luz. (ibid, pp. 38-39) 

 

Na tabela 6, Sfard apresenta um resumo do que constitui as concepções 

operacionais e estruturais.  

 
 Concepção operacional 

 
Concepção estrutural 

 
Características gerais Uma entidade matemática é 

concebida como produto de um 
certo processo ou identificada com 
o próprio processo. 

Uma entidade matemática é 
concebida como uma estrutura 
estática - como se fosse um 
objeto real. 

Representações internas É sustentada por representações 
verbais. 

É sustentada por imagens 
visuais 

Seu lugar no 
desenvolvimento 
conceitual 

Desenvolve-se nos primeiros 
estágios de formação de conceito. 

Evolui a partir da concepção 
operacional. 

 
Seu papel nos processos 
cognitivo 

 
É necessária, mas não suficiente, 
para um efetivo aprendizado & 
resolução de problemas. 

 
Facilita todos os processos 
cognitivos (aprendizado, 
resolução de problemas) 

Tabela 6: Concepções operacionais e estruturais – Resumo (ibid, p. 39) 
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A seguir, reproduzimos o exemplo dado por Oliveira (2004, p. 18) do 

desenvolvimento operacional-estrutural do conceito integral (tabela 7).  

 

Definição de 
área como 
limite de 
soma de 
Riemann 

Cálculo de área 
usando a 
definição de 
limite de soma 
de Riemann 

Cálculo de 
áreas por 
inserção de 
retângulos 

Definição de 
integral como 
limite de somas 
de Riemann

Cálculo de 
área usando a 
definição de 
integral 

Teorema 
Fundamental 
do Cálculo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 7. Desenvolvimento operacional-estrutural do conceito Integral. 

 

Podemos dizer que historicamente Arquimedes intui os rudimentos do 

conceito Integral em seus processos de exaustão na tentativa resolver problemas 

de quadraturas. Durante séculos cientistas italianos, alemães, franceses, 

ingleses, e etc., estudaram e processaram as questões de quadratura 

desenvolvendo, então, o conceito que, assim, adquiriu formato estruturado, 

principalmente após os trabalhos Newton e Leibniz. Cálculos de área passaram a 

ser executados como novo conceito de Integral, como sendo limite de somas de 

Riemann, por exemplo.  Depois mais processos condensados até o surgimento do 

Teorema Fundamental do Cálculo. E assim, ciclicamente, ainda continuará a se 

desenvolver. 
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Interiorização dos processos que envolvem a noção Integral refere-se à 

manipulação de objetos familiares como área de retângulos e limite. 

A condensação dos processos da Integral refere-se a mobilizar e 

compactar técnicas na busca da definição da Integral como limite de somas de 

Riemann. 

Reificação da noção é tratá-la como objeto estático, utilizando, como por 

exemplo, no cálculo de áreas de superfícies planas. Como objeto, a noção 

Integral, juntamente com o objeto já familiar derivada, pode servir para um 

processo de grau de dificuldade mais alto, no estabelecimento do Teorema 

Fundamental do Cálculo. 

No cálculo da Integral são mobilizadas concepções operacionais quando o 

estudante processa técnicas da integração, por exemplo, a técnica da substituição 

e integração por partes, bem como nos processos condensados de utilização de 

primitivas no cálculo da integral definida.  

As concepções estruturais da Integral podem ser verificadas, por exemplo, 

quando a noção é usada como objeto matemático para cálculos de áreas de 

regiões planas sob gráficos de funções. 

Uma explanação mais detalhada está desenvolvida no capítulo das 

considerações metodológicas, na parte de análise das questões e dos dados 

coletados. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

Considerações Metodológicas 
 
 

Para investigar os conhecimentos sobre a noção matemática Integral de 

alunos que já estudaram tal tema num curso regular de Cálculo e ainda, se esses 

conhecimentos apontavam concepções operacionais e estruturais, segundo Sfard 

(1991), usamos um questionário como instrumento de pesquisa. 

Com a finalidade de elaborar o instrumento, fizemos previamente um 

questionário piloto, que auxiliou na determinação do que seria o definitivo. Ele se 

constitui de nove questões nas quais incluímos técnicas de integração, cálculo da 

integral definida e cálculos de área. Também incluímos um espaço livre para o 

aluno dizer o que significa para ele a noção Integral. 

Aplicamos o questionário em duas turmas diferentes de alunos do curso 

Matemática, uma cursava CDI III e a outra CDI V. A idéia era avaliar os 

conhecimentos sobre a integral de alunos em diferentes momentos no curso de 

exatas. Uma turma havia estudado a noção recentemente e a outra há um pouco 

mais de tempo.  

Os procedimentos efetuados na aplicação do questionário estão expostos 

na próxima secção. 
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4.1. Procedimentos 
 

Primeiramente elaboramos o questionário que serviu de piloto para o 

definitivo. Esse piloto, que constava de seis questões, sendo duas referentes a 

técnicas de integração, duas sobre o cálculo da integral definida e duas que 

relacionavam a integral com área, apontou-nos como deveríamos montar o 

questionário final, isto é, quais questões iríamos necessitar formular a fim de 

alcançarmos nossos objetivos.  

Para aplicarmos nosso questionário escolhemos duas turmas de alunos 

que cursavam Matemática em uma instituição de São Paulo; os alunos do CDI III, 

portanto, estudantes do terceiro semestre, e os do CDI V, ou seja, do quinto 

semestre. 

Para a primeira turma, optamos aplicar o questionário em duas etapas, 

enquanto que com a segunda turma, o aplicamos em um único encontro. 

Foram dois encontros com os alunos do CDI III, primeiro grupo. Na primeira 

etapa aplicamos as questões de números um a quatro por julgarmos o suficiente 

e necessário para o primeiro encontro, e na segunda etapa, que foi exatamente 

uma semana depois, as questões restantes. Contamos com 31 alunos no primeiro 

encontro, e no segundo com apenas 30. 

Os alunos não foram avisados previamente que iriam participar de uma 

pesquisa relativa à noção integral: eles ficaram sabendo exatamente no mesmo 

momento da aplicação do questionário e ninguém se opôs a fazer. O professor 

nos introduziu à classe, fizemos uma pequena apresentação, falando brevemente 

sobre o nosso trabalho, e, em seguida, distribuímos a primeira parte do 

questionário. A idéia era sobressaltar o mínimo possível os alunos com relação à 

natureza das questões. Mantivemos os alunos na mesma disposição que já se 

encontravam na classe e ficamos cerca de meia hora com eles no primeiro 

encontro e uma hora no segundo. 

Na primeira etapa não dispúnhamos de um observador para fazer registros 

de eventuais acontecimentos, contávamos apenas com a presença do professor 
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que ficou na sala supervisionado e auxiliando o evento sem fazer nenhuma 

intervenção a respeito das questões. 

Na segunda etapa, além, mais uma vez, da presença desse mesmo 

professor, que teve um papel colaborativo nos dois encontros, dispúnhamos da 

observação de uma colega do nosso grupo de pesquisa para anotar eventuais 

perguntas e ações dos estudantes como também qualquer outra coisa que 

ocorresse. Os encontros decorreram com harmonia e nós obtivemos uma boa 

contribuição dos alunos, como também do professor que logo demonstrou estar 

solícito e curioso com nosso trabalho. 

Para o segundo grupo (CDI V), decidimos aplicar o questionário em uma 

única vez. Percebemos que não eram necessárias duas etapas como fizemos 

com o outro grupo, pois as questões de 1 a 4 (aplicadas no primeiro encontro) 

não demandavam muito tempo de resolução, como aconteceu com os alunos na 

ocasião da etapa 1 com o grupo 1. Portanto, percebemos que era possível e, até 

mesmo, mais interessante trabalhar todas as questões em um único encontro 

com os estudantes do segundo grupo. Interessante, pois tal procedimento 

resolveu um problema de ordem prática: não tivemos que recodificar esses alunos 

como aconteceu com os alunos do grupo 1 para o segundo encontro. Eles 

passaram a ser designados por A37, A38, A38,...A66, porque não foi possível 

identificar os códigos A1, A2, A3...A31, que haviam sido designados no primeiro 

encontro para os mesmos alunos na ocasião do segundo encontro. E como o 

grupo 2 continha doze alunos, os quais também não foram avisados previamente 

sobre o experimento e também aceitaram contribuir com a pesquisa, receberam 

os códigos A1, A2, A3,...A12. 

Nesse único encontro com o grupo 2, também contamos com a 

colaboração de uma outra colega do nosso grupo de pesquisa, que desempenhou 

o papel de observadora. 

Como fizemos com a outra turma, os alunos mantiveram-se nos mesmos 

lugares em que já se encontravam. A professora também permaneceu na sala de 

aula durante a aplicação do questionário e não interferiu em momento algum em 

nosso trabalho. 
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Nossos encontros decorreram de forma tranqüila e harmônica. Ficamos 

satisfeitos, e até agradecidos, com esta fase do projeto, em que pudemos contar 

com a colaboração desses dois professores e de seus alunos. 

Na próxima secção apresentamos o questionário. Em seguida, uma 

explicação do porquê de cada questão. 

 
 
4.2. O questionário: 

 

As nove questões que compõem o instrumento foram organizadas da 

seguinte maneira: as três primeiras são relativas a técnicas de integração, uma 

relativa à regra da potência, outra à técnica da substituição, e a terceira sobre 

integração por partes; as duas próximas questões são referentes à integral 

definida; em seguida, três questões que relacionam a integral com áreas de 

figuras planas; e uma última dá oportunidade ao aluno manifestar a sua opinião a 

respeito do Conceito de Integral. 

 
 
4.2.1. As questões: 
 

Calcule: 

1) ∫ dt
t 5

3    

2) ∫ − dxxx 232  

 

3) ∫ dxxex    

4) ∫ −
6

3

2 )2( xx dx  

5) Calcule dttt∫ +
2

0

32 13   

6) Ache a área da região hachurada no gráfico abaixo: 
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π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 3π/2 7π/4 2π 9π

−1.0

1.0

2.0

y = sen x

 
 

7) Calcule a área da região limitada pela curava 2xy = , o eixo x  e a reta 

3=x . 

8) Calcule ∫
−

−
2

2

24 x dx . Qual é o significado geométrico do resultado 

obtido? 

9) Que significado tem a integral para você? 

 
 
4.2.2. Análise prévia das questões 

 

Elaboramos essas questões com a expectativa que elas nos fornecessem 

os dados necessários para levantar as concepções, sobre a Integral, de alunos 

que já estudaram o tema, tanto no que se refere às técnicas da integração quanto 

no significado geométrico da Integral. Além disso, pretendíamos observar se as 

suas concepções apontam mais para concepções operacionais ou estruturais, 

segundo nossa fundamentação teórica. 

As três primeiras questões referiam-se às técnicas de integração. A 

primeira era relativa à regra da potência, portanto, nossa intenção foi verificar os 

saberes dos alunos relativos a essa regra. A segunda referia-se à técnica da 

substituição, logo, o nosso intuito com esta questão foi verificar saberes dos 

alunos com relação à técnica da substituição. Na terceira, era solicitada uma 

integração por partes, assim o que pretendemos é levantar quais os 

conhecimentos que os alunos apresentavam referentes a essa técnica. 
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Essas três primeiras questões foram escolhidas para tentar investigar a 

veracidade dos comentários de professores, os quais relatam que o que os alunos 

retêm sobre integral seriam somente as técnicas. Como são três questões que 

exigem dos alunos mobilizarem técnicas para resolvê-las, isto é, são processos, 

julgamos que elas nos possibilitariam analisar concepções operacionais dos 

mesmos com relação à noção integral, segundo Sfard. 

A seguir vinham duas questões de cálculo da integral definida, com as 

quais pretendíamos investigar os conhecimentos de alunos e de como eles lidam 

com os limites de integração, principalmente da necessidade de lançar mão de 

uma mudança de variável, caso explícito da quinta questão, pois requer uma 

substituição. 

Essas duas questões também envolvem processos, nesse caso os 

processos da integral definida; conseqüentemente elas nos possibilitam analisar 

concepções operacionais de alunos relativos ao conceito. 

As três questões subseqüentes, questões de números seis, sete e oito, 

relacionavam a integral com a área de figuras planas. Com elas, pretendíamos 

verificar se o aluno faria gráficos para resolução ou então se lançaria mão de 

outra forma de solução, por meio da busca por uma primitiva. 

Em particular, na oitava questão, que envolvia uma integral nada simples 

de calcular, pretendíamos investigar se o aluno lançaria mão de uma 

representação gráfica e, percebendo que se trata da área de um semicírculo de 

raio dois, colocaria diretamente o resultado. 

Essas questões envolviam concepções operacionais e estruturais da noção 

integral, uma vez que o aluno faz representações gráficas para resoluções e faz 

aplicação da integral para determinar a área de uma figura plana, ou mesmo no 

caso do aluno optar por outras formas de resoluções. Logo eram questões que 

nos possibilitariam analisar concepções operacionais e estruturais com relação à 

noção integral. 

Na última questão o aluno tinha a possibilidade de dar a sua visão sobre 

integral, possibilitando-nos examinar as suas considerações. 
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Fizemos anteriormente uma apresentação por blocos de questões, agora 

faremos uma análise questão a questão do instrumento. Depois apresentaremos 

um quadro sintetizado das ações a serem observadas, dos conceitos e técnicas 

utilizadas e das concepções mobilizadas, segundo Sfard. 

Com a primeira questão pretendíamos levantar o discernimento do aluno 

com relação à regra da potência, e como esse caso requer a aplicação quase 

direta desta regra, o que almejávamos era verificar se ele dominava os processos 

que a envolvem, isto é, se ele concebia operacionalmente a regra da potência. 

Consiste em resolver a integral ∫ dt
t 5

3 que com o tratamento 5
5 .33 −= t

t
, se 

expressa por ∫ ∫ −− = dttdtt 55 33  e, aplicando diretamente a regra da potência 

resulta kt
+

−

−

4
3 4

, com ℜ∈k ; e após mais um tratamento se expressa por ,
4

3
4 k

t
+

−  

sendo ℜ∈k . Esses eram os processos que pretendíamos analisar. 

Na segunda questão, em que se pedia para calcular a integral 

∫ − dxxx 232 , tínhamos a intenção de verificar os saberes dos alunos relativos 

aos processos envolvidos na técnica da substituição. Ao se efetuar a substituição 

u = 23 x− , tal processo indica o caminho para a resolução. Com isso feito, então, 

como xdxdu 2−= , se teria agora a integral duu∫ − , e assim, fazendo o 

tratamento 2
1

uu −=− , a resolução da questão, a partir desse momento, exigiria 

o emprego da regra da potência mencionada na questão anterior. Portanto, com 

essa questão, que envolve a manipulação dos processos da regra de 

substituição, poderíamos observar alguma indicação de concepção operacional 

de tal técnica.  

Da terceira questão, na qual se solicitava o cálculo da integral ∫ dxxex , 

almejávamos investigar os conhecimentos que envolvem a técnica da integração 

por partes. Ao se observar que se trata de multiplicação de duas funções f(x)= x  e 

g(x)= xe se deve fazer o emprego da técnica por partes para sua resolução, isto é 

chamando-se xu =  e dxedv x= , obtêm-se dxdu =  e ∫ +== kedxev xx , com 
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ℜ∈k  (nesse momento poderemos avaliar também se o aluno detém 

conhecimento de uma tabela de integração e se lança mão dela para a resolução, 

isto é, se ele sabe que ∫ += kedxe xx , sendo ℜ∈k , e aplicando a regra 

∫ ∫−= vduuvudv , tem-se ∫ dxxex  = ∫− dxexe xx , donde resulta ∫ dxxex  

= kexe xx +− , com ℜ∈k . Conseqüentemente, como se trata da manipulação dos 

processos da integração por partes, a questão nos possibilita verificar se tal 

técnica foi concebida operacionalmente. 

Podemos dizer que, para Sfard, essas três primeiras questões envolvem 

processos, portanto são questões de abordagens de concepções operacionais da 

noção integral, embora em muitos momentos o aluno possa mobilizar concepções 

estruturais como, por exemplo, ao manipular a derivada e a integral como sendo 

resultantes de operações inversas, no caso da integração por partes, isto é, 

deixando transparecer essas noções como objeto. 

