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Resumo 
 

A disciplina de Cálculo Diferencial e Integral consta na grade curricular de 

vários cursos da área de Ciências Exatas e também de outras áreas, por tratar de 

conceitos que permeiam vários campos de Ciência. Seu ensino e aprendizagem 

tem sido alvo de muitas pesquisas devido aos altos índices de desistência e 

retenção comprovados, a fim  de propor abordagens de ensino que possam 

amenizar seus problemas existentes. Considerando o contexto das dificuldades 

enfrentadas num curso de Cálculo e mais precisamente as relacionadas ao 

ensino e aprendizagem do Teorema Fundamental do Cálculo (TFC), o presente 

trabalho busca investigar que registros de representação são mobilizados por 

professores no ensino desse Teorema, bem como se consideram importante a 

coordenação desses registros e, ainda, se exploram a visualização por meio da 

representação gráfica. A pesquisa fundamentou-se na teoria dos Registros de 

Representação Semiótica de Raymond Duval, destacando o papel da 

identificação das variáveis visuais pertinentes, na conversão do registro gráfico 

para o algébrico e vice-versa e nas argumentações da língua natural. Para atingir 

esse objetivo, elaboramos e aplicamos um questionário dividido em duas etapas 

seguido por uma entrevista com professores de Cálculo de instituições públicas e 

particulares do Estado de São Paulo. Constatamos que eles consideram 

importante no ensino do TFC enfatizar que o mesmo pode ser utilizado como uma 

ferramenta para o cálculo de áreas e que estabelece uma conexão entre 

derivação e integração, mas essa conexão não é explorada graficamente, por 

todos. Com relação à inter-relação entre as variáveis visuais pertinentes 

verificamos que nem sempre foram destacadas pelos professores, na articulação 

de diferentes registros. Os professores consideram importante a coordenação das 

diferentes representações do mesmo objeto matemático no ensino do Cálculo de 

modo geral, sendo os mais utilizados os registros algébrico, gráfico e língua 

natural. Ao analisarem uma situação que explora a conexão entre a derivada e a 

integral graficamente, alguns afirmaram que apesar de propor situações parecidas 

não percebiam de que modo essas situações poderiam contribuir para o 
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entendimento do Teorema. Enquanto outros, ao analisarem a mesma situação, 

afirmaram que não costumam propor esse tipo de atividade aos seus alunos e, 

nesse caso, as justificativas foram diversas, porém em nenhum momento 

apontaram para a não importância de serem propostas. Acreditamos que este 

estudo apresenta contribuições ao ensino e aprendizagem do TFC, mas julgamos 

que ele pode ser continuado, quer com a ampliação do questionário e entrevistas, 

quer com a mudança ou ampliação da amostra  de sujeitos da pesquisa.   

 

 

Palavras-Chave: Teorema Fundamental do Cálculo, Registros de Representação 

Semiótica, Coordenação de Registros, Variáveis Visuais Pertinentes, Integração e 

Derivação. 
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Abstract 
 

The discipline Calculus is included in the curriculum of many courses, not 

only in  the Exact Sciences but also in other areas, as it involves concepts that 

permeate various scientific fields. Because of its association with high rates of 

failure, the teaching and learning of Calculus has been the subject of numerous 

researches that have sought to propose more effective teaching approaches. 

Considering the context of the difficulties students face during a Calculus course, 

and more specifically those related to the teaching and learning of the 

Fundamental Theory of Calculus (FTC), this work seeks to investigate the 

representation registers mobilised by teachers in the teaching of this theorem, 

considers the importance of the coordination of this registers and the ways in 

which visualisation is explored (or not) by means of graphical representations. The 

research is based on the theory of Semiotic Representation Registers of Raymond 

Duval, and emphasises the role of the identification of relevant visual variables, 

the conversion of the graphical register to the algebraic and vice-versa and the 

arguments presented in natural language. The study involves the conception and 

administration of a questionnaire divided into two stages followed by an interview 

with teachers of Calculus from public and private educational institutions in the 

state of São Paulo. Data indicated that the teachers consider that in the teaching 

of the FTC it is important to stress how this theorem can be used as a tool for 

calculating areas and to establish connections between differentiation and 

integration, but this connection was not explored graphically by all the teachers. As 

regards the inter-relationships between relevant visual variables, we verified that 

the articulation between different registers is not always emphasised by teachers. 

In general, the teachers considered important the coordination of different 

representations of the same mathematical object in the teaching of Calculus, with 

the principle registers used, algebra, graphs and natural language. To analyse a 

situation which explores the connection between the derivative and the integral 

graphically, some affirmed that, although they use similar situations, they do not 

perceive the ways in which these situation can contribute to the understanding of 
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the Thereom. Others, in relation to the same situation, affirmed that they do not 

make use of this type of activity with their students, and in this case, they offered 

diverse justifications, none of which suggested the proposals were not important. 

We believe that the study offers contributions to the teaching and learning of the 

FTC, but that the results require further study including the amplification of the 

questionnaire and interviews and their application with different populations of 

subjects.  

 

 

Keywords: Fundamental Theory of Calculus, Semiotic Representation Registers, 

Coordination of Registers, Relevant Visual Variables, Integration e Differentiation. 
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Introdução 

 
 

A disciplina de Cálculo Diferencial e Integral (CDI) é considerada essencial, 

além de básica e introdutória, nos cursos da área de Ciências Exatas e em cursos 

de outras áreas em que a disciplina também é obrigatória e estudada nos ciclos 

iniciais por tratar de noções que permeiam muitos campos da Ciência.  

Os alunos, muitas vezes acostumados a tratarem os conhecimentos 

matemáticos de maneira isolada, ao ingressarem na Universidade, deparam-se com 

a disciplina como sendo também pré-requisito para várias outras e espera-se que, 

segundo Barufi (1999, p.4), esta lhes propicie “uma primeira visão mais ampla e 

global de como o conhecimento matemático pode ser articulado, resolvendo um 

grande número de problemas reais”.   

Frente a essa situação, a disciplina tem sido, cada vez mais, objeto de estudo 

em pesquisas realizadas na área de Educação Matemática, devido à necessidade 

de se investigar quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos e 

professores e quais fatores interferem no seu ensino e aprendizagem, assim como 

propor abordagens de ensino que possam minimizar os problemas existentes. 

Apresentaremos a seguir, um breve comentário sobre algumas destas 

pesquisas que tratam dos problemas enfrentados na disciplina de Cálculo.  

Barbosa & Neto (1995) consideram que a forma de se construir 

conhecimentos com base num modelo que trata o conteúdo como pronto e acabado 

interfere no rendimento dos alunos. Os autores realizaram um estudo referente à 

disciplina de Cálculo na Universidade Federal do Ceará, por meio de uma amostra 

de 97 alunos de 18 turmas desta disciplina. Foi constatado que, em média, apenas 

27,9% dos alunos obtiveram êxito na disciplina. Em alguns casos, os percentuais de 

aprovação foram baixíssimos, como ocorreu com uma turma do curso de 
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Matemática, que apresentou 9,4% de sucesso e uma turma do curso de Geologia, 

com 6,4%. 

Morellatti (2001) comprovou em sua pesquisa, realizada entre os anos de 

1993 e 1998, na UNESP/Presidente Prudente, que a situação não difere muito da 

apresentada por Barbosa & Neto, e constata que os percentuais de reprovação 

oscilaram de 50 a 71%.  