Com a quarta questão tínhamos a intenção de levantar os conhecimentos 

com relação à integral definida e analisar como o aluno lida com os limites de 

integração. Resume-se na integral ∫ −
6

3

2 )2( xx dx , da qual a resolução o aluno 

pode lançar mão diretamente de uma primitiva, fazendo uma condensação dos 

processos referentes às técnicas de integração. Desse modo, ficam implícitas as 

propriedades da integração que caracterizam a integração como operador linear 

do espaço das funções integráveis, isto é, satisfaz a aditividade e a multiplicação 

por escalar. 

Talvez, tal atitude possa indicar que o operador integração esteja reificado 

pelo aluno. Assim poderá expressar por ∫ −
6

3

2 )2( xx dx  = 
6

3

2
3

3 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− xx = ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 2

3

6
3
6 - 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 2

3

3
3
3 , do que, após cálculos numéricos, obtêm-se o resultado 36. Diante 

disso, o que pretendemos aqui é verificar como o aluno emprega técnicas de 

integração e o conceito de integral definida, e ainda como manipula os saberes 

relacionados aos processos do cálculo da integral definida. 
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Na quinta questão, em que se solicitava calcular dttt∫ +
2

0

32 13 , também 

pretendíamos investigar os conhecimentos de alunos relativos aos processos da 

integral definida e, principalmente aqui, desejávamos analisar como o aluno lida 

com os limites de integração, uma vez que se deve fazer uma mudança de 

variável para a resolução, e com isso acarretar uma mudança nos limites, caso o 

aluno, após a substituição, opte por processar o cálculo diretamente, também 

indicando a condensação dos processos da integral definida. Dito de outro modo, 

fazendo 13 += tu , obtêm-se dttdu 23= , o que acarreta, para 10 =⇒= ut  e para 

92 =⇒= ut  donde se obtêm duu∫
9

1

, e após tratamentos algébricos e aplicação 

da regra da potência, resulta em duu∫
9

1

= ∫
9

1

2
1

duu = 

9

1

2
3

3
2u = 

9

1
3

2 uu = 
3
2

3
9.9.2
−  = 

3
52

3
2

3
54

=− . 

Por outro lado, pode acontecer de os alunos manipularem estruturalmente 

a integração e calcularem, à parte, a integral indefinida utilizando a mesma 

substituição, retornando à variável da origem e utilizando dessa forma os limites 

de integração como foram propostos, obtendo assim dttt∫ + 13 32 = 

( ) kt
+

+
3

12 2
3

3

,com ℜ∈k ; e voltando para a integral  dttt∫ +
2

0

32 13 , agora sim, 

aplicando os processos envolvidos no cálculo da integral definida, e expressando 

por dttt∫ +
2

0

32 13 = ( )
2

0

2
3

3

3
12 +t = ( ) ( )

3
102

3
122 2

3
2
3

3 +
−

+ , que, após tratamentos 

algébricos obtêm-se o mesmo resultado 
3

52 . 

Essa era também uma questão que nos possibilitaria verificar os 

conhecimentos dos alunos relativos aos processos e objetos envolvidos. Assim 

como as três primeiras questões, segundo o desenvolvimento operacional-
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estrutural de noções matemáticas de Sfard, as questões quatro e cinco poderiam 

nos permitir analisar se os alunos aparentemente conceberam a integral 

operacionalmente.  

Por meio da sexta questão desejavámos encontrar a área de uma região 

limitada pelo gráfico da função seno e o eixo x no intervalo [0, π2 ]. A região 

estava apresentada no questionário e com ela tínhamos a intenção de investigar 

se o aluno faz aplicação de integral para determinar áreas de regiões planas. 

Nesse caso, o aluno precisa processar a integral que corresponde ao valor 

da área da região a ser determinada. Pretendíamos verificar se o aluno observava 

que, como se refere a uma área, não assumirá valores negativos, embora no 

intervalo [π , π2 ] seja um número negativo, sendo necessário, portanto, tomar o 

módulo da função seno ou o módulo da integral nos cálculos. 

Queremos verificar quais são as diferentes maneiras para esse cálculo, por 

exemplo, se exprimirá: 

A= ∫∫ +
π

π

π 2

0

senxdxsenxdx , ou A=2 ∫∫ =
π

π

π 2

0

2, senxdxouAsenxdx , ou ainda de outras 

possibilidades que possam aparecer 

Nesses dois últimos procedimentos era nosso intuito verificar se o aluno 

percebia a simetria do gráfico da função seno. Caso o aluno opte pela segunda 

formulação poderemos observar os seguintes processos envolvidos nesta: 

A=2 ∫
π

0

senxdx = π

0
cos2 x− = -2 ( )0coscos −π  = -2(-1-1) = 4. 

Como temos a função trigonométrica seno, a questão nos possibilita 

observar concepções estruturais dessa função. Dessa forma examinaremos os 

conhecimentos dos alunos sobre o conceito de derivada e integral da função 

seno, além de nos possibilitar avaliar se o aluno usa a integral como objeto, uma 

vez que a mobiliza para a resolução da questão, portanto, refletindo concepções 

estruturais do conceito integral.  
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A sétima questão solicitava o cálculo da área da região limitada pela curva 
2xy = , o eixo x  e a reta 3=x . Diferentemente da questão anterior, nesta não se 

fornece o gráfico da região a ser determinada. 

Intencionamos investigar se os alunos esboçavam o gráfico. Tínhamos 

também em mente avaliar os conhecimentos relativos à aplicação da integral, isto 

é, se o aluno mobilizava a integral como objeto para determinar áreas. 

Assim sendo, preliminarmente, desejávamos verificar se o aluno fazia o 

gráfico das funções dadas para visualizar a região cuja área foi solicitada e 

observar como ele expressava a integral correspondente, que nesse caso, 

resume em calcular ∫
3

0

2dxx . 

A resolução envolve os processos da regra da potência e da integral 

definida, processos já utilizados nas questões anteriores, com os quais a integral 

se expressa por ∫
3

0

2dxx  = 
3

0

3

3
x = ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 0

3
33

, que resulta 9.  

A função f(x)= 2x , da questão anterior, foi propositadamente escolhida por 

não representar um elemento complicador tanto no esboço do gráfico como no 

cálculo da integral, uma vez que nosso objetivo aqui era investigar quais as 

concepções operacionais ou estruturais da integral o aluno mobiliza na sua 

resolução. 

Na oitava questão, na qual se pedia o cálculo de ∫
−

−
2

2

24 x dx  e o 

significado geométrico do resultado obtido, pretendíamos investigar os saberes do 

aluno relativos à noção integral, tal como as técnicas e conceitos. 

Nesse item há uma integral nada fácil de desenvolver, mas se o aluno 

perceber que a função é uma semi-circunferência de raio dois e centro na origem, 

e, por conseguinte, o que se pede é a área do semicírculo correspondente, ele 

encontrará um caminho bem mais simples de resolução ao invés do tratamento 
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via substituições trigonométricas, o que implica no cálculo de uma integral com a 

função integranda xy 2cos= .  

Caso o aluno faça a representação gráfica, visualizará a região solicitada e 

poderá perceber que a área em questão se expressa por A=
2
1 ( 2rπ ), e como r=2, 

é possível colocar, quase que diretamente, o resultado A= 2π . 

Almejamos estudar se o aluno, ao perceber (se perceber) tal fato sente-se 

seguro de afirmar que o valor dessa integral é π2 , uma vez que esta é a área 

deste semicírculo. Todavia, reconhecemos que talvez não seja muito fácil a 

identificação da curva que é o gráfico da função integranda. 

Como essa questão envolvia concepções operacionais e estruturais da 

integral, pois não só exige manipular processos como também o objeto 

matemático integral, ela nos possibilitaria analisar se o aluno havia concebido 

operacionalmente bem como estruturalmente a noção. 

Portanto, a resolução dessas três questões, números seis, sete e oito, 

requer o tratamento da integral como objeto, uma vez que exige aplicar a integral 

para determinar áreas de regiões planas, conseqüentemente requer concepções 

estruturais do conceito. 

Assim, segundo o desenvolvimento operacional-estrutural de noções 

matemáticas de Sfard, esse instrumento de pesquisa nos possibilita avaliar os 

conhecimentos de alunos, objetivo desse trabalho. 

A tabela 8 resume e ilustra os aspectos a serem investigados com cada 

questão do questionário: 
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Questão Ações a serem observadas: Conceitos e técnicas 
mobilizadas 

Concepções 
mobilizadas (Sfard) 

 
 

1ª 

O aluno faz tratamento para ser 
possível o uso da regra da 
potência? Como mobiliza os 
processos desta regra? 

Noção de integral 
indefinida como uma 
família de funções e regra 
da potência para 
integração. 

Concepções operacionais 
(processos da regra da 
potência) e estruturais 
(noção de integral 
indefinida). 

 
 

2ª 

O aluno faz mudança de variável 
processando a substituição de 

23 x−  por u, t, y,...? Mobiliza os 
processos da técnica da 
substituição? 

Noção de integral 
indefinida, técnica da 
substituição para 
integração e regra da 
potência.  

Concepções operacionais 
(processos das regras da 
potência e substituição) e 
estruturais (noção de 
integral indefinida). 

 
 
 

3ª 
 

O aluno mobiliza os processos 
da técnica de integração por 
partes? Lança mão de tabelas 
de derivada e integral? Percebe 
que, tanto a derivada como uma 
primitiva de f(x)= xe é ela 
mesma? 

Noção de integral 
indefinida, técnica de 
integração por partes e da 
potência. 

Concepções operacionais 
(processos da integração 
por partes) e estruturais 
(f(x)= xe como objeto e 
noção da integral 
indefinida). 

 
 
 
 

4ª 
 

Como o aluno manipula os 
processos do cálculo da integral 
definida? Como lida com os 
limites de integração? 

O cálculo da integral 
definida. Técnica da busca 
de uma primitiva. 
Aplicação, mesmo que 
implicitamente, da 
integração vista como um 
Operador linear do espaço 
das funções integráveis. 

Concepções operacionais 
(processos condensados 
das técnicas de integração 
e do cálculo da integral 
definida) e estruturais 
(integração como operado 
linear). 

 
 
 
 

5ª 

O aluno manipula os processos 
dos cálculos da integral definida? 
Como lida com os limites de 
integração, principalmente no 
caso de optar por 

dttt∫ +
2

0

32 13 = duu∫
9

1

? 

A busca de uma primitiva 
pela técnica da 
substituição. O cálculo da 
integral definida 
envolvendo os 
tratamentos relativos aos 
limites de integração.  

Concepções operacionais 
(processos da primitivação 
e do cálculo da integral 
definida) e estruturais 
(obtenção da primitiva pela 
técnica da substituição).  

 
 
 

6ª 

O aluno relaciona o cálculo de 
área sob curva com a integral? 
Que procedimento mobiliza? 
Utiliza módulo da integral ou 
módulo de parte da função, ou 
ainda outro procedimento? 

A integral como área de 
regiões planas sob 
gráficos de funções. 
Conceito de área (valor 
sempre positivo). A 
primitiva da função seno. 

Concepções operacionais 
(processos do cálculo da 
integral definida) e 
estruturais (função seno, 
área, integral como objeto).  
 

 
 
 
 

7ª 
 

O aluno utiliza a representação 
gráfica das funções? Observa 
que se trata da integral da 
função quadrática num 
determinado intervalo e expressa 

e processa a integral ∫
3

0

2dxx ? 

A identificação da integral 
como área sob funções 
(área de uma região 
plana). Função quadrática. 
Retas. Cálculo da integral 
definida. 
 

Concepções operacionais 
(representação gráfica e 
processos da regra da 
potência e do cálculo da 
integral definida) e 
estruturais (integral como 
objeto e representações da 
função quadrática). 
 

8ª 
 

O aluno utiliza a representação 
gráfica? Percebe que se trata da 
área de um semicírculo de raio 
dois e centro na origem, e dá 
diretamente a resposta? Não 
relaciona com a representação 
gráfica e procura técnicas de 
obter uma primitiva? 

A integral como sob 
funções (área de uma 
região plana). 
Equação da 
circunferência. Área do 
círculo. Busca de uma 
primitiva por substituição 
trigonométrica. 

Concepções operacionais 
(processos de técnicas de 
integração e do cálculo da 
integral definida) e 
estruturais (identificação da 
integral com área). 

Tabela 8. Objetivos de cada questão. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

Análise dos dados coletados 
 
 

Para fazer análise dos dados obtidos com a aplicação do questionário, 

optamos pela formatação de tabelas. Elaboramos tabelas (uma para cada 

questão) mostrando os itens investigados, itens esses que variam de questão a 

questão. Nas tabelas referentes às questões 1 a 4, os alunos do primeiro grupo 

estão codificados por A1, A2, A3,..., até A31 e os alunos do segundo grupo por 

A1, A2, ..., até A12. As tabelas que dizem respeito às questões 5 a 9, os 

estudantes do segundo grupo estão com a mesma codificação, mas os do 

primeiro foram recodificados por A37, A38, A39,..., até A66. 

Na questão 1 em  que se encontra o cálculo de ∫ dt
t 5

3 , pretendíamos 

estudar os conhecimentos relativos à regra da potência da integração, para tanto 

procuramos investigar: 

1) Os alunos fizeram o tratamento 5
5 .33 −= t

t
? 

2) Os alunos apresentaram procedimentos corretos da regra da potência, 

sem exibirem erros em cálculos numéricos, no caso 

∫ ℜ∈+−=+
−

=
−

− )(
4
3

4
33 4

4
5 kk

t
ktdtt ? 

3) Os alunos colocaram a constante (número real) indicando que a integral 

é uma família de funções? 
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A apresentação dos dados obtidos nesta análise está exibida na Tabela 9 

que apresenta dez colunas, sendo que: 

A coluna 1 exibe os códigos atribuídos aos alunos do primeiro grupo (A1 

até A31).  

As colunas 2 a 4 exibem os dados coletados relativos aos alunos do grupo 

1. 

Da coluna 2, constam os dados coletados referentes à pergunta 1);  

Na coluna 3, figuram os dados coletados referentes à pergunta 2);  

Na coluna 4, estão os dados coletados referentes à pergunta 3); 

A coluna 5 exibe comentários e representações de respostas com variadas 

situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 1; 

A coluna 6 exibe os códigos designados aos alunos do segundo grupo (A1 

até A12); 

As colunas 7 a 9 exibem os dados coletados relativos aos alunos do grupo 

2. 

Na coluna 7 figuram os dados coletados referentes à pergunta 1) ;  

Na coluna 8 constam  os dados coletados referentes à pergunta 2);  

Na coluna 9 figuram os dados coletados referentes à pergunta 3);  

A coluna 10 exibe comentários e representações de respostas com 

variadas situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 2. 

Utilizamos símbolos diferentes conforme os resultados encontrados 

designados da seguinte maneira: 

S: para indicar que os dados dizem respeito à pergunta e não exibem 

processos com erros; 

N: para indicar que os dados satisfazem à pergunta, mas exibem erros; ou 

para indicar também que os alunos não fizeram a questão; 

*: para indicar que os dados não são relativos à pergunta;  

-: para indicar que os dados não são passíveis de análises.  
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Questão  1 

 Grupo 1 Grupo 2 

Alunos 1) 2) 3)  Alunos 1) 2) 3)  

A1 S S S - A1 S S S - 

A2 S S S -  A2 S S S - 

A3 S N S Processou

k
t

t
+

−
=

−

−

4

4 12
4

3
 

A3 S S S - 

A4 S N S Processou 

∫ ==
−

−

43
1

3
1 4

4 tdtt

  

kt
+

−

12

4

 

A4 S S S - 

A5 S N S Processou

∫
−

− −
=

6
33

6
5 tdtt

kt +−= −62  

A5 S S N - 

A6 S S S - A6 S S S - 

A7 S S S -  A7 S S S -  

A8 S S S - A8 S S S - 

A9 S S S - A9 S S S -  

A10 S S S - A10 S S S - 

A11 S S S - A11 S S S - 

A12 S S S - A12 S S S - 

A13 S S S -      

A14 S N S Processou

kt
+

−

4
3 4

 

     

A15 S S S -      

A16 S S S -      

A17 S S S -      

A18 S S S -      

A19 S S S -      

A20 S S S -      

A21 S N N Processos de 
derivação: 

∫ −− = 65 153 tdtt  

     

A22 S S S -      

A23 S S S -      

A24 S S S -      

A25 S S S -      

A26 S S N -      
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A27 S S S -      

A28 S S S -      

A29 S S S -      

A30 S N S Expressou 

∫ +=− ctdtt
6

33
6

5

ct
+=

2

6

 

     

A31 S S S -      

Tabela 9. Dados coletados com a primeira questão. 