Palis (1995), considerando esse quadro preocupante que permanece há 

muitos anos no Ensino Superior, aponta para a necessidade de se buscar 

alternativas de ação pedagógica que, aliadas a outras medidas, possam resolver ou 

amenizar o problema.   

Segundo Barufi (1999, p.3), o curso de Cálculo aparece como um curso 

básico, amplo, integrador e de caráter fundamental e afirma: 

(...) Entretanto, ao examinar os resultados obtidos entre 1990 a 1995, 
na Universidade de São Paulo, observamos médias de 
aproveitamento muitas vezes sofríveis e elevados números 
referentes a alunos que não foram aprovados, caracterizando uma 
situação que, no mínimo, pode ser considerada problemática.  

 

Interessada em levantar as dificuldades apresentadas no ensino e na 

aprendizagem de CDI, a autora buscou examinar a maneira segundo a qual a 

disciplina é apresentada nos diferentes cursos. Para tanto investigou livros didáticos 

adotados e indicados por professores que, segundo ela, é um “instrumento 

normalmente presente e que desempenha papel relevante nos diversos cursos”     

(p. 48). Considera a escolha do livro didático importante e significativa, pois deixa 

transparecer preocupações, crenças e escolhas metodológicas do professor. 

“Entendemos que o livro didático, escolhido pelo professor para suporte ou apoio ao 

seu trabalho, constitui um forte indício do tratamento que será dado ao curso.”   

(ibid., p.7) 

Por sua vez Villarreal (1999, p.4), destaca que pode contribuir para o 

recrudescimento dessa situação, uma prática metodológica com base no modelo: 

exposição teórica – exemplos - exercícios, o ensino de Cálculo acaba 

sendo algoritmizado, e sua aprendizagem se reduz 
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conseqüentemente à memorização e à aplicação de uma série de 

técnicas, regras e procedimentos, que também terminam por 

algoritmizar o próprio aprendizado.  

 

Assim como esses, outros estudos têm mostrado que a disciplina de Cálculo 

constitui uma fonte de dificuldades para os estudantes. Além disso, mostram, 

também, que determinados temas apresentam obstáculos específicos em seu 

ensino e aprendizagem, como por exemplo, o Teorema Fundamental do Cálculo 

(TFC) que abrange as principais noções da disciplina: a Derivada e a Integral. 

Um dos grupos de pesquisa do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 

denominado “Matemática no Ensino Superior: Didática do Cálculo”, composto pelos 

Professores Dr. Benedito Antonio da Silva e Dra. Sonia Barbosa Camargo Igliori e 

seus orientandos de mestrado e doutorado, dedica-se a investigar a construção de 

conhecimentos matemáticos relativos à disciplina de Cálculo. 

Os orientandos de Silva, em pequenos sub-grupos, dedicam-se aos estudos 

de questões relativas ao papel que o inter-relacionamento das variáveis 

desempenha no conceito de funções, questões sobre o ensino de limite, de 

derivada, de integral, a relação entre as operações de derivação e integração, bem 

como possíveis enfoques diferentes decorrentes da fundamentação teórico-

metodológica que embasam esses estudos.  

No momento há três mestrandos estudando questões relativas ao ensino e 

aprendizagem do TFC; um deles voltado para a investigação do entendimento de 

alunos que já cursaram a disciplina de Cálculo em cursos de uma Instituição 

particular da cidade de São Paulo; outro tem como foco o tratamento do Teorema 

em livros didáticos e o nosso estudo que foi realizado investigando as 

representações mobilizadas por professores de Cálculo referentes ao ensino desse 

Teorema.  

Nesse sentido, nosso objetivo é identificar os registros de representação 
semiótica que professores de Cálculo mobilizam e/ou coordenam ao 
ministrarem suas aulas referentes ao Teorema Fundamental do Cálculo. 
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Considerando o contexto das dificuldades enfrentadas num curso de Cálculo 

e mais precisamente as enfrentadas no ensino e aprendizagem do TFC é que surgiu 

o nosso interesse pelo tema, aliado à escassez de pesquisas relacionadas à ele.   

Há indícios de que, muitas vezes, não é dada a devida importância a esse 

teorema, passando desapercebido que o mesmo estabelece uma conexão entre a 

Derivada e a Integral, trabalhando muitas vezes esses dois conceitos quase que 

totalmente separados. Isso pode ocorrer pelo fato de o professor não dar a merecida 

atenção para essa relação, ou ainda, o professor chama atenção para a relação e o 

aluno não se dá conta do que isso significa. 

É comum encontrarmos em alguns livros de História da Matemática que 

Newton e Leibniz foram os “inventores do Cálculo”, pois com seus trabalhos, 

realizados totalmente independentes um do outro, algumas noções adquiriram 

formato mais estruturado e sistematizado (em meados do século XVII), o que fez 

com que ambos desempenhassem papel decisivo em sua construção. No entanto, o 

Cálculo é resultado de uma longa evolução que não foi iniciada nem concluída por 

Newton e Leibniz.  

Newton e Leibniz ao solucionarem os problemas de se traçar tangente a uma 

curva e calcular áreas de figuras planas, evidenciaram a relação entre as operações 

de derivação e integração como sendo uma inversa da outra. 

Segundo Ávila (1999, p.167), “A ligação entre derivada e integral é objeto do 

chamado Teorema Fundamental do Cálculo”.  

Buscamos pesquisas relacionadas ao ensino e aprendizagem do TFC e, a 

seguir, serão apresentadas.  

Scucuglia (2006), considerando que a informática vem gerando discussões 

sobre fundamentos da Matemática e reorganizando dinâmicas em Educação 

Matemática, desenvolveu em seu estudo a investigação de como os estudantes 

exploram o TFC utilizando calculadoras gráficas.  

Foram realizados experimentos de ensino em uma série de encontros entre 

estudantes e pesquisador, por um período de tempo, em que se buscou uma 
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estruturação da forma como os estudantes pensam no processo de exploração de 

problemas. 

Inicialmente, o autor notou que a utilização de programas e comandos de uma 

calculadora gráfica, diante da visualização gráfica, condicionou o pensamento dos 

estudantes na investigação dos conceitos de Soma de Riemann e de Integração, 

conceitos que segundo ele são intrinsecamente inerentes ao TFC.  

Numa segunda fase de seus experimentos, explorando exemplos de funções 

triviais polinomiais com o comando de integração definida e também diante da 

visualização gráfica, os estudantes estabeleceram conjecturas sobre o TFC e, mais 

tarde, a relação entre a derivação e integração.  

Num outro momento, explorando o comando ∫ dxxf )(  aplicado à várias 

funções propostas, os estudantes identificaram que a função encontrada era a 

integral, uma primitiva, da função dada. Esse fato evidenciou para Scucuglia que ao 

investigar funções e elaborar padrões e generalizações com informações coletadas 

coordenando representações, os estudantes podem explorar a relação fundamental 

do TFC utilizando calculadora gráfica.  

De modo análogo, coletando informações, os estudantes identificaram 

padrões e elaboraram generalizações, sendo possível conjecturar o resultado 

. ∫ −=
b

a

aFbFdxxf )()()(

Vianna (1998) realizou uma pesquisa com o objetivo de investigar o 

entendimento que os estudantes revelam do TFC, buscando identificar dificuldades 

que esses alunos apresentam com relação aos conceitos envolvidos no Teorema, 

dificuldades estas que interferem diretamente no entendimento e na habilidade em 

interpretá-lo graficamente. 