 

Conforme mostrou a Tabela 9 podemos afirmar que alguns protocolos 

exibiram procedimentos que podem revelar o desconhecimento dos processos 

que envolvem a regra da potência para integração. 

Analisando as produções dos alunos, pudemos notar que alguns exibiram 

erros nos processos da regra da potência. Os protocolos dos alunos A4 e A14 

(grupo 1) não exibiram o sinal negativo na primitiva encontrada. Além disso, 

pudemos observar procedimento equivocado expressado no protocolo do aluno 

A4 ao passar, no momento do tratamento 5
5 .33 −= t

t
, o número 3 que figurava no 

numerador para o denominador: ∫ ==
−

−

43
1

3
1 4

5 tdtt kt
+

−

12

4

. E verificamos a falta da 

constante real nos protocolos dos alunos A21, A26 do primeiro grupo e A5 do 

segundo. 

O aluno A3, grupo 1, após realizar o tratamento 5
5 .33 −= t

t
, aplicou 

corretamente a regra da potência e apresentou o resultado com erro numérico 

grafando uma resposta que exibe uma fração da qual o numerador aparecem 

somente números e no denominador, somente variável (Figura 5). 



 75

 

Figura 5. Produção do aluno A3, grupo 1. 

 

O aluno A5 do grupo 1 fez o tratamento inicial e seu protocolo revelou que 

ele não domina os processos da referida regra. Além disso, apresentou erro na 

simplificação da fração 
6
3 6−− t  como sendo 62 −− t  (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Produção do aluno A5, grupo 1. 

 

A produção do aluno A21 do primeiro grupo mostrou que, além de não 

dominar os processos da regra da potência e não apresentar a constante em sua 

resposta, empregou o processo da regra da potência para derivada, como 

ilustrado a seguir (Figura 7): 
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Figura 7. Produção do aluno A21, grupo 1. 

 

O estudante A30 indicou que domina os processos da regra da potência, 

porém apresentou incorreções no que se refere à soma de números relativos, 

conforme exibido na quinta coluna da Tabela 9. 

Com os dados coletados com os protocolos apresentados podemos 

perceber que para a maioria dos alunos a regra da potência na integração não 

traz dificuldades, mas em alguns casos de estudantes do primeiro grupo a regra, 

aparentemente, não foi concebida operacionalmente. 

Na questão 2 em que se pretendiam estudar os conhecimentos relativos à 

técnica da substituição por meio do cálculo de ∫ − dxxx 232 , procuramos 

investigar: 

1) Os alunos fizeram a substituição u = 23 x− , o tratamento xdxdu 2−=  e 

processaram 2
1

uu −=− ? 

2) Os alunos apresentaram coerentes procedimentos da técnica da 

substituição? 

3) Os alunos atingiram o resultado sem erros nos processos da regra da 

potência, ou na obtenção de primitiva ou em cálculos numéricos? 

 

Os dados obtidos nessa análise estão exibidos na Tabela10 o qual 

apresenta dez colunas, sendo que: 
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A coluna 1 exibe os códigos atribuídos aos alunos do primeiro grupo (A1 

até A31) e as colunas 2 a 4 exibem os dados coletados relativos aos alunos do 

grupo 1 referentes às perguntas anteriormente elencadas 1), 2), 3) 

respectivamente. 

A coluna 5 exibe comentários e representações de respostas com variadas 

situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 1; 

A coluna 6 exibe os códigos designados aos alunos do segundo grupo (A1 

até A12) e as colunas 7 a 9 exibem os dados coletados relativos aos alunos do 

grupo 2 referentes às perguntas 1), 2), 3) respectivamente. 

A coluna 10 exibe comentários e representações de respostas com 

variadas situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 2. 

Utilizamos os mesmos símbolos já estipulados na tabela anterior. 

 
Questão  2 

 Grupo 1 Grupo 2 

Alunos 1) 2) 3)  Alunos 1) 2) 3)  

A1 N N N Não fez, escreveu: 
“não lembro” 

A1 N N N Não fez 

A2 * N N Optou por 
substituição 

trigonométrica 

 A2 S S S - 

A3 S S N Exibiu erro no 
processo da regra 

da potência 

A3 S S S - 

A4 S N N Não voltou para 
variável x 

A4 S N N Não voltou para 

variável x 

A5 S S N Processou a regra 
da potência da 

derivação 

A5 S S S - 

A6 S S S - A6 S S S - 

A7 S S S -  A7 S S S -  

A8 S S S - A8 S N N Não voltou para 

variável x  

A9 S S S - A9 S S S -  

A10 S S S - A10 S S S - 

A11 S S N Exibiu erro no 
processo da regra 

da potência 

A11 S S S - 

A12 S S S - A12 S S S - 
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A13 S S S -      

A14 N N N Expressou 

∫ =duu2

∫ − duu 22  

     

A15 S S S -      

A16 S S S -      

A17 S S S -      

A18 S S S -      

A19 S S S -      

A20 S S N Exibiu processo 
equivocado  

     

A21 * * N Exibiu processos de 
derivação  

     

A22 N N N Não fez      

A23 S N N Não voltou para 
variável x 

     

A24 S S S -      

A25 S S S -      

A26 S S N -      

A27 S S S -      

A28 S N N Não voltou para 
variável x 

     

A29 S S S -      

A30 S S N Processou 

∫ =+
−

=− c
u

duu 12
1

 

c
x

+
−

−
23

1
 

     

A31 S S S -      

Tabela 10. Dados coletados com a segunda questão. 

 

Com os dados coletados, observamos que aproximadamente 37% dos 

protocolos investigados apresentaram equívocos na resolução da segunda 

questão. Tal fato pode revelar a não interiorização de alguns alunos tanto dos 

processos da técnica da substituição quanto em alguns casos da regra da 

potência. 

Os estudantes A1 e A22 do primeiro grupo e o A1 do segundo grupo não 

fizeram a questão. Os alunos A4, A23 e A28 do primeiro grupo, e A4 e A8 do 

segundo, fizeram a substituição de variável, mas na resposta não voltaram para a 

variável original do problema, a variável  x.  
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O aluno A2 do primeiro grupo optou por outro caminho de resolução, usou 

substituição trigonométrica. Errou ao tomar ϕ2cos1−  como sendo ϕcos  e não 

ϕsen , o que levou à um resultado incorreto. Essa substituição é aplicável embora 

bastante trabalhosa, e, talvez o estudante não tenha percebido que no integrando 

aparecem duas funções sendo que uma é a derivada da outra, o que favorece 

uma substituição mais direta de resolução rápida (Figura 8). 

 

Figura 8. Produção do aluno A2, grupo 1. 

 

Possivelmente o estudante A2 acima destacado, tenha associado essa 

substituição com o fato de aparecer 2xa − , sem observar que, no caso da 

questão 2, também aparece multiplicando esse radical x2 , que é, a menos do 

sinal negativo, a derivada do radicando. O que privilegia uma substituição mais 

econômica. 

Os protocolos dos alunos A3 e A11 (grupo 1) exibiram procedimentos 

semelhantes. Eles erraram o processo da regra da potência ao expressarem no 

denominador a fração 2/3 ao invés de 3/2. 
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As produções dos alunos A5 e A21 do primeiro grupo indicam que eles 

empregaram regras relativas à derivada. O aluno A5 usou o processo da regra da 

potência de derivada em vez da de integração ao expressar ∫ +=
−

kuduu 2
1

2
1

2
1  . A 

produção do aluno A21 apresentou um desenvolvimento que aparentemente diz 

respeito à regra da cadeia para derivada, o que pode indicar que esse aluno não 

domina a técnica da substituição para integração (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Protocolo do aluno A21, grupo 1. 

 

O protocolo do aluno A14 (grupo 1) apresentou equívocos no 

desenvolvimento desta questão. Apesar de o aluno ter denotado por u = 23 x−  e 

ter calculado xdxdu 2−= , no processo da substituição grafou a mais o fator 

2: ∫ − dxxx 232  
( )∫∫
−

⇒⇒⇒⇒ −
323

2

33
2

3
222

xu
duuduu . Então o aluno 

apresentou procedimentos algébricos incoerentes e também não expressou a 

constante de integração.  

A produção do aluno A20 exibiu um coerente processo de substituição pela 

variável z ( z = 23 x− ). E apresentou corretamente os processos de determinação 

da primitiva da função integranda como sendo 

2
3

2
3

z− , mas na passagem seguinte 

expressou 

2
3

2
1

z− , trocando o expoente 3/2 pela fração ½. 
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O estudante A30, grupo 1, fez corretamente a técnica da substituição mas 

no processo da regra da potência, em vez de somar 1 ao expoente e também 

grafar esse resultado no denominador, subtraiu 1 do expoente da variável, que é 

uma parte do processo da regra da potência para derivação. 

Apesar de a maioria dos protocolos indicar que os processos da técnica da 

substituição não trazem problemas a esses alunos, três deles não fizeram a 

questão. Dois estudantes visualizam o emprego da técnica da substituição para 

resolver a questão. Outros cinco não retornaram à variável de origem. Além de 

seis estudantes apresentarem variados tipos de equívocos. Esses resultados 

talvez possam indicar que esses alunos não interiorizaram os processos da 

substituição como também a regra da potenciação para integração. Talvez 

possam indicar também que esses alunos não conceberam a técnica da 

substituição de integração processualmente. Logo, isso pode prejudicar a 

concepção estrutural da noção, uma vez que a concepção operacional é o 

primeiro passo na aquisição de noções matemáticas.  

Na questão 3 se pretendia estudar os conhecimentos relativos à técnica da 

integração por partes por meio do cálculo de ∫ dxxex . Analisamos as produções 

dos alunos visando verificar:  

1)  Os alunos denotaram por xu =  e dxedv x= , e assim obtiveram dxdu =  

e ∫ +== kedxev xx ? 

2) Os alunos manipulam a técnica da integração por partes, isto é, 

∫ ∫−= vduuvudv , chegando a ∫ dxxex  = ∫− dxexe xx ? 

3) Os alunos expressaram a constante de integração? 

 

Para apresentação dos dados obtidos nesta investigação utilizamos a 

Tabela11 que apresenta dez colunas, sendo que: 

A coluna 1 exibe os códigos atribuídos aos alunos do primeiro grupo (A1 

até A31). As colunas 2 a 4 exibem os dados coletados relativos aos alunos do 

grupo 1 referentes às perguntas 1), 2) e 3), respectivamente. 
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A coluna 5 exibe comentários e representações de respostas com variadas 

situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 1; 

A coluna 6 exibe os códigos designados aos alunos do segundo grupo (A1 

até A12). As colunas 7 a 9 exibem os dados coletados relativos aos alunos do 

grupo 2 referentes às perguntas 1), 2) e 3), respectivamente. 

A coluna 10 exibe comentários e representações de respostas com 

variadas situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 2. 

Utilizamos os mesmos símbolos estipulados nas outras tabelas.  

 
Questão  3 

 Grupo 1 Grupo 2 

Alunos 1) 2) 3)  Alunos 1) 2) 3)  

A1 S S S - A1 S S S - 

A2 S S S -  A2 S S S - 

A3 S S S - A3 S S S - 

A4 S N S Erros nos processos 
da técnica por 

partes  

A4 S S S - 

A5 S S S - A5 S S N - 

A6 S N N Utilização imprecisa 
da fórmula 

∫ ∫−= vduuvudv
 

A6 S S S - 

A7 N N N Denotou 

xdxdveu x == ,  

A7 S S S - 

A8 S S S - A8 S S S - 

A9 S S S - A9 S S S -  

A10 S S S - A10 S S S - 

A11 S N S Erros nos processos 
da técnica por 

partes 

A11 S S S -  

A12 * * N Apresentou uma 
tentativa de 
resolução 

A12 S S S - 

A13 S S S -      

A14 N N N Não fez      

A15 N N N Não fez      

A16 S S S -      

A17 S S S -      

A18 S S S -      

A19 S S S -      

A20 S S S -      
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A21 N N N Não fez      

A22 S N N Não concluiu a 
resolução 

     

A23 N N N Não fez      

A24 * * S Manipulou xe como 
constante 

     

A25 N N N Escolha inadequada 
de variáveis 

     

A26 * * N Aplicação incorreta 
da integral do 

produto 

     

A27 S S S -      

A28 N N N Erros nos processos 
de integração por 

partes 

     

A29 S S N -      

A30 * * S Erros nos processos 
de integração por 

substituição  

     

A31 S S S -      

Tabela 11. Dados coletados com a terceira questão. 

 

Avaliando os dados coletados, concluímos que 16 alunos do primeiro grupo 

aparentemente não conceberam operacionalmente essa técnica totalmente, 

sendo que desses, quatro alunos (A14, A15, A21 e A23) não fizeram a questão, 

enquanto que para os alunos do segundo grupo a técnica da integração por 

partes não apresenta dificuldades, pois todos a aplicaram. Esse fato nos chamou 

atenção e motivou a investigar o que estaria acontecendo na vida escolar dos 

alunos do grupo 2, que pudesse ter concorrido para que todos acertassem a 

integração por partes. Fomos informados de que tais alunos no momento estavam 

seguindo o curso de equações diferenciais, em que as técnicas de integração são 

bastante solicitadas. Portanto, as análises que se seguem são relativas somente 

ao grupo 1 de estudantes. 

Os protocolos dos estudantes A4, A6, A7, A11, A12, A22, A25 e A28 

indicaram equívocos desses alunos nos processos da técnica de integração por 

partes, enquanto que as respostas dos alunos A24, A26 e A30 indicaram que eles 

não têm o menor vislumbre sobre tal técnica, pois aplicaram incorretamente 

outras propriedades como, por exemplo, que a integral do produto é o produto das 

integrais. A seguir analisaremos e comentaremos cada uma destas produções.  
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A produção do aluno A4 mostrou que ele vislumbrou algum processo da 

técnica, mas indicou alguns equívocos. Ele expressou xu =  e xev =  ao invés de 

dxedv x=  então não obteve ∫ +== kedxev xx , que num primeiro momento não 

implicou em erro porque xe , sua integral e derivada coincidem. Porém, na 

fórmula ∫ ∫−= vduuvudv  ele grafou ∫ xue no lugar de uv  (mas depois ele volta com 

as substituições certas), e em ∫ vdu  colocou incorretamente o x  no lugar de 

v prejudicando sua resposta (Figura 10). 

  

Figura 10. Protocolo do aluno A4, grupo 1. 

 

O aluno A6 apresentou um desenvolvimento em seu protocolo, o qual 

pareceu que o aluno utilizou uma tentativa de dedução da formula de integração 

por partes a partir da fórmula do produto de derivada ( ) vuuvuv ''' +=  chegando a 

expressão incorreta ∫ −= vuuvuv '' , em seguida fez substituições coerentes com a 

formula obtida (incorreta) o que o conduziu a um resultado próximo ao correto a 

menos de um sinal e sem expressar a constante de integração (Figura 11). 
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Figura 11. Protocolo do aluno A6, grupo 1. 