A autora discute a interpretação visual do TFC, pois deseja pesquisar se 

fazendo uso dela, os alunos podem estabelecer relações da derivada com a 

inclinação da reta tangente e da integral com área de uma região plana. 
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Seu estudo consistiu em três fases: um questionário, entrevistas com base 

nas respostas obtidas do questionário e, uma terceira fase, entrevistas com 

estudantes envolvidos em desenvolver especialmente atividades no ambiente 

computacional.  

Entretanto, Vianna ressalta que o foco de seu estudo foram os questionários e 

as entrevistas (primeira e segunda fases). Já  a terceira fase, as entrevistas em 

ambiente computacional, foram realizadas para enriquecer e ajudar explicar algumas 

das informações obtidas nas respostas apresentadas no questionário.  

O questionário foi sistematizado em duas partes e aplicado a 148 estudantes, 

a alunos de duas turmas do curso de Matemática e uma turma de Ciências da 

Computação. Na primeira parte deste, propôs questões que buscassem avaliar o 

conhecimento da imagem visual que os estudantes possuem sobre o TFC e de 

outros conceitos relacionados, continuidade, diferenciação e integração. Na 

segunda, propôs duas questões buscando identificar atitudes dos estudantes na 

exploração dos conceitos (continuidade, diferenciação e integração) e no processo 

da prova do Teorema.  

Na segunda fase, as entrevistas foram realizadas com 26 estudantes que 

foram selecionados de acordo  com as respostas apresentadas nos questionários, 

nas quais as estratégias utilizadas para resolver as questões precisavam ser 

investigadas mais atentamente com a intenção de explorar mais profundamente 

alguns dos argumentos usados pelos estudantes.  

Após as entrevistas, dezessete delas foram escolhidas para serem analisadas 

mais detalhadamente na terceira fase, a qual foi desenvolvida, individualmente no 

ambiente computacional, com o uso de um software de “Cálculo Gráfico”. A 

utilização do computador foi exclusivamente um recurso para examinar e explorar 

com maiores detalhes a visualização dos conceitos relacionados ao TFC, assim 

como a visualização do próprio Teorema, sem intenção de avaliar o software. 

  Temos em comum com o estudo de Vianna a questão da representação 

gráfica da função .  ∫=
x

a

dttfxF )()(
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A autora afirma que na atividade desenvolvida em ambiente computacional 

pôde observar um ponto de dificuldade apresentado pelos estudantes nessa 

representação, mais precisamente no entendimento da conexão visual entre as 

funções  e .  f F

Assim como a autora temos a intenção de investigar essa relação em nosso 

estudo, inclusive propondo duas de suas questões, porém com a finalidade de 

verificar se os professores de Cálculo a exploram e a enfatizam em suas aulas e, em 

caso positivo, como isso ocorre.  

Vianna (ibid., p. 30), cita três trabalhos referentes ao entendimento do TFC: 

 Três estudos têm olhado especificamente para o ensino e 
aprendizagem do TFC. O primeiro deles, realizado por Tall (1991) 
não envolve nenhum experimento de ensino ou observações, mas 
traz algumas idéias sobre a visualização do TFC utilizando o 
computador. Os outros dois realizados por Tompson (1994) e 
Thomas (1995), descrevem um experimento de ensino com 
estudantes.  

 

Segundo a autora, a pesquisa de Tall discute aspectos relacionados ao TFC, 

dando importância particular à diferenciação no processo de integração e como isto 

ajuda na visualização do Teorema em um programa de computação gráfica. Discute 

também como esta visualização leva à prova do TFC.  

Afirma que Thompson explora situações-problema que tratam de cálculos e 

comparações de velocidade e distância, volume e área de superfície. Dentre outros 

problemas, enfatiza que a compreensão dessas noções é essencial para o 

entendimento do TFC e que as mesmas podem acarretar algumas dificuldades, caso 

não sejam bem trabalhadas.  

Sobre Thomas, Vianna relata que o estudo do autor procura destacar 

problemas com o conceito de função, salientar como alguns estudantes aprendem o 

TFC e como o uso de programas de computador afeta esse aprendizado. Afirma 

ainda que, tanto Thomas como Thompson, analisam o entendimento dos estudantes 

e sugerem idéias que melhorariam esse entendimento, as quais não são abordadas 

em seu trabalho.  
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Poucas foram as pesquisas encontradas que têm como objeto de estudo o 

ensino e a aprendizagem do TFC. Isso significa que o tema não foi muito explorado 

até o momento, mas as dificuldades enfrentadas o são, que não seria possível    

listá-las. 

Nossa pesquisa difere das aqui apresentadas uma vez que ela se propõe a 

investigar as representações sobre o Teorema que os professores mobilizam em 

suas aulas.  

 Também são muitas as questões que envolvem o ensino e a aprendizagem 

do TFC tendo como sujeitos professores de Cálculo, entretanto sugerimos algumas, 

tais como: 

- Como os professores abordam o Teorema Fundamental do Cálculo e como 

ministram suas aulas?  

- Qual é a concepção que os mesmos têm sobre o Teorema Fundamental do 

Cálculo e dos conceitos nele envolvidos?  

- Como buscam dar significação ao Teorema Fundamental do Cálculo para 

seus alunos?  

- Os professores enfrentam dificuldades no ensino do Teorema Fundamental 

do Cálculo; quais são elas?  

- Que representações os professores mobilizam no ensino do Teorema 

Fundamental do Cálculo?  

Nosso estudo está focado principalmente na investigação sugerida pela última 

questão. 

Segundo Duval (1999) a Educação Matemática tem sido muito sensível às 

necessidades de mudanças nos últimos cinqüenta anos. Pesquisas em Psicologia 

do desenvolvimento e em novas tecnologias requerem, avaliam e têm dado suporte 

à essas mudanças. Mas seus impactos têm sido mais efetivos no currículo 

matemático e nos meios de ensino do que nas explicações dos profundos processos 

de compreensão e aprendizagem da Matemática. 
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As dificuldades de tais pesquisas provêm da necessidade de definir um 

quadro teórico o qual tenha uma restrição epistemológica especifica à atividade 

matemática e às funções cognitivas do pensamento que o envolve. Isso requer ir 

além dos estudos locais de conceito adquirido em cada nível de currículo e além da 

mera referência às várias teorias gerais de aprendizagem e até mesmo além da 

descrição global dos alunos em sala de aula.  

Instigados por essas questões mencionadas e considerando a afirmação de 

Duval (1999) que a representação e a visualização consistem no centro do 

aprendizado matemático, procuramos embasar o estudo nos pressupostos teóricos 

dos Registros de Representação Semiótica, no que se refere à coordenação de 

registros, enfocando aspectos relacionados à identificação das variáveis visuais 

pertinentes. 

Sendo assim, optamos por investigar a ação pedagógica de professores de 

Cálculo buscando respostas às seguintes questões:  

1. Quais são os registros de representação semiótica mobilizados pelos 
professores no ensino do Teorema Fundamental do Cálculo? E quais 
são os mais utilizados?  

2. Os professores de Cálculo consideram importante a coordenação de 
pelo menos dois desses registros de representação? 

3. Os professores exploram a visualização do TFC por meio de 
representação gráfica? Se sim, quais são as variáveis visuais 
pertinentes mais exploradas?  