 

As resoluções apresentadas pelos alunos A7 e A25 indicam 

desenvolvimentos semelhantes. Eles expressaram uma opção de emprego da 

técnica da integração por partes, com escolhas de variáveis inadequadas para 

esta questão. Os alunos denotaram xeu = e xdxdv = , o que acarretou ao fato de 

não obterem v e dv de forma eficaz para chegar a uma solução. Quanto ao aluno 

A7, esse não expressou a fórmula correta ao apresentar ∫ dxxex  como sendo 

∫− udvuv , e apresentado como solução: ∫ ∫−= dxxexedxxe xxx

2

2

 

∫ =⇒
2

2
2xedxxe

x
x  ∫ =⇒

4

2xedxxe
x

x . Tal procedimento aponta que esse 

estudante não atentou para o fato de ter optado por uma substituição inadequada 

nos processos da integração por partes, além de não ter expressado a constante 

de integração. Enquanto que o aluno A25, apesar de ter empregado 

coerentemente a fórmula da integração por partes, não processou a integração na 

determinação de v, uma vez que expressou para xdxdv =  como sendo xv =  em 

vez de 
2

, ( )
2
xv k k= + ∈ℜ . Com isso, ele também chegou a uma resolução como 

também não atentou ao fato de não ter feito substituições adequadas. O 
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procedimento apresentado por A25 foi: ∫ dxxex ∫−= xdxexe xx  

∫ +=+=⇒ kxekxedxe xxx

2
12 .  

O A11 apresentou uma escrita confusa a ponto de não se saber o que 

estava sendo denotado por u  e por dv . Apresentou uma “fórmula de integral por 

partes” não condizente com as escolhas iniciais, e esse fato o conduziu à 

resolução correta da integral (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Protocolo do aluno A11, grupo 1. 

 

O protocolo do aluno A12 mostrou que ele ensaiou algumas substituições 

em seu desenvolvimento, mas não concluiu nem expressou relacionamento 

algum com o processo da técnica de integração por partes. 

O aluno A22 fez as escolhas corretas, indicou conhecimento da fórmula de 

integração por partes, mas não concluiu a resolução da questão. 

Com os protocolos dos alunos A24 e A26, podemos afirmar que esses 

estudantes exibem falhas em suas concepções operacionais do Conceito de 

Integral. O desenvolvimento apresentado no protocolo do estudante A24 indicou 

que esse aluno considerou xe como sendo uma constante, pois apresentou 

procedimento: ∫ ∫ +== kxexdxedxxe
x

xx

2

2

. Enquanto que a produção do aluno 

A26, além de indicar que ele processou ∫ xdx  como sendo 1, indicou também que 

o aluno empregou  uma propriedade inexistente para  a integral do produto de 

funções, ao expressar: ∫ ∫ ∫ == xxx edxexdxdxxe . . 
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Os procedimentos que o aluno A28 apresentou, indicam que houve uma 

escolha de variáveis de maneira confusa, assim como a fórmula da integração por 

partes. No entanto, ao obter o resultado procurou compará-lo derivando na 

primitiva obtida e, não obtendo a função integranda, expressou discordância 

grafando um ponto de interrogação.   

O protocolo do estudante A30 mostrou que esse aluno expressou uma 

tentativa de resolução da questão processando a técnica da substituição para 

integração, o que o conduziu a uma resposta equivocada.  

Somente cerca da metade dos protocolos, com o grupo 1, apresentaram 

respostas corretas para esta questão que solicitava o emprego da técnica de 

integração por partes. Assim percebe-se que há um considerável número de 

alunos desse grupo que não apresentaram um desenvolvimento satisfatório 

referente a tal técnica. Por outro lado, os alunos do grupo 2, que já haviam 

estudado integral há mais tempo, mostraram dominar a técnica da integração por 

partes. Isto talvez possa indicar que um estudo mais aprofundado e distanciado 

do início pode contribuir para a passagem da concepção operacional para 

estrutural. É provável que um estudo mais aprofundado tenha exigido muita 

execução de processos e dessa forma tenha ampliado a possibilidade de um 

estudante reificar a noção, ou seja, num momento de insight conceber a noção 

como objeto, conceber estruturalmente. E conceber estruturalmente 

complementando uma concepção operacional é indispensável para o 

entendimento da Integral. Posteriormente constatamos que esse aprofundamento 

distanciado do aprendizado inicial muito provavelmente tenha sido reforçado pelo 

fato de esses alunos estarem, no momento da aplicação do questionário, 

cursando Equações Diferenciais que exige muita execução de processos de 

integração. 

Com a questão 4 em que se pede o cálculo de ∫ −
6

3

2 )2( xx dx , pretendíamos 

investigar conhecimentos mobilizados pelos estudantes sobre a integral definida. 

Analisamos as produções dos alunos visando verificar se: 
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1) Os alunos manipularam os processos da integral definida de forma 

condensada, não utilizando a propriedade aditiva da Integral. 

2) Os alunos não fizeram todas as passagens condensadas, calculando 

separadamente a integral indefinida e utilizaram a propriedade ‘ integral 

da soma é a soma das integrais’. 

3) Os alunos atingiram o resultado sem erros nas técnicas de obter 

primitiva ou em cálculos numéricos. 

 

Para apresentação dos dados obtidos nesta investigação, utilizamos a 

Tabela 12 que apresenta dez colunas, sendo que: 

A coluna 1 exibe os códigos atribuídos aos alunos do primeiro grupo (A1 

até A31). As colunas 2 a 4 exibem os dados coletados relativos aos alunos do 

grupo 1 referentes às perguntas 1), 2) e 3), respectivamente. 

A coluna 5 exibe comentários e representações de respostas com variadas 

situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 1; 

A coluna 6 exibe os códigos designados aos alunos do segundo grupo (A1 

até A12). As colunas 7 a 9 exibem os dados coletados relativos aos alunos do 

grupo 2 referentes às perguntas 1), 2) e 3), respectivamente. 

A coluna 10 exibe comentários e representações de respostas com 

variadas situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 2. 

Da mesma forma, utilizamos os mesmos símbolos estipulados nas outras 

tabelas.  

 
Questão  4 

 Grupo 1 Grupo 2 

Alunos 1) 2) 3)  Alunos 1) 2) 3)  

A1 S * N Adotou o número 2 
como um dos limites 

de integração 

A1 S * N Erro de cálculo 

A2 S * S -  A2 S * S - 

A3 * S N Grafou 3x ao invés 

de 2x da função 
integranda 

A3 S * S - 

A4 * S N Erros na 
determinação de 

primitiva e cálculos  

A4 * S N Erro nos processos 
de integração 
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A5 S * N Erro de cálculo A5 * S N Erro de cálculo 

A6 S * N Erro de cálculo A6 * S S - 

A7 S * S -  A7 S * N Adotou o número 2 
como um dos limites 

de integração  
A8 * S S - A8 S * S - 

A9 S * S - A9 S * S -  

A10 * S S - A10 * S N Erro na obtenção de 
primitiva 

A11 * S S - A11 S * S - 

A12 S * N Erro de cálculo A12 S * N Erro de cálculo 

A13 * S S -      

A14 S * N Erros nos processos 
da integral definida 

     

A15 S * S -      

A16 S * S -      

A17 S * S -      

A18 S * S -      

A19 * S S -      

A20 * S S -      

A21 N N N Processos de 
derivação  

     

A22 S * S -      

A23 S * S -      

A24 * S S -      

A25 S * S -      

A26 S * S -      

A27 S * S Deixou indicado, 
não fez cálculo 

numérico  

     

A28 * S N Erra na obtenção de 
primitiva 

     

A29 S * S Não simplificou a 

fração 
3

108
 

     

A30 S * N Erro de cálculo      

A31 S * S -      

Tabela 12. Dados coletados com a quarta questão. 

 

Analisando os dados que constam da tabela, podemos observar que 

muitos desenvolvimentos apresentados pelos estudantes exibem erros em 

cálculos (no grupo 1: A1, A3, A5, A6, A12, A30 e grupo 2: A1, A5, A7 e A12), 

alguns procedimentos indicam equívocos nos processos da integral definida 

(grupo 1: A14, A21 e grupo 2: A4), alguns não efetuaram corretamente o cálculo 

de primitiva (grupo 1: A4 e A28, e A10 do grupo 2) e o aluno A27 do primeiro 

grupo deixou o processo indicado (não fez o cálculo numérico). Portanto quase a 
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metade das produções analisadas indicou lacunas na concepção operacional da 

integral definida. As seguir, comentaremos algumas produções. 

As produções dos alunos A1 (grupo 1) e A7 (grupo 2) exibiram coerentes 

desenvolvimentos condensados da integral definida, mas apresentaram a mesma 

equivocada substituição do limite inferior. Esses procedimentos expressam 

cálculos com o número 2 em vez de 3 do limite inferior. Tal fato que prejudicou 

suas respostas. É de se ressaltar que os dois estudantes tenham cometido o 

mesmo engano, utilizando inapropriadamente o limite inferior da integral.   

O protocolo do aluno A3 do primeiro grupo apresentou processos da 

propriedade aditiva da integração. Mas seu desenvolvimento exibiu um equívoco 

quando o estudante grafou inadequadamente 3x  no lugar de 2x  da função 

integranda original. Conseqüentemente prejudicou o cálculo da integral. 

A produção exibida pelo aluno A4, do grupo 1, também mostrou o processo 

da integral definida, em que o aluno empregou a propriedade aditiva . O 

procedimento exibiu processos coerentes na primeira parcela, porém apresentou 

equívoco na determinação da integral ∫
6

3

2 xdx  como sendo 6

3
2x  ao invés de 

6

3

2x . 

Além disso, o aluno grafou de forma errada o denominador da fração 
3

216  como 

sendo 
6

216 , e ainda fez erro no cálculo final expressando 61
6

126
= .  

O desenvolvimento dos estudantes do primeiro grupo A5, A6 e A12 e A1 do 

segundo grupo, apresentaram procedimentos similares. Indicaram processos da 

integral definida compactada com precisão, mas apresentaram erros no cálculo 

de 
3
63

. O aluno A5 expressou 
3
63

 como sendo 
3

108  ao invés de 
3

216 , o A6 

calculou como 
3

256  enquanto que A12 e A1 (grupo 2) como sendo 
3

196 . O 

equívoco de A12 ocorreu na multiplicação de 36 por 6, conforme anotações 

deixadas em sua produção.  
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O protocolo do aluno A14 do primeiro grupo indicou que ele optou por 

manipular os processos da integral definida de forma condensada, mas não exibiu 

procedimento correto, pois expressou 
6

3

2
3

3 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− xx como sendo 2

3
2

3

6
3
63

3
3

+−−  ao 

invés de ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 2

3

6
3
6 - ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 2

3

3
3
3 . 

Observando os procedimentos do protocolo do aluno A21, podemos afirmar 

que esse aluno não possui o menor vislumbre dos processos da integral definida, 

pois seu desenvolvimento apresentou procedimentos de derivação ao invés de 

integração (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Protocolo do aluno A21, grupo 1. 

 

A produção do aluno A27 (grupo 1) indica que ele empregou com precisão 

aos processos compactados da integral definida, mas o aluno, em seu 

desenvolvimento, não efetuou a conta.  

As produções dos alunos, A28 do primeiro grupo e A10 do segundo grupo 

apresentaram procedimentos semelhantes. Exibem o processo da integral 

definida utilizando a propriedade aditiva da integração, mas exibiram também o 

mesmo equívoco no cálculo de ∫
6

3

2xdx , ao expressarem por 6

3
x  ao invés de 

6

3

2x .  
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Os protocolos dos alunos A30 (grupo 1) e A12 (grupo2) exibiram coerentes 

e compactados processos da integral definida, mas ambos apresentaram erros 

em cálculos numéricos. O estudante A30 expressou 
3
33

 como sendo 
3
9 , e A12 

indicou que o cálculo 22 36 −  como sendo 25 e não 27. 

A produção do aluno A4, grupo 2, exibiu o processo da integral definida 

utilizando a propriedade integral aditiva das integrais. O procedimento 

apresentado não indicou comprometimentos na primeira parcela, mas em seguida 

o aluno aparentemente fez uma multiplicação do expoente de 2x  com o limite de 

integração superior em: 
6

3

2

2
2 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

x , expressando: ( )1212 36 − . Apresentamos a 

seguir, seu protocolo (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Protocolo do aluno A4, grupo 2. 

 

Em nossas análises o processos da integral definida parecem estar 

interiorizados. Esse fato reforça que foi adequada a nossa escolha de uma função 

integranda que não traz dificuldades nos processos de integração. Esse era 

exatamente o principal objetivo da questão. No entanto, pudemos notar variados 

resultados finais incorretos decorrentes, não dos processos propriamente de 

integração, mas de procedimentos calculatórios. 
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Com a questão 5, em que se pede para calcular dttt∫ +
2

0

32 13 , pretende-

se investigar os conhecimentos mobilizados pelos estudantes sobre a integral 

definida, principalmente na observação de como os alunos lidam com os limites 

de integração, uma vez que a questão requerer uma mudança de variável na sua 

resolução.  

Analisaremos as produções dos alunos visando verificar: 

1) Os alunos manipularam os processos condensados da integral definida 

substituindo 13 += tu , então dttdu 23= , o que acarreta 10 =⇒= ut  e 

92 =⇒= ut , obtendo-se duu∫
9

1

? 

2) Os alunos não fizeram todas as passagens condensadas, calculando 

separadamente a primitiva utilizando a mesma substituição, 

anteriormente citada, e retornando à variável da origem, utilizando 

assim os limites de integração como foram propostos? 

3) Os alunos atingem o resultado sem erros no cálculo de derivada, 

integração ou cálculos numéricos? 

Para apresentação dos dados obtidos nesta investigação utilizaremos a 

Tabela 13 que apresenta dez colunas, sendo que: 

A coluna 1 exibe os códigos atribuídos aos alunos do primeiro grupo (A37 

até A66) que foram recodificados em função do fato desta turma ter realizado o 

experimento em duas etapas. Na primeira, com 31 alunos e com os códigos de 

A1 à A31, os alunos trabalharam da questão 1 a 4, enquanto que na segunda 

etapa recodificamos por A37, A38, A39,.., até A66 – os trinta (30) alunos 

presentes. Nesse segundo encontro, eles trabalharam da questão 5 a 9.  

As colunas 2 a 4 exibem os dados coletados relativos aos alunos do grupo 

1 referentes às perguntas 1), 2) e 3), respectivamente. 

A coluna 5 exibe comentários e representações de respostas com variadas 

situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 1; 
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A coluna 6 exibe os códigos designados aos alunos do segundo grupo (A1 

até A12). As colunas 7 a 9 exibem os dados coletados relativos aos alunos do 

grupo 2 referentes às perguntas 1), 2) e 3), respectivamente. 

A coluna 10 exibe comentários e representações de respostas com 

variadas situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 2. 

Utilizamos os mesmos símbolos estipulados nas outras tabelas. 
 

Questão  5 

 Grupo 1 Grupo 2 

Alunos 1) 2) 3)  Alunos 1) 2) 3)  
A37 * N N Não atentou para a 

questão dos limites 
de integração 

 A1 N N N Não fez 

A38 N N N Não visualizou a 
substituição 
adequada 

A2 * S - - 

A39 N N N Não visualizou a 
substituição 
adequada  

A3 S * - - 

A40 * S - - A4 N * N Não atentou para a 
questão dos limites 

de integração 
A41 * S - - A5 * S N Erro no cálculo 
A42 * N N Não atentou para a 

questão dos limites 
de integração 

A6 * S - - 

A43 * N S Não atentou para a 
questão dos limites 

de integração  

A7 * N N Erro no cálculo 

A44 * N S Não atentou para a 
questão dos limites 

de integração 

A8 * S N Erro no cálculo  

A45 N N N Tentou resolver por 
partes 

A9 * N S Não atentou para a 
questão dos limites 

de integração 
A46 * N N Erro de cálculo e 

não atentou ao 
limite de integração 

A10 * S N Erro no cálculo  

A47 * S - - A11 * S - - 
A48 * S - - A12 * S - - 
A49 * N N Não atentou para a 

questão dos limites 
de integração  

     

A50 * S - -      
A51 * S - -      
A52 * N S Não atentou para a 

questão dos limites 
de integração 

     

A53 * N S Não atentou para a 
questão dos limites 

de integração 

     

A54 * N S Não atentou para a 
questão dos limites 

de integração 
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A55 * S - -      
A56 * N N Erro de cálculo e 

não atentou ao 
limite de integração  

     

A57 * N S Não atentou para a 
questão dos limites 

de integração 

     

A58 * S - -      
A59 * N N Erro na integração      
A60 * N S Não atentou para a 

questão dos limites 
de integração 

     

A61 * S - -      
A62 N * N Erro nos limites de 

integração 
     

A63 * N N Erro no cálculo      
A64 N N N Não visualizou a 

substituição 
adequada 

     

A65 * N N Erro de cálculo e 
não atentou ao 

limite de integração  

     

A66 * S N Erro no cálculo      

Tabela 13. Dados coletados com a quinta questão. 