Considerando que o presente trabalho busca investigar os registros de 

representação semiótica mobilizados pelos professores de Cálculo no ensino do 

Teorema Fundamental do Cálculo aliada à tentativa de responder essas questões, 

levamos em consideração os aspectos relacionados à teoria de Duval, priorizando a 

coordenação dos registros de representação semiótica e o papel da inter-relação 

entre as variáveis visuais pertinentes na interpretação dos gráficos e nas 

argumentações da língua natural.  
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Para atingir nosso objetivo foi elaborado um questionário dividido em duas 

etapas e aplicado a oito professores de Cálculo, de instituições públicas e privadas 

do Estado de São Paulo, que se disponibilizaram a respondê-lo. Em seguida 

realizamos uma entrevista com cada um desses professores, as quais revelaram 

mais precisamente os aspectos investigados.  

A sistematização dessa pesquisa foi organizada em quatro capítulos, cuja 

idéia  central dos respectivos são apresentadas a seguir. 

No primeiro capítulo, Aspectos da História do desenvolvimento do 
Teorema Fundamental do Cálculo, constam fatos históricos que contribuíram para 

o desenvolvimento dos conceitos envolvidos no TFC destacando as contribuições 

dos principais responsáveis pelo estabelecimento do Teorema.   

  No segundo capítulo, Considerações teórico-metodológicas, buscamos 

destacar alguns tópicos sobre os Registros de Representação Semiótica de 

Raymond Duval a qual alicerça nosso estudo. Ainda nesse capítulo, são 
apresentados os procedimentos metodológicas realizados, entre eles o questionário 

aplicado aos professores de Cálculo juntamente com nossas intenções em propor 

cada uma das questões que o compõe.   

O terceiro capítulo, Descrição e Análise dos dados, trata de uma descrição 

das respostas dos professores, nas quais buscamos destacar elementos que 

responderam as questões de pesquisa, com base na fundamentação teórica. 

O quarto e último capítulo é destinado às Considerações Finais da nossa 

investigação.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

Aspectos da História do desenvolvimento do 
Teorema Fundamental do Cálculo 

 

Como já antecipamos, Newton e Leibniz (século XVII) desempenharam papel 

decisivo na construção do Cálculo com seus trabalhos realizados independentes um 

do outro. Ainda que o Cálculo seja resultado de uma longa evolução que não foi 

iniciada nem concluída por eles, cabe-lhes um grande mérito, traduzido por Baron 

(1985, p.5, unidade 3): “Newton estendeu e unificou os vários processos de cálculo e 

Leibniz ligou-os através de uma notação eficaz e de um novo cálculo operacional.” 

Ao solucionarem os problemas de se traçar tangente a uma curva e calcular 

áreas de figuras planas, evidenciaram a relação entre as operações de derivação e 

integração como sendo uma inversa da outra, que se traduz hoje como sendo o 

Teorema Fundamental do Cálculo. 

Mas esses dois problemas: o de traçar a reta tangente a uma curva num 

ponto e o do cálculo de áreas de figuras planas haviam sido postos há muito tempo. 

As questões relacionadas com o cálculo de áreas iniciaram-se quando os 

antigos geômetras gregos estudavam áreas de figuras planas relacionando-as com a 

área do quadrado, cujo cálculo é o mais simples.  

Em relação à área do círculo, buscava-se encontrar um quadrado que tivesse 

a mesma área, daí o nome de quadratura, tratando de um problema de construção 

utilizando régua não graduada e compasso. 
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Arquimedes de Siracusa (287-212 a.C.) 

Arquimedes dedicou-se ao estudo, dentre outros, do volume da esfera e do 

cilindro e das quadraturas, principalmente da parábola e do círculo.  

Denominou o cálculo de áreas como quadratura, por volta do ano 225 a.C, o 

que se constituiu numa das maiores contribuições gregas para o Cálculo.  

Segundo Ávila (1986, p.38) “Arquimedes é digno de muita admiração quando 

diz que outros geômetras tentaram a quadratura do círculo, mas ninguém, ao que 

ele saiba, tentou a quadratura da parábola”. 

Para Boyer (1993, p. 28), Arquimedes é “considerado consensualmente o 

maior matemático da antiguidade”, sendo o primeiro a manifestar idéias 

embrionárias do Cálculo Integral, ao utilizar seu método, denominado Método 

Mecânico, para descobrir a fórmula da área do segmento de parábola, da área de 

um círculo, bem como a fórmula do volume da esfera e do cilindro.  

O argumento utilizado em suas descobertas, além de longo e rigoroso era 

também de difícil discernimento. Veio à luz somente em 1906 com a redescoberta de 

um tratado de sua autoria. Em uma carta enviada a Eratóstenes explicava como 

chegara a alguns de seus resultados que, segundo Boyer (ibid., p.29), “na verdade, 

quase efetuando integrações em muitos casos importantes”. 

Arquimedes “intuiu” muitos resultados pelo método mecânico. Porém ele não 

o admitia sem uma demonstração geométrica, como se pode notar no que escreve a 

Eratóstenes, ainda no prefácio de seu livro, encontrado no artigo “Arquimedes, o 

Rigor e o Método” (Ávila, 1986, p. 31): 

(...) 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. Certamente é mais fácil fazer as 
demonstrações quando temos previamente adquirido, pelo método, 
algum conhecimento das questões do que sem esse conhecimento. 
(...) 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.  
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Arquimedes e a área do segmento de parábola 

Considerando um arco de parábola cortado por uma corda AC , Arquimedes 

considerava o ponto B  do arco  tal que a tangente à parábola em AC B  fosse 

paralela à corda AC  e demonstrou que a área do segmento limitado pelo arco e 

pela corda, é 
3
4  da área do triângulo . ABC

Para demonstrar seu resultado, quadratura da parábola, Arquimedes utilizou o 

método da exaustão (devido a Eudoxo), “o equivalente grego de Cálculo Integral”, no 

qual aproxima-se a quantidade desejada pelas somas parciais de uma série infinita. 

Conforme a figura a seguir: 

 

Fig. 1 Área do segmento de parábola 
Fonte: Boyer (1996) p. 88 

 

Inscreveu no arco de parábola um triângulo  com o ponto ABC B  escolhido de 

modo que a tangente à parábola em B  fosse paralela à corda . A seguir, para 

obter uma região cuja área estivesse mais próxima à área limitada pelo arco de 

parábola, adicionou à área do triângulo  as do triângulo 

AC

ABC ABP  e a do triângulo 

. Feito isso, adicionou à área resultante as áreas dos triângulos construídos em 

cada uma das quatro regiões ainda não incluídas entre os arcos 

BCQ

AP ,  e  , 

. Dessa forma, obteve a terceira aproximação: a soma das áreas dos triângulos 

, 

PB BQ

QC

ABC ABP ,  somada às áreas dos quatro novos triângulos construídos. BCQ
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Arquimedes prova então que para cada triângulo os dois triângulos 

construídos sobre seus lados têm área total igual a 
4
1  da área do triângulo dado 

anterior.  

Repetindo sucessivamente o raciocínio, Boyer (1993, p.30) afirma que “dessa 

forma ele “exaure” o segmento parabólico”  e a área total pode ser aproximada por 

uma soma de áreas e então Arquimedes mostra que a área do arco parabólico não 

pode exceder 
3
4  da área do primeiro triângulo inscrito e, da mesma forma, que não 

pode ser menor que esse valor.  

Em linguagem atual, a soma das áreas dos triângulos agrupadas 

adequadamente conduzem a uma série em que cada termo é 
4
1  do anterior, com 

exceção do primeiro. A soma de tal série  é 
3
4  do primeiro termo. 