 

Conforme exibe a Tabela 13, a maioria dos alunos não opta por processos 

compactados da integral definida e sim pelo processo do cálculo separado de 

determinação de uma primitiva da função integranda, para depois retornarem à 

variável de origem. 

De acordo com o que iremos expor na análise que se segue, podemos 

observar que os limites de integração são um fator complicador no cálculo de uma 

integral definida. Muitas vezes eles não foram expressos corretamente, embora 

em alguns casos isso não tenha contribuído no comprometimento do resultado, 

uma vez que os estudantes não levaram em conta a passagem intermediária em 

que figuram os limites inadequados. 

A produção do aluno A37 mostra que ele fez a substituição adequada, mas  

apresenta um equívoco no processo de derivação ao ter expressado para 

13 += tu  com sendo: dttdu 22= , o que acarretou em erro no resultado final. Além 

disso, ao expressar a integral com nova variável conservou os limites de 

integração referentes à variável original, mas em seguida retomou esta variável 

utilizando agora corretamente, os limites de integração. 

Os alunos A38, A39, A45 e A64 ensaiaram uma tentativa de determinar a 

primitiva pelo processo de integração por partes, sendo que A38 apresentou um 
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desenvolvimento em seu protocolo obtendo um resultado numérico. Porém, esse 

desenvolvimento exibiu variados tipos de incoerências, tanto em relação às 

propriedades de integração quanto à confusão entre os conceitos Derivada e 

Integral (Figura 15) 

 

 

Figura 15. Protocolo do aluno A38, grupo 1. 

 

O aluno A43 também optou pelos processos de cálculo da primitiva e 

também não atentou aos limites. Além disso, apresentou como resposta 

3
2

3
92 3

−  que poderia ser simplificada. 

As produções dos alunos A44, A52, A53, A54, A57, A60 (grupo 1) e A9 do 

grupo 2, também indicaram desenvolvimento do cálculo da primitiva 

separadamente, como também grafaram erroneamente os limites de integração. 

Esse fato não prejudicou a resposta desses alunos porque ao retomar a variável 

inicial volta os limites originais de integração. 
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A produção do aluno A49 mostra que esse estudante não fez de forma 

condensada os processos de integração, como também não tomou o cuidado 

com os limites de integração e ainda apresentou erro no processo da regra da 

potência da integração, uma vez que expressou duu∫
2

0

2
1

 por 

2

0

2
3

2
3u . 

O estudante A56 em sua resolução também não denotou cuidados com os 

limites de integração, e, além de ter expressado incorretamente o número 3 no 

lugar do 2 (no limite superior de integração) apresentou erros em cálculos. 

Os alunos A42 e A59 apresentaram uma produção com equívoco na 

determinação da primitiva. Eles expressaram a integral duu∫
2

0

2
1

 como sendo 

2
0

2
3

3 ])1[( +t , portanto exibiram erros na técnica da potência da integração, além de 

também não ter atentado aos limites de integração. 

Os protocolos A62 (grupo 1) e A4 (grupo 2) indicam que esse alunos 

optaram por uma resolução condensada dos processos de integração, mas não 

modificaram os limites de integração o que acarretou em erro no resultado final. 

Tal procedimento difere do de outros alunos que, apesar de erroneamente não 

mudarem os limites de integração, retornam à variável original chegando ao 

resultado correto. Além disso, o aluno A4 também expressou erro no cálculo da 

derivada 13 += tu  como sendo dttdu 22=  (Figura 16) 
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Figura 16. Protocolo do aluno A62, grupo 1. 

 

As produções de A46 e A65, grupo 1, A7 e A8, grupo 2, indicam que tais 

alunos não perceberam que a primitiva no ponto zero não se anula, pois 

expressaram incorretamente ( ) ( )3
2

0

33 18
3
21

3
2

+=+t , sem atentar que para 0=t  

a expressão resulta em 
3
2 . O aluno A8, ainda, apresentou um erro ao expressar 

que =
3

2 2
3

u
3

23 2u , e o A46 além de não ter simplificado a fração 
3

54 , acrescentou 

ao resultado a constante K. 

Os alunos A63 (grupo 1), A5 e A10 (grupo 2), em seus desenvolvimentos 

apresentaram o processo da determinação de uma primitiva sem condensar os 

processos de integração. Eles calcularam separadamente a integral indefinida 

pelo método da substituição da integração. Os protocolos mostram que esses 

alunos, em seus desenvolvimentos, pararam de expressar o expoente fracionário 

3/2, o que comprometeu o resultado final. 

As produções dos alunos A40, A41, A47, A48, A50, A51, A55, A58, A61 

(grupo 1) e A2, A6, A11 e A12 (grupo2) apresentam desenvolvimentos não 
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compactados dos processos de integração, nos quais os limites de integração 

foram devidamente modificados, em coerência com a nova variável, além de não 

apresentarem erros em cálculos. Por sua vez, o desenvolvimento apresentado 

pelo aluno A3 do grupo 2 exibe processos compactados os quais escolhemos 

para exibir devido a coerência da sua produção (Figura 17). 

  

 

Figura 17. protocolo do aluno A3, grupo 2. 

 

Com esse levantamento, podemos perceber que o processo do cálculo de 

uma integral definida pode trazer problemas aos alunos, principalmente no que 

tange aos limites de integração. Mais ou menos metade dos protocolos 

analisados indicou que esses alunos provavelmente não conceberam os 

processos da integral definida.  

Muitos alunos apresentaram na sua resolução, o cálculo de uma primitiva, 

porém mantiveram sempre os limites de integração referente à variável de partida. 

Ao retornarem a ela, empregam corretamente os limites, o que não prejudica o 

resultado final. Mas alguns alunos optaram por condensar os processos 

empregando a técnica da substituição sem mudar os limites de integração para a 

nova variável, e isso sim prejudicou o resultado final. Também foi possível 

observar que a regra da potência para integração e para derivação parecem não 

terem sido concebidas operacionalmente por alguns poucos alunos.  

A questão 6 refere-se à determinação da área de uma região , limitada 

pelo gráfico da função seno e o eixo x, no intervalo [0, π2 ].  

Queríamos observar se os estudantes percebiam que nesse intervalo a 

função assume valores positivos e negativos e como atuariam para calcular a 
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área, nesse caso. Em particular, no intervalo [π , π2 ], o gráfico da função está 

abaixo do eixo x e aqui estávamos interessados em saber como o aluno 

compatibiliza o fato de a integral ser negativa e com o cálculo de área que é 

positiva: considerará o módulo da função seno? Calculará a integral e no final 

tomará o valor absoluto do resultado obtido? Utilizará algum outro procedimento? 

Portanto, em nossas análises, tencionamos verificar: 

1) Os alunos processaram a integral para determinar o valor da área 

como, por exemplo: A= ∫∫ +
π

π

π 2

0

senxdxsenxdx ? 

2) Ou optaram por processos como, por exemplo: 

A=2
2

0

, 2senxdx ou A senxdx
π π

π

=∫ ∫ ? 

3) Os alunos atingiram o resultado sem erros no cálculo de derivada, 

integração ou outros tipos de cálculos (numéricos, trigonométrico, etc.)? 

 

Os dos dados obtidos nessa investigação também serão apresentados em 

uma tabela (Tabela 14) que apresenta dez colunas, sendo que: 

A coluna 1 exibe os códigos atribuídos aos alunos do primeiro grupo (A37 

até A66). As colunas 2 a 4 exibem os dados coletados relativos aos alunos do 

grupo 1 referentes às perguntas 1), 2) e 3), respectivamente; 

A coluna 5 exibe comentários e representações de respostas com variadas 

situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 1; 

A coluna 6 exibe os códigos designados aos alunos do segundo grupo (A1 

até A12). As colunas 7 a 9 exibem os dados coletados relativos aos alunos do 

grupo 2 referentes às perguntas 1), 2) e 3), respectivamente; 

A coluna 10 exibe comentários e representações de respostas com 

variadas situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 2. 

 

Utilizamos os mesmos símbolos estipulados nas outras tabelas.  
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Questão  6 

 Grupo 1 Grupo 2 

Alunos 1) 2) 3)  Alunos 1) 2) 3)  

A37 * S N Expressou:
( )0coscos2 −− π

como sendo 2ua 

 A1 N N N Não fez 

A38 * * N 
Fez ∫

π2

0

senxdx  

obteve  0 

A2 S * - - 

A39 * * N Não desenvolveu, 
indicou: 

( )0cos2cos +− π  

A3 * S - - 

A40 * S N Erro no cálculo 
πcos  e 0cos  

A4 N * N Erro em cálculo 
operatório 

A41 * S N Erro no cálculo 
πcos  e 0cos  

A5 N * N Erros na 
determinação de co-

seno  
A42 * * N Processou: 

∫
π2

0

senxdx  

e ∫
π2

0

ydy  

A6 N * N Não desenvolveu a 
expressão que exibiu 

A43 * S - -  A7 * N N Erro no 
desenvolvimento da 

expressão 
apresentada 

A44 S * - - A8 S * - -  

A45 * * N Não fez, escreveu: 
“não lembro a 

fórmula” 

A9 * S - - 

A46 * * - Chegou à solução 
desenvolvendo 

∫
2

0

4

π

sexdx  

A10 S * N Erro no cálculo 

∫ senxdx  na 

determinação de co-
seno  

A47 S * - - A11 N * N Não atentou para o 
fato de considerar 

valor absoluto  
A48 S * - - A12 * S - - 

A49 S * - -       

A50 * * - Chegou ao 
resultado 

desenvolvendo 

∫
2

0

4

π

sexdx  

     

A51 * * - Chegou à solução 
processando 

∫
2

0

4

π

sexdx  
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A52 * S - -      

A53 * S - -      

A54 * S N Erro em cálculo      

A55 S * - -      

A56 * S N Erro nos processos 
calculatórios 

     

A57 * S N Expressou: “não 
lembro” 

     

A58 * S N Erro no cálculo 
πcos  como sendo 

0 

     

A59 N N N Não fez      

A60 * N N Obteve como 
resultado π4  

     

A61 * S - -      

A62 * * N Expressou

∫ dxAdxA 21 .π ou 

∫ dxA12π  

     

A63 * S - -      

A64 * S - -      

A65 S * - -      

A66 * * N Apresentou:

( )∫ −=
π

0

2 dxxsenxA  

     

(obs.: os alunos que na tabela apresentaram dois asteriscos (*) significa que optaram resolver por 
outro processo) 

Tabela 14. Dados coletados com a sexta questão. 

 

Conforme a tabela, podemos observar que os alunos empregaram a 

Integral para determinar a área da região solicitada. Houve diferentes escolhas 

para expressar a integral associada a essa área. Alguns protocolos apresentam 

desenvolvimentos coerentes tanto com relação aos processos de integração 

quanto aos processos de cálculo do valor cosseno (primitiva da integranda) nos 

extremos de integração e também pertinentes ao conceito área, mas pudemos 

observar que alguns desenvolvimentos apresentam equívocos conforme 

analisamos a seguir. 

As respostas desenvolvidas pelos estudantes A37, A40, A41, A54, A56, 

A57 e A58 exibiram o processo da integral ∫
π

0

2 senxdx  na busca da área a ser 

determinada, mas tais processos apresentaram resultados 2ua ou 1ua, indicando 
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erros em cálculos operatórios como também conceituais (relativos à Integração e 

à função cosseno). 

Os alunos A37 e A58 expressaram incorretamente ( ) ua20coscos2 =−− π , o 

desenvolvimento de A40, indicou erros tanto nos processos da integral como 

também no cálculo ou da função seno ou da função cosseno nos limites de 

integração. A seguir apresentaremos a sua produção (Figura 18): 

 

 

Figura 18. Protocolo do aluno A40, grupo 1. 
 

O estudante A41 substituiu πcos  por 0, enquanto que o estudante A54 

apresentou erro no cálculo de 2[(+1+1)] como sendo 2ua. A resolução de A56 

obteve resultado 1ua, pois expressou 
π

0
cos2 x−  como sendo 0coscos2 −− π , e 

não ( )0coscos2 −− π , o A57, apesar de ter expressado corretamente 
π

0
cos2 x−  = 

0cos2cos2 +− π , não finalizou seus cálculos e escreveu “não lembro”. 

Os erros comentados anteriormente, talvez se devam ao fato de os 

estudantes geralmente compactarem muitos processos de cálculo, não 

percebendo que tal atitude pode comprometer a resolução de um problema. As 

produções dos alunos A43, A53 ou A3 exibem uma atitude totalmente oposta às 

dos alunos anteriormente citados, tais desenvolvimentos apresentam processo 

por processo de integração, e, com isto, a resposta correta (Figura 19).  
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Figura 19. Protocolo do aluno A53, grupo 1. 

 

Muitas vezes o procedimento compactado adotado pelos alunos, efetuando 

tantos processos de cálculo de uma só vez pode levar soluções erradas para o 

problema proposto. A atitude oposta adotada pelos estudantes A53 e A43 que 

efetuaram passo a passo “processos calculatórios“, os conduziu a respostas 

corretas. O que levaria tantos alunos a apresentarem procedimentos que revelam 

uma simplificação “perigosa” em termos dos resultados obtidos? Seria o medo de 

cometer mais erros quando se explicitam muitos cálculos? Seria a preocupação 

em não gastar um pouco mais de tempo, mesmo que isso pudesse contribuir para 

atingir um resultado mais rigoroso?  

Os alunos A38 e A39 exibiram desenvolvimentos semelhantes em suas 

produções, expressaram incorretamente ∫
π2

0

senxdx  como sendo a área a ser 

determinada. Os dois desenvolvimentos exibem 0cos2cos +− π , sendo que A38 

não expõe resultado e A39 grafa o zero, que corresponde exatamente ao valor 

desta integral, mas não ao valor da região a ser determinada, indicando que o 
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aluno não atentou para o fato de ser área. Essa postura pode indicar que a 

identificação integral/área se faz de maneira automática sem atentar para 

questões fundamentais que relacionam esses dois conceitos. Talvez para esses 

alunos não esteja suficientemente esclarecido que isso se dá apenas quando a 

função integranda for positiva no intervalo de integração. E mais: que uma integral 

pode ser positiva, negativa ou nula e que área é um número positivo. 

A resposta do aluno A42 apresentou variados equívocos com relação a 

regras e propriedades de integração. A produção exibiu dois desenvolvimentos, o 

∫ ∫ −==
π

π
π2

0

2

0

2

0

cos xdxydysenxdx sem finalização, e depois os processos: 

( ) 0
2

2
2

22

0

2

0

2

−==∫
ππ

πyydy  com a finalização 22π . Portanto, o estudante empregou 

uma substituição que não era adequada neste procedimento e, além disso, não 

processou corretamente os limites de integração.  

Os alunos A47, A48, A55 expressaram que A= ∫ ∫−
π π

π0

2

sendxsendx , portanto 

suas produções indicaram percepção e preocupação com valores negativos da 

integral. 

O aluno A60 apresentou uma integral incorreta, pois grafou π  junto ao 2 

que multiplicava a integral, expressou A= ∫
π

π
0

2 senx , o que comprometeu seu 

resultado. 