Em outras palavras, a área do arco de parábola é dada por: 

ABCABCABCABCABCABC ∆=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++++∆=+

∆
+

∆
+

∆
+∆

3
4...

4
1

4
1

4
11...

444 3232  

Ainda no mesmo artigo, Ávila (p. 32) mostra Arquimedes ao escrever a 

Eratóstenes, ainda no prefácio de seu livro: 

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 a altura.  

 

Arquimedes e a área do círculo 

Ávila (1986) afirma que, na tentativa de calcular a área do círculo, Arquimedes 

inscrevia no círculo polígonos regulares, iniciando pelo hexágono e dobrando o 

número de lados a cada passo. O mesmo fazia com polígonos circunscritos ao 

círculo. Dessa forma, a área do círculo estava compreendida entre as áreas de um 

polígono inscrito e um polígono circunscrito de  lados, de modo que, quanto maior 

for n , mais próximas essas áreas se tornam. 

n
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Foi Arquimedes que utilizou pela primeira vez uma série infinita. Obtinha 

aproximações da área de um círculo por meio de comparações com as áreas de 

polígonos inscritos e circunscritos. 

Segundo Vidigal (2007), partindo de um raciocínio intuitivo que reflete 

essencialmente o Método Mecãnico, Arquimedes foi o primeiro a mostrar que a área 

do círculo é a metade da circunferência vezes o raio. Com base na visualização 

geométrica, notou que a área do círculo é igual a área de um triângulo, cuja medida 

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

Arquimedes dividiu o círculo em  setores iguais por meio da divisão da 

circunferência em n  partes iguais. 

n

Em linguagem moderna, quanto maior for , mais esses setores ficam 

parecidos com triângulos e como eles têm a mesma altura 

n

r , a soma de suas áreas 

é o produto da soma dos comprimentos das bases pelos raios dividido por dois. 

Como a soma dos comprimentos de suas bases é o comprimento da circunferência, 

isto é, π2 r , a área do círculo é a área do referido triângulo com base π2 r  e     

altura r . Portanto, temos: 
2

2
2círculo do área rrr ππ

=
⋅

= . 

Eves (2004, p. 424) relata que “no período que vai das notáveis realizações 

de Arquimedes até praticamente os tempos modernos, a teoria da integração quase 

não foi ativada”. Somente por volta de 1450 seus trabalhos começaram a chegar à 

Europa Ocidental por meio de uma tradução, achada em Constantinopla, de uma 

cópia de seus manuscritos.  

Um longo período se passou até que as idéias de Arquimedes sofressem 

outros desdobramentos contribuindo então, para o desenvolvimento do Cálculo, que 

ocorreram no século XVI e, mais efetivamente no século XVII, com Newton e 

Leibniz. 
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Breve apresentação de alguns matemáticos que contribuíram com o 

desenvolvimento do Cálculo, antecessores de Newton e Leibniz 

Palaro (2006) denomina o período em que ocorreram criações e evoluções 

dos problemas relacionados à quadratura da parábola e determinação de retas 

tangentes, fase que antecede a Newton e Leibniz, de período pré-histórico do 

Cálculo. Portanto, tendo em vista tal denominação, não se pode negar que muitos 

desses matemáticos já haviam criado métodos de Cálculo, entretanto de 

aplicabilidade limitada a problemas que apenas envolviam polinômios ou que de 

alguma forma pudessem ser transpostos à forma polinomial.  

Somente na segunda metade do século XVII, é que a necessidade de um 

algoritmo geral aplicável às funções racionais ou irracionais, algébricas ou 

transcendentes que pudessem resolver problemas até então insolúveis ficou 

evidente.  

Palaro (ibid., p. 71-108) dedica um capítulo de sua pesquisa aos “Aspectos do 

desenvolvimento histórico do Cálculo até o século XVII: origem e auge do Teorema 

Fundamental do Cálculo” e neste realiza um estudo das descobertas que antecedem 

o TFC.  

Inicialmente, ao estudar as contribuições de Pierre Fermat (1601-1665), é 

possível afirmar que o mesmo é considerado o precursor do Cálculo Diferencial por 

ter sido o primeiro a chegar ao conceito moderno da reta tangente a uma curva dada 

em um determinado ponto da mesma. Além disso, ele apresentou um método para 

determinar a integral de curvas do tipo .  naxy =

Conhecia bem as regras de diferenciação e integração para essas funções. 

Sabia que na diferenciação multiplicava-se o coeficiente pelo expoente e diminuía-se 

este último de uma unidade; na integração, o expoente era aumentado de uma 

unidade e dividia-se o coeficiente pelo novo expoente. No entanto, segundo      

Boyer (1993, p.15): 

Estranhamente, parece que Fermat não viu nada de significativo 
nesta notável relação recíproca, mas tampouco o viram seus 
contemporâneos, como Evangelista Torricelli, James Gregory ou 
Isaac Barrow. 
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Matemáticos seus contemporâneos ativeram-se ao fato de que os dois 

problemas pudessem estar relacionados diretamente por meio do conceito de 

movimento, mas o primeiro a deixar esse entendimento claro foi Torricelli. 

Segundo Palaro em seu estudo sobre Evangelista Torricelli (1608-1647), 

afirma que ele percebeu, pelo menos de uma forma intuitiva, a relação inversa entre 

os problemas das tangentes e das quadraturas.  

Na opinião de Boyer (1996, p. 252): 

Se Pascal não tivesse morrido, como Torricelli, logo depois de 
completar trinta e nove anos, ou se tivesse se dedicado mais 
constantemente à matemática, ou se fosse mais atraído por métodos 
algorítmicos que pela geometria e pela especulação sobre a filosofia 
da matemática, há pouca dúvida de que poderia ter-se antecipado a 
Newton e Leibniz em sua maior descoberta. Pascal foi sem dúvida o 
maior “poderia-ter-sido” da história da matemática [...].  

 
 

Palaro faz então, um estudo sobre as contribuições de James Gregory   

(1638-1675), no qual afirma que esse matemático, em sua primeira obra, apresentou 

muitos resultados importantes referentes à Análise Infinitesimal e preocupou-se em 

generalizar o método da exaustão, conhecido também como algoritmo de 

Arquimedes, aplicado à quadratura de elipses e hipérboles. Sua segunda obra 

continha operações para a determinação de arco, tangente, área e volume, de 

caráter essencialmente geométrico e de difícil discernimento.  

Para Boyer, Gregory também poderia ter-se antecipado a Newton na 

“invenção” do Cálculo caso tivesse expressado sua obra analiticamente, pois ele  

conhecia virtualmente todos os elementos fundamentais para que isso acontecesse, 

pois segundo Baron (1995, unidade 2), Gregory tinha clara compreensão da relação 

entre o problema da tangente e o de quadratura.  

Na seqüência, Palaro faz um estudo sobre Isaac Barrow (1630-1677), 

contemporâneo de Gregory, considerado um conservador em Matemática por não 

gostar do formalismo da Álgebra.  

Ao escrever algumas de suas obras, Barrow contou com a ajuda de seu 

pupilo Newton, que por sua vez, beneficiou-se com as novas maneiras de determinar 
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áreas e tangentes a curvas, método que, segundo Boyer (1993), foi extremamente 

significativo para os desenvolvimentos posteriores do Cálculo.  