O protocolo do aluno A62 apresentou variados tipos de erros como, por 

exemplo, a sua interpretação sobre a integral correspondente à região cuja área 

deve ser determinada, uma vez que expressou a possibilidade de duas formas, 

neste caso, equivocadas, para determinar a área: ∫ dxAdxA 21 .π ou ∫ dxA12π . Ele 

optou por desenvolver ∫=
π

π
0

senxdxA , e nesse desenvolvimento apresentou outro 

erro no cálculo da integral como sendo [ ]ππ 0cos x , e depois outros no procedimento 

A= 00coscos =−π , o que demonstra certa confusão tanto a respeito do conceito 
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de primitiva da função seno como também do procedimento de cálculo de área, 

utilizando integral. 

A presença do número π multiplicado pela integral pode indicar confusão 

por parte desses alunos, com a fórmula de cálculo de volume de sólidos de 

revolução que é: 2 ( )
b

a

V f x dxπ= ∫ . 

O aluno A66, além de ter expressado uma integral incorreta, apresentou 

alguns erros no desenvolvimento desta, ao expressar que 

( )
ππ

0

2

0 2
cos22 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−=−= ∫

xxdxxsenxA , o que o conduziu a um valor incorreto.  

O desenvolvimento do aluno A4 que exibiu ∫ ∫+
π π

π0

2

senxdxsendx  mostra que 

ele não atentou para o fato de se considerar valor absoluto, no caso de função 

negativa. Além disso, apresenta erros nos processos de cálculo, pois não obteve 

o resultado zero que deveria ser a resposta dessa expressão. 

A produção de A5 exibiu dois desenvolvimentos separados 1A  e 2A , mas 

sem, ao final, adicionar as duas respostas, em valores absolutos, além de ter 

apresentado erros na determinação de 0cos , πcos  e π2cos .   

O aluno A6 apresentou uma expressão incorreta ( ∫ ∫−
π π

π0

2
22 xdxsenxdxsen ) 

como sendo a corresponde à área a ser determinada, e não executa os processos 

relativos à essa expressão. 

A expressão ∫
π

0

senxdx  referente a região em questão foi apresentada no 

protocolo do aluno A7, que além de ser incompleta, o aluno apresentou erros nos 

cálculos de πcos  e 0cos . 

O aluno A10, apesar de ter apresentado a resposta correta, em seu 

desenvolvimento cometeu erro ao expressar que integral da função seno é 

cosseno, além de também errar na determinação de  0cos , πcos  e π2cos . Mas em 
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sua produção mostra que atentou para o fato de que, em se tratando de áreas, é 

necessário processar o valor absoluto (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Protocolo do aluno A10, grupo 2. 

 

A produção do aluno A11 mostrou um desenvolvimento coerente tanto com 

relação ao conceito Integral, como em relação à função cosseno; mas não indica 

percepção com relação às propriedades conceito área. Neste desenvolvimento, o 

aluno, além de obter resultado zero, justifica que se trata de simetria em relação 

ao eixo (Figura 21) 
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Figura 21. Protocolo do aluno A11, grupo 2. 

 

As análises indicam que os estudantes mobilizam a integral na 

determinação de áreas, indicando concepção estrutural de uma maneira geral. 

Mas com relação à concepção operacional dos alunos, podemos dizer que a 

investigação aponta para falhas nesta concepção, uma vez que muitos protocolos 

apresentaram erros nos procedimentos calculatórios da Integral, como erros 

referentes às funções seno e cosseno. 

Com a questão 7, que solicitava o cálculo da área da região limitada pela 

curva 2xy = , o eixo x  e a reta 3=x , pretendíamos investigar se os alunos 

esboçavam o gráfico na resolução do problema, como também se mobilizavam a 

integral como objeto para determinar áreas. 

Assim sendo, preliminarmente, desejávamos verificar se os alunos faziam o 

gráfico da função dada para visualizar a região cuja área foi solicitada, e observar 

como eles expressavam a integral correspondente, isto é, se calculam ∫
3

0

2dxx .  

Dessa forma na análise das produções dos estudantes quisemos observar: 
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1) Os alunos fizeram o gráfico para auxiliar nos procedimentos? 

2) Os alunos processaram a integral ∫
3

0

2dxx  para determinar o valor da 

área?  

3) Os alunos atingiram resultado correto sem erros em cálculos 

operatórios ou em processos de integração? 

 

Para apresentação dos dados obtidos nesta investigação, também 

optamos pela formatação de uma tabela (Tabela 15) que apresenta dez colunas, 

sendo que: 

A coluna 1 exibe os códigos atribuídos aos alunos do primeiro grupo (A37 

até A66). As colunas 2 a 4 exibem os dados coletados relativos aos alunos do 

grupo 1 referentes às perguntas 1), 2) e 3), respectivamente. 

A coluna 5 exibe comentários e representações de respostas com variadas 

situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 1; 

A coluna 6 exibe os códigos designados aos alunos do segundo grupo (A1 

até A12). As colunas 7 a 9 exibem os dados coletados relativos aos alunos do 

grupo 2 referentes às perguntas 1), 2) e 3), respectivamente. 

A coluna 10 exibe comentários e representações de respostas com 

variadas situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 2. 

 

Utilizamos os mesmos símbolos estipulados nas outras tabelas.  

 
Questão  7 

 Grupo 1 Grupo 2 

Alunos 1) 2) 3)  Alunos 1) 2) 3)  

A37 S S - -  A1 * S - - 

A38 N N N Não fez, apresentou 
um gráfico incorreto. 

A2 S * - Chegou ao resultado 
com a integral 

dyy )3(
9

0

2
1

∫ −  

A39 N N N Não fez. A3 S S - - 
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A40 S N N Apresentou a 
integral 

∫ −
3

0

2 3dxx  

A4 S * N Apresentou a integral 

dupla ∫ ∫
2

0

3

1
x

y

dxdy  

A41 S * - Chegou à solução 
com a integral 

dyy )3(
9

0

2
1

∫ −  

A5 S N N Apresentou a integral 

∫
3

0

dyy , com erros 

nos processos 

A42 S S - - A6 S N N Apresentou a integral 

∫ −
9

0

22 )3( dxx  

A43 S N N Apresentou a 
integral 

dxx )3(
3

0

2∫ +  

A7 S * - Chegou à solução 
com a integral dupla 

∫ ∫
3

0 0

2x

dydx   

A44 N N N Apresentou gráfico 
incorreto e a integral 

dxx∫
7,1

0

2  

A8 S S - -  

A45 S N N Apresentou a 
integral 

∫ −
3

0

2 )3( dxx  

A9 S * - Chegou à solução 
com a integral dupla 

∫ ∫
3

0 0

2x

dydx  

A46 S S - - A10 S * N Expressou A=A1+A2: 

∫∫ +
3

00

11 dxdx
y

  

A47 S S - - A11 S * N Apresentou a integral 
dupla 

( )∫ ∫ +−
3

0

9

0

2 3 dydxx  

A48 S S - - A12 S S - - 

 
A49 S N N Apresentou a 

integral 

dxx )3(
3

0

2∫ +  

     

A50 S S - -      

A51 S S - -      

A52 S S - -      

A53 S S - -      
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A54 S * - Chegou à solução 

com: dyy )3(
9

0

2
1

∫ −  

     

A55 N N N Gráfico incorreto, 
apresentou a 

integral dxx∫
3

0

22  

     

A56 S S - -       

A57 S S - -      

A58 N S N Hachurou parte 
errada, erros nos 

processos 

     

A59 S N N Apresentou 

dxx∫
3

0

3π  e errou 

nos processos de 
integração  

     

A60 S N N Apresenta integral 
incorreta e erros nos 

processos 

     

A61 S S - -      

A62 N N N Gráfico incorreto. 
Integral incorreta: 

∫ −
3

0

2 )3(2 dxxπ  

     

A63 N N N Hachurou região 
incorreta e 
apresentou 

∫ −
3

0

2 )3(2 dxx  

     

A64 N N N Gráfico incorreto, 
apresentou a 

integral dxx∫
3

0

2  

     

A65 S N N Apresentou a 
integral 

∫∫ − 3
3

0

2dxx  

     

 
A66 S N N Apresentou a 

integral 

∫ −
9

0

2 )3( dxx  

     

(obs.: os alunos que na tabela apresentam asteriscos (*) na coluna 3 ou 8 significa que optaram 
resolver por outro processo) 

 

Tabela 15. Dados coletados com a sétima questão. 
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Os alunos apresentaram diferentes maneiras de calcular a área da região 

plana utilizando integral. Os estudantes do grupo 1 expressaram a integral 

considerando x a variável de integração, exceto os alunos A41 e A54. Já os 

componentes do grupo 2, talvez por estarem trabalhando com integral no Curso 

de Equações Diferenciais, utilizaram mais dois diferentes processos para tal 

cálculo, os quais não prevíramos, como se segue: 

Os alunos A41, A54 (grupo 1) e A2 (grupo 2) optaram por expressar a 

integral tomando y como variável de integração expressando dyy )3(
9

0

2
1

∫ − , para 

obter o resultado desejado, de uma maneira compactada do cálculo 
9 9 1

2

0 0

3dy y dy−∫ ∫ . 

Já os estudantes A4, A7, A9 e A11  (grupo 2) decidiram calcular a área da 

região plana utilizando integral dupla. Esses alunos provavelmente interpretaram 

corretamente o significado geométrico da integral 
( )

( )

( , )
h xb

a g x

f x y dydx∫ ∫ , (sendo z = 

f(x,y) uma função positiva), como sendo o volume do sólido reto cuja base é a 

região plana limitada pelas curvas dadas pelos limites de integração (x=a, x=b, y= 

g(x) e y= h(x)) e que é limitado superiormente  pela superfície que é o gráfico da 

função integranda  z = f(x.y).  

No caso de a função integranda ser a constante z = 1, então o valor da 

integral 
( )

( )

1
h xb

a g x

dydx∫ ∫  representa o volume do sólido reto cuja base é a região plana 

limitada pelas curvas dadas pelos limites de integração e de altura 1, que coincide 

com o valor da área da base. 

O aluno A4, ao  expressar 
2 3

0

1
x

y

dxdy∫ ∫ , explicita  que a  função  integranda é 

z = 1, porém não utiliza corretamente os limites de integração, o que não conduz 

ao resultado correto (Figura 22). 
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Figura 22. Protocolo do aluno A4, grupo 2. 

 

Já o estudante A11, ao expressar ∫ ∫ +−
3

0

9

0

2 )3( dydxx , não levou em conta que 

a função integranda deve a constante 1 e ainda utiliza os limites de integração de 

forma incorreta.  

Os alunos A7 e A9 expressaram corretamente ∫ ∫
3

0 0

2x

dydx , que depois do 

procedimento de integrar na variável y, recai na integral ∫
3

0

2dxx , (integral simples 

na variável x). 

Os protocolos dos estudantes A40, A43, A44, A45, A49 (grupo 1) e A6 

(grupo 2), indicam que eles fizeram a escolha inadequada da função integranda 

correspondente à região cuja área se quer calcular. Do mesmo modo agiram os 

alunos A55 e A63, que por terem hachurado a região incorreta em seus gráficos, 

apresentaram uma integral que não correspondia à área desejada, e com isso um 

resultado também incorreto. 

O A45 relacionou a Integral com o cálculo de área de uma região abaixo do 

gráfico de uma função. No entanto não escolheu uma integral que traduzisse a 

região cuja área se quer determinar. Em seguida, derivou a função integranda 

para posteriormente integrar o resultado obtido, fazendo, assim, com que a 

constante 3, que possivelmente estava o incomodando, desaparecesse. Desse 

modo toma como resultado praticamente a função integranda original e não a 
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primitiva dela. Talvez esse aluno não tenha percebido que a integração e 

derivação são funções inversas uma da outra. Além de calcular incorretamente 

que 632 =  (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Protocolo do aluno A45, grupo 1. 

 

O aluno A58 apesar de apresentar a integral correspondente à área, 

utilizou processos incorretos de integração. Ele manipulou a regra da potência da 

derivada e não a da integral, além de ter hachurado, em seu gráfico, a região 

incorreta.   
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Figura 24. Protocolo do aluno A58, grupo 1. 

 

A produção do aluno A60 indica interpretação incorreta da integral. Talvez 

tenha se preocupado em utilizar todos os dados apresentados na questão, 

interpretando, assim, que a integral era relativa a uma diferença de funções, não 

percebendo que x=3 não é função, expressando: ∫ −=
3

0

)()( xfxgA π  como sendo 

[ ] [ ]30
3
0

3 3xxA −= π , equivocando-se, portanto no processo de integrar 2)( xxg = , 

além de grafar π .  

Os alunos A59, A60, A62 também apresentaram, em seus 

desenvolvimentos, o π  multiplicando a integral. Talvez isso se deva ao fato de 

estarem relacionando a integral com a fórmula que apresenta o π , como é o caso 

do cálculo do volume do sólido gerado pela rotação de uma figura plana, que é 

dado por 2 ( )
b

a

V f x dxπ= ∫  (Figura 25) 

 



 116

Figura 25. Protocolo do aluno A62, grupo 1. 

 

Os alunos A65 e A66 que relacionaram a área em questão com uma 

integral incorreta, mostraram ficar duvidosos com suas respostas. O A65 que 

obteve 362 −  como resposta, escreveu: “devia dar positivo” e o A66, que obteve 

-216 grafou dois sinais de interrogação. 

O estudante do grupo 2, A5 expressou a área da questão como sendo a 

integral ∫
3

0

dyy , e, em seu desenvolvimento simplesmente não integrou a função 

integranda, apenas substituiu os limites de integração: ∫
3

0

dyy = ua3 . 

A totalidade dos alunos associou o cálculo da área da região plana sob o 

gráfico de uma função com o processo de calcular uma integral, quer simples 

quer dupla, indicando, então, concepção estrutural do conceito. Entretanto, com 
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as investigações feitas das produções desses alunos, podemos concluir que 

alguns, aparentemente, não conceberam os processos da regra da potência da 

Integral, como também às vezes fazem confusão com o conceito Derivada.  

Na questão 8 em que se pedia o cálculo de ∫
−

−
2

2

24 x dx  e era solicitado o 

significado geométrico do resultado obtido, pretendemos analisar:  

1) Os alunos fizeram gráficos para auxiliar nos procedimentos? 

2) Os alunos processaram A=
2
1 ( 2rπ ), para achar a área do semi-círculo 

de raio 2, obtendo o resultado A= 2π ? 

3) Ou os alunos processaram  ∫
−

−
2

2

24 x dx ? 

 

Os dados obtidos nesta investigação constam na Tabela 16, que apresenta 

dez colunas, sendo que: 

A coluna 1 exibe os códigos atribuídos aos alunos do primeiro grupo (A37 

até A66). As colunas 2 a 4 exibem os dados coletados relativos aos alunos do 

grupo 1 referentes às perguntas 1), 2) e 3), respectivamente. 

A coluna 5 exibe comentários e representações de respostas com variadas 

situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 1; 

A coluna 6 exibe os códigos designados aos alunos do segundo grupo (A1 

até A12). As colunas 7 a 9 exibem os dados coletados relativos aos alunos do 

grupo 2 referentes às perguntas 1), 2) e 3), respectivamente. 

A coluna 10 exibe comentários e representações de respostas com 

variadas situações encontradas nos protocolos dos alunos do grupo 2. 

 

Utilizamos os mesmos símbolos estipulados nas outras tabelas.  
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Questão  8 

 Grupo 1 Grupo 2 

Alunos 1) 2) 3) 4) Alunos 1) 2) 3) 4) 

A37 N * N Tentou por uma 
substituição 

trigonométrica 

 A1 S * N Processos incorretos 
da integral 

A38 N * N Processos de 

derivação 

A2 S * S - 

A39 N * N Processou técnicas 
e propriedades de 

derivada 

A3 S * N Tentou por 
substituição 

trigonométrica 
A40 N N N Não fez A4 S S * - 

A41 N * N Substituição 
trigonométrica 

incorreta 

A5 N * N Tentou processando 
incorretamente a 

integral 
A42 N * N Tentou processar, 

( ) dxx∫
−

−=
2

2

2
1

24  

mas não 
desenvolveu  

A6 S N N Não fez 

A43 N * N Não fez, escreveu: 
“neste exercício 
dever se utilizar 

substituição 
trigonométrica da 

forma 22 xa − mas 
não me recordo 

qual”  

A7 S * N Tentou processando 
incorretamente a 
integral, obteve 0 

A44 N * N Não fez, escreveu: 
“não recordo” 

A8 S * N Tentou processando 
partes, obteve 0  

A45 N * N Fez 

( ) dxx∫
−

−=
2

2

2
1

24  

mas não 
desenvolveu  

A9 N N N Não fez 

A46 N N N Não fez, escreveu: 
“não lembro” 

A10 S * N Não fez, escreveu: 
“integral 

trigonométrica, não 
lembro” 

A47 N * N Não fez, escreveu: 

“ 22 xa − , não 
lembro” 

A11 S * N Tentou processando 
partes, obteve 32/3 

A48 N * N Não fez, escreveu: 

“ 22 xa − , não 
lembro” 

A12 N N N Não fez 

A49 N * N Tentou desenvolver, 
escreveu: “não me 
recordo muito bem 
deste processo de 

integrais 
trigonométricas” 

     

A50 N * N Não fez, escreveu: 

“ 22 xa − , não 
lembro” 

     

A51 N N N Não fez, escreveu: 
“não me lembro” 
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A52 N N N Não fez      

A53 N * N Tentou por 
substituição 

trigonométrica 

     

A54 N N N Não fez      

A55 N N N Não fez      

A56 N * N Desenvolveu por 
substituição 

trigonométrica, 
chegou em 8ua 

     

A57 N * N Tentou por 
substituição 

trigonométrica, 
escreveu: “não me 

lembro” 

     

A58 N * N Não fez, escreveu: 
“trigonométrica, 

?22 →− xa ”  

     

A59 N N N Não fez      

A60 N * N Não fez, escreveu: 
“não sei se 

xsen21−  ou 

x2cos1−  ou 

xtg 21−   

     

A61 N * N Escreveu: 

θ222 cos=− xa
"desculpe, mas não 

me lembro como 
resolve essa 

integral, 
sinceramente” 

     

A62 N * N Tentou desenvolver 
pelo processo da 

substituição 

     

A63 N * N Tentou por 
substituição 

trigonométrica  

     

A64 N * N Tentou por 
substituição 

trigonométrica 

     

A65 N * N Tentou processos 
da substituição, com 

resultado igual a 
zero 

     

A66 N N N Não fez      

Tabela 16. Dados coletados com a oitava questão. 

 

Como é possível notar, os alunos do primeiro grupo apresentaram 

dificuldades em encontrar uma primitiva da função integranda no desenvolvimento 

desta integral. Esse fato já era esperado e o que pretendíamos era verificar se os 

estudantes se encorajavam em colocar diretamente que o resultado da integral 

correspondia à área de uma figura conhecida. Porém eles não visualizaram ou 

não se ‘aventuraram’ a admitir que esse problema talvez pudesse ser resolvido 
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por um outro caminho, caminho esse que só seria possível caso percebessem 

que se tratava da área de um semicírculo de raio 2. Desse modo, para o segundo 

grupo de estudantes, decidimos incluir na questão alguns dados que pudessem 

servir de indicação para que lançassem mão de uma forma bem mais simples de 

resolução. Incluímos a informação que a equação da circunferência de centro na 

origem e raio 2 é 422 =+ yx  e incluímos, também, a solicitação para esboçar o 

gráfico de 24 xy −= . 

Conforme comprovam os dados da tabela 18, todos os alunos do segundo 

grupo fizeram o gráfico, enquanto que nenhum do grupo 1 o fez, já que isso não 

fora solicitado explicitamente. Mas, apesar das novas orientações incluídas na 

questão 8, que conduziram à construção do gráfico, os estudantes não lançaram 

mão da forma mais simples de resolução, exceto o aluno A4 na Figura 26.  

É interessante observar que A4 após ter colocado resultado correto 

escreveu que deveria utilizar uma substituição trigonométrica, mas não se 

lembrava como fazer. Esta declaração pode até soar como um pedido de 

desculpas por não se utilizar um procedimento algébrico, o que, para a maioria 

dos estudantes, confirma as repostas obtidas por meio de outros procedimentos. 

No entanto, talvez tenha sido motivado pelo fato de não lembrar da substituição 

trigonométrica conveniente, a procura de um outro caminho para resolução. E 

isso era exatamente o que pretendíamos verificar nos procedimentos dos alunos. 

É curioso notar que procedimentos trabalhados em aula são mobilizados nas 

resoluções de questões embora mecanizadas impedindo uma reflexão sobre tais 

regras prontas. 
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Figura 26. Protocolo do aluno A4, grupo 2. 

 

Os desenvolvimentos expressados nos protocolos dos alunos A37, A41, 

A49, A53, A56, A57, A63 etc. na tentativa de encontrar uma primitiva da função 

integranda, apresentaram processos de substituição trigonométrica, mas sem 

exibir procedimentos com sucesso. 

Quando a função integranda for do tipo y = 2 2a x−  ou y= 2 2a x+  ou 

ainda y= 2 2x a− , é possível fazer uma substituição trigonométrica para 

racionalizar a expressão: no primeiro caso fazendo x = asenθ , obtém-se 2 2a x−  

= a cosθ ; no segundo, a substituição x = atgθ   leva a; 2 2a x+  = asecθ  e no 

terceiro caso a substituição x = asecθ  leva a: 2 2x a−  = atgθ . Uma regra 

mnemônica para essas substituições trigonométricas é a utilização da 

determinação do seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo num triângulo 

retângulo. No primeiro caso, que é o que foi utilizado, na verdade, o cateto oposto 

ao ângulo agudo θ  deve ter medida x, a hipotenusa deve ser a (no caso o 

número 2) e o cateto adjacente deve ser  2 2a x−  (no caso 2 22 x− ). Assim 

senθ  = cateto oposto x donde x asen
hipotenesua a

θ= = . O livro: Cálculo Diferencial e 

Integral, de Frank Ayres Jr., traz ilustrações a partir da página 150.  
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A seguir a produção do A53, com escolhas erradas para os lados do 

triângulo retângulo. Na realidade, empregando-se essa regra mnemônica os lados 

do triângulo retângulo deveriam medir: hipotenusa =2 e cateto opostoθ  =x dos 

quais, por Pitágoras, se obtém o cateto adjacente à θ = 24 x− θcos2= . Desse 

modo sen θ = 
2
x  donde θsenx 2= . Como apresentou A2 que consta na figura 31 

(A53, Figura 27). 

 

Figura 27. Protocolo do aluno A53, grupo 1. 

 

Como a substituição trigonométrica desta questão refere-se à substituição 

x= 2senθ , para obter 24 x− θcos2= , em seguida os alunos deveriam processar 

a derivada: dx=2cosθ dθ , o que resultaria em uma integral ainda não muito 

simples de se desenvolver: ∫
2

1

2cos4
θ

θ

θθd . 
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Nesta integral pode ser empregada a regra da integração por partes ou 

outra substituição utilizando a identidade trigonométrica 
2

2cos1cos2 θθ +
= .  

Os protocolos de A47, A48, A50, A58 e A61 como também de vários outros 

alunos desse grupo, apresentavam declarações sobre a falta de lembrança dos 

procedimentos para a resolução de tal integral. Apesar de esses alunos terem 

expressado que 2224 xax −=− , o que pode indicar alguma percepção sobre 

emprego da substituição trigonométrica citada anteriormente, eles não 

desenvolveram a questão (Figura 28). 

 

Figura 28. Protocolo do aluno A61, grupo 1. 

 

O protocolo de A37 apresentou a integral θθ

π

π

d∫
2

2
3

2cos4 , que, apesar de 

racionalizar corretamente a expressão processando: 

( ) θθθθ 222 41444 consensenasenx =−=−⇒= , além de não calcular dx para 

seguir corretamente com o processo da substituição, o aluno não desenvolveu a 

integral apresentada. 

A produção apresentada por A41 mostrou que o estudante percebeu que 

deveria fazer uma substituição trigonométrica, mas escolheu uma incorreta: 

∫⇒=− θθ sensenxa 222 , a qual ele não desenvolveu.  

Os protocolos dos estudantes A49 e A63 indicam que eles perceberam que 

se deveria fazer uma substituição trigonométrica, mas escolheram a incorreta. O 
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aluno A49 processou 222 x−  como sendo θseca , obtendo a integral ∫
−

2

2

sec2 θθd , 

a qual não desenvolveu e declarou “não me recordo muito bem desse processo 

de integrais trigonométricas”. Enquanto que o estudante A63 expressou x como 

sendo θsec2  obtendo a integral ( ) θθ d∫
−

−
2

2

2sec14 , na qual é possível observar a 

falta de cuidado, não efetuando a substituição dos limites de integração. 

Enquanto que o aluno A57 apresenta um procedimento interrompido em 

θθθ dsen cos2
2

2

22∫
−

− , do qual é possível perceber uma substituição equivocada 

de x por senθ  (além da falta dos cuidados com os limites de integração); os 

alunos A53 e A56 procedem até obter uma resposta. O estudante A53 apresenta: 

( )θ214 sen− = θθ cos2cos4 2 = , mas expressa incorretamente a derivada de x 

em θθdsendxxx 24 2 =⇒−= , e, ainda não grafa um dos dois números 2 (de 

θcos2 ou θθdsen2 ) ao concluir que ∫∫
−−

=−
2

2

2

2

2 cos24 θθθ dsendxx  = ∫
−

2

2

22 θθdsen . 

Agora, para resolver a integral, faz a substituição θθ dduu 22 =⇒= , obtendo, 

então, 
2

2

2

2

cos22
−−

∫ −= usenudu  (portanto também não cuidou dos limites de 

integração) e assim conclui que )22(cos2)22(cos2 −+− senarcsensenarcsen . E o 

aluno A56 apresenta uma série de equívocos como, por exemplo, ao apresentar 

sua integral θθθ dsendxx cos4424 22 ∫∫ −=−  como sendo ∫ θθd3cos4 , conforme 

protocolo a seguir (Figura 29): 
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Figura 29. Protocolo do aluno A56, grupo 1. 

 
A produção de A38 e A39 apresenta variados tipos de erros nos processos 

de integração. Esse aluno emprega regra da potência e propriedade para derivar 

função composta (regra da cadeia), ambos do conceito derivada (Figura 30).  

 

 

Figura 30. Protocolo do aluno A38, grupo 1. 

 
O protocolo do aluno A64 apresenta processos corretos (exceto a falta de 

grafar θd na determinação de dx) ao expressar θsenx 2=  e θcos2=dx , obtendo, 

também corretamente, a integral ∫ θθd2cos4 , mas não segue com os 

procedimentos, interrompendo nesta fase o seu processo de determinação de 

uma primitiva. 
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O aluno A65 apresenta uma produção com procedimentos da técnica da 

substituição da integração que não condizem aos processos que o cálculo desta 

primitiva exige. Ele expressou que xdxduux 2,4 2 −==− , então obteve duu∫
−

− 2

22
1 . 

Isso indica que ele não denotou corretamente os limites de integração, não 

substituiu coerentemente dx por du, e na finalização obteve zero. 

Analisando as produções dos alunos do segundo grupo, apesar de termos 

incluído mais informações a fim de orientar o aluno para uma resolução bem mais 

facilitada, podemos dizer que esses alunos não se apropriaram de tais 

informações em seus desenvolvimentos. 

O procedimento expresso no protocolo do aluno A1, apesar de apresentar 

o gráfico, aponta deficiências nas propriedades de integração ao processar 

( ) ( )
2

2

2

2

32
3

22

2

2
1

22

3
2
3

444

−

− −
∫ ∫ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −−
=−=−

xxdxxdxx , que aparentemente parece uma 

tentativa de aplicação da regra da cadeira para derivação nos processos da 

integral.  

O estudante A5 fez gráfico incorreto, como também apresentou processos 

incorretos: ( ) ( ) 000

2
3

444

2

2

2

2

2
3

22

2

2
1

22 =−=
−

=−=−

−

− −
∫ ∫

xdxxdxx , enquanto que A7, 

apesar de ter apresentado gráfico correto, também processou a integral 

incorretamente. 

A produção do estudante A3 indica substituição trigonométrica. Apresentou 

os processos da substituição trigonométrica: θasenxa =− 22 , então 

θθθ cos2)1(444 22 =−⇒− sensen , mas obteve a integral ∫ = .4cos2 uadθθ , que 

não corresponde ao proposto procedimento. 

O aluno A2 exibiu uma manipulação da substituição trigonométrica perfeita, 

ao redigir sobre o significado geométrico pareceu perceber que um outro caminho 

poderia ser tomado na resolução da questão: 
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Figura 31. Protocolo do aluno A2, grupo 2. 
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Com relação ao questionamento sobre o significado geométrico do 

resultado obtido, relacionamos abaixo as redações encontradas: 

 
 
Grupo 1: 

 

O aluno A43 escreveu algo sobre a resolução e não especificamente o 

significado geométrico: “neste exercício deve-se utilizar a substituição 

trigonométrica da forma 22 xa − , mas não me recordo por qual função 

trigonométrica deve substituir”. 

A44: “é a área limitada pela curva e o eixo x”. Com esta afirmação 

podemos supor que o aluno possivelmente compreende o significado, mas não 

lança mão de seu conhecimento para tentar resolver o problema. 

A45: “o resultado obtido representa a área abaixo da curva dada pela 

função dentro dos limites de integração dados”. 

A57: “é a curva 24 xy −=  tracejada em relação ao eixo x nos intervalos 

de ]-2,2[“. 

A58: “seria da área limitado pelo intervalo [-2,2] da função trigonométrica”. 

O aluno A62 obteve um resultado negativo, então redigiu dessa maneira a 

complementação de sua resposta: “esse resultado não existe, pois, não existe 

área negativa”. Isso indica que o aluno não pensou em rever os cálculos. 

O estudante A65, que obteve zero, redigiu: “Somei áreas, que dão algo 

maior. Na matemática, usei sinais trocados, então deu zero”.  

Os demais alunos deste grupo não escreveram nada a respeito. 

 
 
Grupo 2  

 

A resposta do estudante A2 indica que, apesar de ter optado por 

desenvolver os processos de integração em sua resolução (o que fez com 
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sucesso) na hora de escrever o significado geométrico ele se apropriou das 

indicações dadas na questão e apresenta alguma compreensão: ‘é que esse 

cálculo da integral deu π2 , pois ela dá uma volta inteira na circunferência’. 

A3: “obtenção da área, por meio de um método matemático”. 

O aluno A4, o único que realmente se apropriou das indicações desta 

questão em sua resolução, expressou “ π2
2
1

=nciacircunferêA ”. 

O estudante A7 também obteve zero em seu desenvolvimento e redigiu 

“que a soma dos lados da circunferência se anulam”.  Isso pode indicar que o 

aluno nesse procedimento não considerou que o conceito área não admite 

valores negativos. 

O aluno A11 que redigiu: “a área sob a função (circunferência) pelo raio 2 

com centro na origem”. Talvez esse aluno, no momento de escrever sobre o 

significado geométrico, tenha percebido que a área é a do semicírculo de raio 2 

cm e tentou delimitar a região pela circunferência e o diâmetro. 

Podemos concluir que a maioria dos alunos não percebeu que o gráfico da 

função integranda é uma semicircunferência de raio dois e centro na origem. 

Escolhemos de propósito uma função cujo cálculo da integral depende de uma 

substituição trigonométrica adequada e, mesmo que essa opção seja feita 

acertadamente, o caminho a percorrer é longo e relativamente trabalhoso. Assim 

fizemos para investigar se os estudantes achavam esse procedimento algorítmico 

desanimador e se aventuravam a assumir que o procedimento gráfico é 

suficientemente eficaz para autenticar que o essa integral é numericamente igual 

à área do semicírculo de raio 2. Apesar da dificuldade de cálculo, a grande 

maioria tentou garantir o desenvolvimento da questão escudando-se na proteção 

garantida do processo algorítmico. Muitos tentaram substituições trigonométricas 

e acabaram confessando que não se lembravam. Poucos protocolos desses 

alunos indicaram alguma percepção de tal fato, e apenas um aluno (o A4 do 

grupo 2) se mostrou seguro em afirmar que o valor da integral é π2 , apesar de 

todos os estudantes do grupo 2 terem feito o gráfico (pois fora solicitado). 
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Parece que, mesmo aqueles estudantes que indicaram perceber que a 

área correspondente à integral solicitada, fosse o número 2π , não se sentiram 

suficientemente seguros para expressar que este era o valor da integral, 

procurando abrigo em procedimentos algébricos que pudessem confirmar tal 

resultado. 