 Para Eves (2004, p.435), “Apesar de indícios tênues que apontam noutra 

direção, em geral, considera-se que Barrow foi o primeiro a perceber, de maneira 

plena, que a diferenciação e a integração são operações inversas uma da outra.”   

E para Boyer, talvez se Barrow tivesse escolhido os métodos algébricos que 

estavam em alta na época ao invés dos geométricos, poderia ter formulado 

explicitamente o TFC, devido à clareza que tinha da relação inversa entre os 

problemas das tangentes e quadraturas. 

Apesar de todas as contribuições até a época de Barrow, necessitava-se de 

uma fundamentação lógica, um simbolismo geral apropriado, criação de regras 

analíticas formais para o Cálculo. 

E foi nesse contexto que Newton e Leibniz aliando aos seus próprios 

conhecimentos os desenvolvidos até a época que, trabalhando independentemente 

e de forma diferenciada, contribuíram com os fundamentos mais importantes do 

Cálculo: as Derivadas e as Integrais como resultantes de operações inversas uma 

da outra, constituindo assim o Teorema Fundamental do Cálculo.  

 

1.1  ISAAC NEWTON (1642-1727)           

Isaac Newton ingressou no Trinity College em 1661 e permaneceu lá por 

quatro anos. Segundo Baron (1985, unidade 3),  nos tempos de Newton a 

Universidade de Cambridge não oferecia cursos de matemática para alunos de 

graduação e existiam poucos livros-texto dirigidos a esses estudantes. Então para 

aprender era necessário estudar com os mestres e Newton o fez com seu mentor 

Barrow. Newton revelou interesses em obras que não faziam parte do programa 

universitário e, ainda no primeiro ano, se sentiu atraído pela matemática.  

Barrow dava-lhe orientações e permitiu ainda que Newton freqüentasse suas 

aulas em 1664, que abordavam problemas referentes ao espaço, tempo e 

movimento, confirmando mais uma vez sua atração pela Matemática. Nos anos 
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seguintes, entre 1665 e 1669, desenvolveu-se um relacionamento de trabalho entre 

eles, de troca de idéias, de ajuda e de sugestões de leituras fazendo com que 

Newton se beneficiasse com o método de seu mentor. 

O interesse pela Matemática levou-o a ter contato com algumas das melhores 

obras de seu período como os Elementos de Euclides, La Géométrie de Descartes, 

obras de Kepler, a Arithmetica infinitorum de Wallis,  que segundo Boyer (1996), 

talvez tenha sido a obra mais importante de todas para ele.  

Durante o ano de 1665 o Trinity College permaneceu fechado por causa de 

uma peste e por isso, Newton foi para casa e não demorou a fazer suas primeiras 

descobertas. Já estava criando sua própria Matemática, ao exprimir funções em 

termos de séries finitas, taxas de variação, ou fluxo, de quantidades variáveis 

continuamente como, por exemplo, comprimentos, áreas, volumes, distâncias, 

temperaturas e, por fim, ligando dois problemas: das séries infinitas e das taxas de 

variação, o que denominou de “meu método” - método dos fluxos ou fluxões. 

Segundo Baron (1985, unidade 3, p.12-13) o fato de Newton ter sido muito 

reservado em fazer comunicações de suas descobertas aliado à dificuldade prática 

de se publicar trabalhos complexos naquela época fizeram com que vários de seus 

ensaios sobre seu Cálculo ficassem desconhecidos por quase meio século. 

Segundo descrição da autora, os únicos ensaios pelos quais o Cálculo de Newton 

tornou-se conhecido no mundo foram os seguintes: 

1. De analysi per aequationes numero terminorum infinitas – Sobre a análise 

de equações com número ilimitado de termos.  

Barrow enviou este tratado à Royal Society em 1669, em nome de “um 

amigo meu daqui que tem uma certa qualidade para tratar este assunto”, o qual 

circulou como manuscrito entre membros da sociedade. James Gregory na 

Escócia e matemáticos na França tiveram informações sobre o tratado, mas 

somente em 1711 é que se cogitou numa breve publicação. 

2. Methodus fluxionum et serierum infinitarum – O método de fluxões e séries 

infinitas. 

 31



Tratado escrito em 1671 sobre fluxões, mas só publicado em 1736, após 

sua morte. Em 1736 e 1737 apareceram traduções em inglês e somente bem 

mais tarde uma versão do original em latim. 

3. Tractatus de quadratura curvarum – Um tratado sobre a quadratura de 

curvas. 

Obra escrita em 1693 e só publicada em 1704 como apêndice à Óptica de 

Newton. Esta foi a terceira exposição de seu Cálculo procurando evitar neste 

trabalho tanto as quantidades infinitamente pequenas (dificuldade hoje em dia 

não mais encontrada no Cálculo devido ao uso do conceito de limite), quanto as 

quantidades que fluem, substituindo-as por “primeiras e últimas razões”.  

4. “Principia”, 1687, no qual existiam muitas passagens relevantes, porém 

expostas na forma geométrica.   

As descobertas de Newton referentes ao Cálculo iniciaram-se a partir de 

estudos sobre as séries infinitas e segundo Boyer (1996, p.273): 

Newton tornou-se o efetivo inventor do Cálculo porque foi capaz de 
explorar a relação inversa entre inclinação e área através de sua 
nova análise infinita. Por isso é que mais tarde ele viu com maus 
olhos toda tentativa de separar seu cálculo de sua análise por séries 
infinitas.  

 

Por volta de 1666 Newton deu um tratamento bem compreensivo de uma 

variedade de problemas de Cálculo, conseguindo uma primeira síntese de diversos 

fragmentos num estudo coerente com base no que ele chamava de “método de 

fluxões”, cuja idéia central é a geração de curvas por movimentos. As séries infinitas 

constituíam uma ferramenta poderosa no desenvolvimento dos métodos 

sistemáticos de integração. Porém, Newton sempre se dedicou tanto ao método das 

séries infinitas1 quanto às suas fluxões.  

 

 

                                                           

1 O leitor encontrará o desenvolvimento das pesquisas de Newton, o Método das Séries Infinitas e De 
Analysi, nas páginas 14 à 25 em Baron, Newton e Leibniz, 1985, unidade 3. 
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Método das fluxões 

Pelo método criado por Newton, uma curva era gerada pelo movimento 

contínuo de um ponto. Ao considerar a curva 0),( =yxf , chamou a abscissa  e a 

ordenada  desse ponto de fluentes, ou seja quantidades que fluem, que variam 

num intervalo de tempo t . Designou pelo termo fluxos a taxa de variação ou 

velocidade do fluente representada por por  e , que atualmente corresponde a 

x

y

•

x
•

y

dt
dx  e 

dt
dy , sendo t  o tempo.  

Além disso, Newton designou por:  um intervalo de tempo infinitamente 

pequeno; , o crescimento infinitesimal que sofre o fluente  num intervalo de 

tempo infinitamente pequeno  – em linguagem atual 

o
•

x o x

o
•

x o dx=  e designou por  o 

crescimento infinitesimal que sofre o fluente  no mesmo intervalo de tempo  – em 

linguagem atual ; o que é o produto de sua respectiva velocidade pelo 

tempo. 