Com esta questão, que envolve concepções operacionais e estruturais da 

integral, porque não só exige manipular processos como também o objeto 

matemático integral, podemos concluir que esses alunos aparentemente não 

conceberam nem operacionalmente nem estruturalmente a Integral de forma 

cabal, muito embora haja muitos indícios de `latências` de  tal concepção . 

A questão 9 solicitava a opinião do aluno a respeito da Integral.  

Os estudantes redigiram de diversas formas diferentes suas opiniões sobre 

Integral. Referiram-na como uma ferramenta da matemática, como um ente 

matemático; relacionaram-na com área, volume e comprimento; alguns afirmaram 

que era a “operação inversa do conceito derivada”; outros ainda relacionaram-na 

a somatórias e somas de infinitésimos.  

Consideramos a possibilidade de que, os alunos que nesta questão 

afirmaram: ”operação inversa do conceito derivada”, provavelmente queriam 

afirmar que a integração é a operação inversa da derivação. 

A seguir apresentamos declarações variadas e pessoais de alguns alunos.  

A43: “Uso a integral constantemente para resolver problemas de Física e 

também na resolução de exercícios de Cálculo”. 

A53: “É o modo mais lógico de se desenvolver os cálculos e facilitar os 

exercícios de qualquer matéria”. 

A65: “Permite, ‘entender’ a medida, das formas da natureza que não 

parecem ser exatas, aos nossos olhos”. 

A1 (grupo 2): “Para estudantes de ciências exatas tem grande contribuição, 

pois é uma ferramenta de auxilio em diversos campos...”. 
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Identificamos que algumas expressões foram apresentadas com certa 

freqüência.  A seguir, escolhemos algumas das impressões dos alunos para exibir 

e comentar. 

Sete estudantes expressam, de alguma maneira, que Integral é área, 

enquanto que oito produções foram um pouco mais além, relacionando integral 

não só com área, mas também com volume e comprimento. 

Os protocolos que apresentavam referência à área foram, por exemplo, o 

protocolo do aluno A40 na qual a afirmação revelou identificação de área com 

região: A40: “Tem o significado de encontrar uma certa área ....”. Ou como a 

afirmação apresentada pelo aluno A49, que na sua declaração identificou área 

com superfície: A49: “É usada constantemente no cálculo de superfícies e 

demonstrações. Facilita bastante estes processos”. Ou também como a produção 

do aluno A37. 

O aluno A37 que, apesar de a questão 9 se referir ao Conceito de Integral 

de uma maneira global, ao afirmar: A37: “A área de um semicírculo de raio 2” 

mostrou que respondeu explicitamente a questão 8. Podemos dizer que sua 

afirmação indica que ele compreendeu o problema anterior de uma forma intuitiva, 

mas não se encorajou a utilizar diretamente sua intuição ao responder a questão 

8. Este fato corrobora com a hipótese que os algoritmos algébricos representam 

um procedimento seguro para os alunos, enquanto que o significado geométrico e 

representações gráficas não são suficientes para, por si só, assegurar a resposta 

a um problema. 

A declaração do aluno A52, ou A62 e A4 (grupo 2) são alguns exemplos de 

alunos que relacionaram a integral não somente com área, mas também volume, 

comprimento e etc.: 

A52: “Significa o cálculo da área ou do volume de determinada área 

definida sob uma curva”. 

A62: “A integral é uma ferramenta da matemática que facilita os cálculos de 

área, ou volume”. 
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A4 (grupo 2): “Integral é uma operação que nos permite calcular áreas, 

volumes, comprimentos, de qualquer figura. A partir disso, descobriu-se muitas 

outras aplicações”. Esta afirmação pode nos indicar que o aluno talvez tenha uma 

concepção da noção integral um pouco mais abrangente, isto é, talvez esse aluno 

considerasse algum fato da História da Integral uma vez que, partindo do 

problema da quadratura, a Integral surge de forma intuitiva e assim começa a se 

desenvolver até os dias de hoje. 

Quatro estudantes além de relacionar a noção Integral com área, 

relacionaram com a noção derivada, como por exemplo, o que expressou o aluno 

A64: “É o oposto da derivada, que serve, entre outras coisas, para calcular área e 

volume”, ou o aluno, do grupo 2, A2: “Para mim, a integral tem o significado, pois 

a integral é a operação inversa da derivada, e também a integral é a somatória 

das áreas”. 

Foram doze alunos que, em suas declarações, redigiram que integral é 

somatória: somatórias para determinar áreas, somatórias de infinitésimos. Por 

exemplo, A47: “É uma somatória, podemos calcular área com ela, fica mais fácil” 

e A48: “A integral é um artifício utilizado para cálculos infinitésimos e quando 

calculado sobre uma curva nos dá a área da região”. Ou a declaração do aluno 

A50: “A integral é uma somatória dos termos de uma região. Quando essa região 

é limitada a integral se torna a área”. Dois alunos confundem somas de infinitos 

incrementos com taxa de variação: A60: “Uma soma de infinitas taxas de 

variação” e A61: “É uma soma infinitesimal das taxas de variação de uma função”. 

As afirmações podem indicar que os estudantes em alguns momentos 

talvez demonstrem concepção estrutural do conceito Integral. Nesta situação em 

que os alunos relacionaram a Integral à determinação de áreas de regiões planas 

sob curva do gráfico de funções limitadas num intervalo, empregaram a Integral 

estruturalmente para determinação de áreas. Ao passo que, quando o aluno se 

referiu a integral a processos de cálculo de somas infinitesimais, talvez demonstre 

concepção operacional. Lembrando que o artigo de Sfard (1991) suplica por uma 

abordagem complementar, nas quais as duas concepções (operacionais e 

estruturais) tenham uma unidade, talvez a falta desta dualidade nas concepções, 

seja a causa do insucesso dos alunos com questões de Integração. Os dados 
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coletados nesta investigação indicaram falta de destreza nas técnicas e 

propriedades do conceito Integral. Assim, como pode um aluno reificar o conceito 

num súbito momento, o qual só é possível de ser alcançado após o aluno 

apresentar destreza nas técnicas e propriedades? 
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CAPÍTULO 6 
 

 

Considerações Finais 
 
 

Este trabalho teve o intuito de fazer uma investigação sobre questões de 

ensino e aprendizagem da Integral, uma das noções centrais do CDI. Escolhemos 

investigar tais questões motivados pelos trabalhos desenvolvidos no nosso grupo 

de pesquisa, o G2 “Matemática do Ensino superior: Didática do Ensino do 

Cálculo”, que como o próprio nome indica desenvolveu investigações a respeito 

do ensino de Cálculo e, em particular investiga a Integral. Por ocasião da 

definição do tema de nosso trabalho, dois trabalhos estavam sendo desenvolvidos 

sobre esse assunto: um investigava o que o professor valoriza nas produções dos 

alunos em termos do conceito de integral e das técnicas de integração, enquanto 

que o outro referia-se a uma investigação de como o aluno mobiliza o livro 

didático quando estuda tal conceito. Uma vez que o artigo de Anna Sfard (1991) 

foi nossa base teórica, resolvemos pesquisar não só os conhecimentos sobre a 

noção de Integral em alunos que já estudaram tal assunto num curso regular de 

Cálculo, mas também se esses conhecimentos refletiam concepções operacionais 

e estruturais. 

Utilizamos um questionário como instrumento de pesquisa para atingir 

nossos interesses. O intuito foi de investigar, em diferentes momentos da vida 

escolar, os conhecimentos mobilizados por alunos que estudaram o conceito de 

Integral, tanto no aspecto das técnicas de integração como no significado e na 

aplicação do conceito. Trabalhamos com dois grupos de alunos. O primeiro grupo 

escolhido foi de estudantes que não estivessem muito distantes do primeiro 
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contacto com a noção, eram estudantes do CDI III. Por sua vez, o segundo grupo, 

formado por estudantes de CDI V, era constituído de estudantes que já teriam tido 

o primeiro contacto com a integral há mais tempo, e foi denominado por grupo 2. 

Com as análises dos dados produzidos pela aplicação do questionário, 

podemos concluir que para alguns estudantes a regra da potência da integração, 

aparentemente, não foi concebida operacionalmente, mas para a maioria dos 

alunos investigados tal regra não traz dificuldades. Assim também ocorreu com a 

regra da substituição que, apesar de a maioria dos protocolos analisados indicar 

que os processos dessa técnica foram concebidos, pudemos observar que muitos 

alunos apresentaram variados tipos de erros, não relacionados propriamente com 

as técnicas de Integral, mas sim com cálculo operatório. Assim, como em alguns 

casos de alunos os processos que envolvem o conceito integral ora manifestam 

concebidos ora não, isto concorre para o prejuízo da concepção estrutural da 

noção, uma vez que, em geral, a concepção operacional é o primeiro passo para 

a aquisição de um novo conceito. Sfard ressalta a necessidade da 

complementaridade das duas concepções, uma vez que, se o aluno refletir 

apenas concepção operacional, não garantirá necessariamente que conceberá a 

Integral estruturalmente. 

Mais da metade dos alunos do grupo 1 não manifestou concepção 

operacional da regra da integração por partes, enquanto que todos os estudantes 

do segundo grupo aparentemente a conceberam operacionalmente. Esse o fato 

nos surpreendeu. Ao investigarmos a razão de todos alunos do grupo 2 não 

apresentarem dificuldades na resolução da questão em que era possível 

empregar esta regra, constatamos que tais alunos, naquele momento, estavam 

seguindo o curso de Equações Diferenciais, em que as técnicas de integração 

são bastante solicitadas. Talvez tal fato possa corroborar a sugestão de Sfard 

segundo a qual a destreza nos processos ajuda na reificação de um conceito.  

Quanto aos processos da integral definida, que aparentemente estão 

interiorizados pelos estudantes, pudemos perceber variados erros em 

procedimentos calculatórios. Entretanto observamos que, quando os estudantes 

utilizaram o método da substituição para calcular a integral, a questão dos limites 

de integração pode representar, para eles, alguma dificuldade uma vez que a 
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maioria optou por calcular separadamente a primitiva sem alterar os limites 

iniciais. Dessa forma os processos condensados de resolução foram pouco 

adotados. 

O fato de os grupos estarem em momentos diferentes de aprendizagem, 

talvez tenha influenciado na explicitação das concepções operacionais e 

estruturais dos estudantes investigados. O segundo grupo explicitou variados 

tipos de processos que envolvem a integral como as técnicas de substituição, 

principalmente as trigonométricas, e partes, que revelam concepção operacional. 

Além disso, apenas esse grupo mobilizou o conhecimento da possibilidade de 

determinar áreas de figuras planas também pelo processo de integral dupla. 

Na mobilização da integral para a determinação de áreas, pudemos 

concluir que os estudantes empregaram estruturalmente a integral, o que aponta 

para o fato de que tais alunos tenham desenvolvido concepção estrutural. No 

entanto, percebemos que em alguns casos os estudantes continuaram 

apresentando erros operatórios. 

Os alunos, de modo geral, empregaram estruturalmente o conceito de 

integral no cálculo de área de regiões planas, sob gráfico de funções. No entanto, 

quando colocados numa situação na qual era necessária uma reflexão e até 

mesmo coragem para o emprego estrutural do conceito, pudemos perceber que 

eles não explicitaram suficiente segurança para exibir o resultado do cálculo da 

integral solicitado que era a área de um semicírculo de raio dado. Parece que os 

alunos não se libertaram do amparo oferecido pelos procedimentos algébricos a 

ponto de expressar diretamente que π2  é o valor da integral que representa a 

área de um semicírculo de raio 2. 

Nosso trabalho não comprovou a crença de alguns profissionais que 

afirmam que afinal o que fica para os alunos no final do estudo do conceito de 

Integral, são somente as regras e técnicas operacionais. Na verdade o que 

pudemos perceber é bem o contrário disso: enquanto que as técnicas foram fonte 

de dificuldades para os estudantes do primeiro grupo, pudemos perceber que os 

alunos participantes da pesquisa, de uma maneira geral, relacionam  integral com 

área.  
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Quanto ao aspecto da realização do experimento, podemos dizer que 

tivemos um resultado satisfatório, traduzido por uma reciprocidade positiva 

durante a investigação. Tanto os alunos como os professores se mostraram 

receptivos para esta pesquisa, sendo que aqueles trabalharam seriamente, 

manifestando entusiasmo na resolução das questões propostas. Eles se 

colocaram de maneira voluntária diante do experimento; por sua vez, os 

professores foram colaborativos interessando-se por conhecer as tarefas 

propostas e revelando-se curiosos sobre os objetivos e os resultados de nosso 

trabalho.  

Julgamos que o embasamento teórico sugerido pelo artigo de Sfard (1991) 

mostrou ser conveniente na investigação das concepções manifestadas pelos 

alunos, para fundamentar nossa investigação relativamente aos conhecimentos 

por eles mobilizados sobre a noção integral. Possibilitou-nos analisar e avaliar se 

os conhecimentos de estudantes refletiam concepções tanto operacionais, com 

relação às técnicas e propriedades de integração, quanto estruturais, com relação 

à mobilização da integral como objeto. 

E mais, uma vez que suas idéias chamam a atenção para o aspecto 

complementar das duas concepções, permitiu-nos reafirmar que é necessária a 

dualidade das concepções operacionais e estruturais para a construção do saber 

matemático. Nosso trabalho indicou oscilação quanto às concepções operacionais 

e estruturais explicitadas pelos alunos, o que talvez nos permita conjecturar que a 

ausência de tal dualidade no ensino, possa ser fonte de dificuldades para os 

estudantes e assim, contribuir para o fato de o Cálculo Diferencial e Integral 

apresentarem um quadro insatisfatório com grande repetência e abandono. 

A pesquisa aponta para algumas questões que merecem estudos mais 

aprofundados, como por exemplo, com relação ao aspecto da aparente 

segurança que os processos algébricos representam para os alunos. Por que os 

estudantes procuraram refúgio nesses procedimentos, para a resolução dos 

problemas propostos, sem se ‘aventurar’ por caminhos outros, como os 

apontados por procedimentos gráficos, geométricos, etc.? Será que os conceitos 

matemáticos carregam algo que sugira essa conduta, impedindo muitas vezes, 

uma reflexão mais aprofundada sobre o conceito envolvido? Ou será que as 
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próprias práticas pedagógicas é que enfatizam apenas procedimento algorítmico-

algébrico? Pretendemos que nosso trabalho sirva também para motivar a reflexão 

a pesquisadores e educadores, e assim estimular a busca da compreensão dos 

fenômenos que interferem no ensino e na aprendizagem. 
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ANEXO 
 

 

As Questões 
 

Calcule: 

1) ∫ dt
t 5

3  

2) ∫ − dxxx 232  

3) ∫ dxxex  

4) ∫ −
6

3

2 )2( xx dx  

5) Calcule dttt∫ +
2

0

32 13   

6) Ache a área da região hachurada no gráfico abaixo: 

 

π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 3π/2 7π/4 2π 9π

−1.0

1.0

2.0

y = sen x
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7) Calcule a área da região limitada pela curava 2xy = , o eixo x  e a reta 

3=x . 

8) (grupo 1) Calcule ∫
−

−
2

2

24 x dx . Qual é o significado geométrico do 

resultado obtido? 

8) (grupo 2) Sabendo que a equação da circunferência de centro na origem 

e raio 2 é 422 =+ yx : 

a) Esboce o gráfico de 24 xy −= . 

b) Calcule ∫
−

−
2

2

24 x dx . 

c) Qual é o significado geométrico do resultado obtido?  

9) Que significado tem a integral para você? 
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