•

y o

y

•

y o dy=

Considera que se uma relação 0),( =yxf  é válida para  e , em todos os 

instantes, é válida também para  e , uma vez que  e  são 

infinitamente pequenos. Sendo assim,considera .  

x y

oxx
•

+ oyy
•

+ ox
•

oy
•

),(),( oyyoxxfyxf
••

++=

Assim como o próprio Newton exemplifica em sua obra, segundo             

Boyer (1993, p.49): 

(...) visto que os momentos como  e  são as acessões 
indefinidamente pequenas das quantidades fluentes  e 

•

x o
•

y o
x y , pelas 

quais essas quantidades são aumentadas através de diversos 
intervalos de tempo indefinidamente pequenos, segue-se que essas 
quantidades são aumentadas ,  e , após qualquer intervalo de 

tempo indefinidamente pequeno, tornam-se  e . 
Portanto, a equação que em todos os instantes expressa 
indiferentemente a relação entre as quantidades fluentes expressará 

também a relação entre  e  como entre  e ; de 

x y

oxx
•

+ oyy
•

+

oxx
•

+ oyy
•

+ x y
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modo que  e   podem substituir essas quantidades na 
mesma equação em lugar de  e .  

oxx
•

+ oyy
•

+
x y

 

Sendo assim, dada uma equação qualquer como, por exemplo,  e já 

que se pode substituir  por  e  por , o mesmo autor descreve a 

aplicação desse resultado de Newton da seguinte maneira: 

0=− axy

x oxx
•

+ y oyy
•

+

0=−+++
••••

aoyoxoyxoyxxy  

Dividindo a equação acima por o  e tendo como hipótese: 0=− axy ,  

0=++
••••

oyxyxyx . 

Mas como  era suposto infinitamente pequeno, os termos multiplicados por 

ele nada serão em relação ao resto, portanto são descartados, obtendo:  

o

0=+
••

yxyx  

yxyx
••

−=  

y
x

y

x
−=•

•

 

Que em termos atuais, pode ser expresso como: 
y

x

f
f

dy
dx

−= , onde  e  são 

as derivadas parciais de  com relação a  e  respectivamente;  é a 

derivada de  com y constante e o mesmo ocorre com . 

xf yf

),( yxf x y xf

),( yxf yf

O método das fluxões obtido por Newton, como ele mesmo declarou, continha 

erros na forma de expressar suas idéias, pois não deixava muito claro o que vinha a 

ser o símbolo o  e a razão pela qual desprezava os termos em que o mesmo 

aparecia. Veio a afirmar que erros, por pequenos que sejam, não devem ser 

negligenciados na matemática. Pensando dessa forma, Newton, na terceira 

exposição de seu Cálculo, Tractatus de quadratura curvarum, tentou estabelecer 

uma fundamentação para seu Cálculo das fluxões, com base no conceito das 

primeiras e últimas razões.  
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Método das primeiras e últimas razões 

Segundo Baron (ibid., pp.31-32), em um trecho do De Quadratura, Newton 

expõe seu método das primeiras e últimas razões:  

[...] Chamando de fluxões às velocidades dos movimentos ou dos 
aumentos e de fluentes às quantidades geradas, esclareci aos 
poucos (nos anos 1665 e 1666) o método das fluxões, que aproveito 
aqui na Quadratura das curvas. 
As fluxões são semelhantes aos aumentos dos fluentes, os quais são 
gerados em intervalos de tempos iguais, mas são infinitamente 
pequenos; e para ser mais exato, diria que estão na primeira razão 
dos aumentos nascentes, mas podem ser representados por 
quaisquer linhas proporcionais a elas. Se as áreas ,  
forem descritas pelas ordenadas  e 

ABC ABDG
BC BD , que se movem 

uniformemente ao longo da base AB , então as fluxões dessas áreas 
estarão entre si como as ordenadas  e BC BD  que as descrevem e 
poderão ser representadas por aquelas ordenadas; isto é, tais 
ordenadas estão na mesma proporção que os aumentos nascentes 
das áreas. [...] 

 

 
 

Fig. 2 Método das primeiras e últimas razões 
Fonte: Baron (1995), unidade 3, p. 31 

 

Em termos geométricos, Newton está relacionando duas questões 

fundamentais: O Cálculo de áreas sob curvas com a determinação de tangentes e 

seu método mostra que a solução de uma delas implica na resolução da outra. Em 

linguagem atual, explicita a conexão existente entre derivada e integral, conexão 

esta que se traduz pelo TFC.  
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Segundo a síntese de Palaro (2006, p. 95): 

Considerando que: i) as áreas  e  são geradas por 
movimentos infinitamente pequenos das ordenadas  e 

ABC ABDG
BC BD ; e ii) 

que a linha  ao ser deslocada para , descrevendo um 
movimento uniforme sobre 

DBC dbc
AB , provoca um aumento das áreas 

 e  dado, respectivamente, pelas áreas  e de 
; Newton considera que existe uma proporção entre as fluxões 

e os aumentos dos fluentes, ou seja: 

ABC ABDG BCcb
BbdD

                                              
BbdD
BCcb

ABGD
ABC

 de área
 de área

defluxão
 de fluxão

= . 

Entretanto Newton considera os aumentos dos fluentes, não apenas 
como infinitamente pequenos, mas também, “nascentes” no sentido 

de “chegar a existir”. Assim, =
ABGD
ABC

defluxão
 de fluxão

a primeira razão dos 

aumentos nascentes, ou seja, 
BD
BC

ABGD
ABC

=
defluxão

 de fluxão
. 

 

Os aumentos de AB ,  e   são dados por ,  e Cc  

respectivamente e, segundo Baron (1985, unidade 3, p. 34) “(Os aumentos atuais 

estão nas razões 

BC AC Bb Ec

syx δδδ :: .) Se  é a reta tangente, as primeiras razões dos 

aumentos nascentes são dadas por , ou ,  e ”.  

CT

CTTECE ::
•

x
•

y
•

s

Logo em notação moderna se , x y  e  são os fluentes, s   ,
dt
dy

dt
dx e 

dt
ds , 

representados por  ,  e , são as fluxões e, portanto “as derivadas 
•

x
•

y
•

s   ,
dt
dy

dt
dx e 

dt
ds  

estão entre si nas primeiras razões dos aumentos nascentes, quer dizer : : ” 

(ibid., p.34). 

•

x
•

y
•

s

Enunciou e apresentou a resolução dos problemas fundamentais do Cálculo: 

sendo dada a relação das quantidades fluentes (quantidades geradas), encontrar a 

relação de suas fluxões (velocidade dos movimentos) e vice-versa. Com isso diz que 

considerando um ponto em movimento, esse movimento é descrito, dando a posição 

e a velocidade do ponto em relação ao tempo. Chama a relação posição-tempo de 

fluente e a relação velocidade-tempo de fluxão e qualquer uma das relações sendo 

dada, a outra pode ser determinada.  

Em seus tratados adotava um esquema para resolver problemas gerais a fim 

de deduzir métodos, fórmulas, algoritmos para posteriormente poderem ser 
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aplicados à determinadas curvas. Assim também o fez no tratado de 1671, 

Methodus fluxionum et serierum infinitarum, sobre fluxões, formulando dois 

problemas fundamentais que correspondem à diferenciação e à integração, os quais 

são segundo Baron (1985, unidade 3, p. 36): 

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. 

 

Com esses dois problemas propostos, Newton então prossegue a 

investigação sistemática das propriedades das curvas. Inicialmente considerou 

problemas que poderiam ser resolvidos por diferenciação e posteriormente os que  

poderiam ser resolvidos por integração.  

Esse método formal ou algébrico das fluxões não foi divulgado por Newton 

uma vez que ele próprio o considerava inferior à geometria. Apesar de já ter 

mostrado a alguns de seus colegas que iam lhe visitar em Cambridge esta sua 

atitude estava de acordo com os hábitos dos geômetras da Antiguidade, que teriam 

dissimulado seu método analítico. 

As descobertas de Newton consolidaram num algoritmo geral, a derivação e a 

integração e à conexão entre elas estabelecida no Teorema Fundamental do 

Cálculo.  

 

1.2 GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ  (1646-1716) 

Gottfried Wilhelm Leibniz, contemporâneo de Newton, nasceu em Leipzig, e 

aos quinze anos de idade entrou na Universidade. Estudou teologia, direito, filosofia 

e matemática, e aos dezessete obteve seu grau de bacharel.  

Após obter o grau de doutor na Universidade de Altdorf em Nuremberg, lhe foi 

oferecido um cargo de professor de direito, o qual Leibniz recusou. Entrou então no 

serviço diplomático, permanecendo no mesmo por toda sua vida.  
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No seu mais longo cargo, durante quarenta anos, Leibniz pôde viajar 

bastante, com tempo para se dedicar aos seus estudos prediletos e, 

conseqüentemente, escrever artigos de assuntos variados. 

Em 1672, foi para Paris numa missão diplomática e lá se encontrou com 

Huygens que lhe sugeriu a leitura dos tratados de Pascal, caso quisesse se tornar 

um matemático.  

Em 1673, em uma outra missão política foi à Londres onde, informado da 

bibliografia matemática da época, comprou alguns livros, entre eles um exemplar 

das Lectiones Geometricae de Barrow. Nessa mesma ocasião,  tornou-se membro 

da Royal Society. Em 1676, voltou à Londres e apresentou uma máquina de calcular 

de sua invenção.  

Após seus encontros na Inglaterra, Leibniz consciente de sua ignorância 

matemática, dedicou-se a estudar intensivamente. Os quatro anos que se seguiram, 

estudando em Paris, foi o período em que muitas de suas idéias surgiram, inclusive 

as referentes ao Cálculo. 

Uma das idéias que influenciaram na descoberta do Cálculo de Leibniz, 

segundo Baron (1985, unidade 3, p. 45), é uma Characteristica generalis, “uma 

linguagem simbólica geral com a qual poderiam ser traduzidos todos os processos 

de raciocínio e de argumento”.  

Seu grande interesse e valorização dada aos símbolos, notações, regras 

algorítmicas foram os condutores de seus estudos e dirigiram a exploração na qual 

se estabeleceu o simbolismo do Cálculo o tornando um dos maiores formadores de 

notações que são utilizadas até os tempos atuais. São devidos a ele, dentre outros 

símbolos matemáticos, o uso do ponto para representar a multiplicação, o uso de      

“ : ” para a divisão, “ ~ “ para semelhança e “≅ ” para congruência. Além destes, 

segundo Boyer (ibid., p. 279) “os símbolos de Leibniz para diferenciação e 

integração são seus maiores triunfos no campo da notação”. 

Trataremos de alguns de seus estudos, os quais contêm idéias utilizadas 

posteriormente na sua “invenção” do Cálculo.  
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Huygens propôs a Leibniz que resolvesse o problema de achar a soma dos 

recíprocos dos números triangulares, os quais são 1, 3, 6, 10, 15, ..., 
2

)1( +nn , ... . 

Assim a soma a ser calculada é ∑
∞

= +
=

+
++++++

1 )1(
2,...

)1(
2...

15
1

10
1

6
1

3
11

n nnnn
.  

Astuciosamente, Leibniz escreveu: ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−=

+ 1
112
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nnnn
, de onde resulta: 
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Com isso, Leibniz ingenuamente concluiu que seria capaz de calcular a soma 

de quase todas as séries infinitas e segundo Boyer (1996, p. 276): “como com 

Newton, as séries infinitas também desempenharam papel importante nos primeiros 

trabalhos de Leibniz.”  

Baron (1985, unidade 3, p. 46) afirma que Leibniz poderia ter encontrado em 

bibliografia corrente na época, caso tivesse acesso, resultados parecidos aos que 

deduziu por si mesmo. Porém, alcançou conhecimento muito importante para sua 

“invenção” do Cálculo: “Somar seqüências e tomar as suas seqüências de 

diferenças são operações mutuamente inversas num certo sentido”.  

Leibniz aplicou esse resultado à soma de inúmeras séries diferentes e 

também estendeu-o à geometria. “Ele observou que o problema da quadratura 

poderia ser considerado como a adição de uma seqüência de ordenadas 

eqüidistantes”, conforme figura a seguir: 
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Fig. 3 Soma de seqüências eqüidistantes 
Fonte: Baron (1985), unidade 3, p. 46 

 

Baron (ibid., p. 46), discorre sobre esta situação, afirmando que: 

Se a distância entre as ordenadas é igual a 1, então a soma das 
ordenadas é aproximadamente igual a área da curva. As diferenças 
das ordenadas consecutivas na seqüência dão aproximadamente o 
declive da tangente. Se a unidade 1 for escolhida menor, as 
aproximações da área e do declive da tangente tornar-se-ão 
melhores. Leibniz esperava que, se a unidade fosse escolhida 
infinitamente pequena, as aproximações tornar-se-iam exatas.  
Dessa maneira Leibniz viu uma analogia entre o cálculo de 
diferenças finitas e de somas, por um lado, e a determinação de 
áreas e de tangentes pelo outro: a adição das seqüências 
corresponderia à quadratura de curvas; tomar as diferenças 
corresponderia à determinação de tangentes. A relação inversa entre 
tomar somas e diferenças sugeriu a Leibniz que as determinações de 
áreas e de tangentes também são operações inversas.  
Assim surgiu, apesar de estar indefinida nesse período, a idéia de 
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.  

 

Huygens ficou satisfeito com os resultados obtidos por Leibniz sobre a soma 

de séries, porém indicou a leitura de algumas obras por notar que este possuía 

limitados conhecimentos.  

Estudando a obra de Pascal, Leibniz não considerou apenas seu triângulo 

aritmético, mas criou um novo triângulo de propriedades similares, o qual chamou de 

triângulo harmônico. 
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Fig. 4 Triângulo aritmético e Triângulo harmônico 
Fonte: Boyer (1996) p. 275 

 

Observa-se no triângulo aritmético que a coluna à esquerda é toda constituída 

com o número 1, o mesmo ocorrendo na primeira linha. Mais ainda, a soma dos 

termos consecutivos numa mesma linha do triângulo fornece o termo que se 

encontra na linha seguinte, abaixo do último termo considerado.  

A soma de séries infinitas surgiu novamente com o triângulo harmônico, cujas 

analogias com o triângulo aritmético (de Pascal) fascinaram Leibniz.                 

Boyer (ibid., p.276) aponta tais analogias:  

No triângulo aritmético cada elemento (que não esteja na primeira 
coluna) é a diferença dos dois termos logo abaixo dele e à esquerda; 
no triângulo harmônico cada termo (que não esteja na primeira linha) 
é a diferença dos termos logo acima dele e à direita. Além disso, no 
triângulo aritmético cada termo (que não esteja na primeira linha ou 
coluna) é a soma de todos os termos na linha acima dele e à 
esquerda, ao passo que no triângulo harmônico cada termo é a soma 
de todos os termos na linha abaixo dele e à direita. Como o número 
de termos nesse caso é infinito, Leibniz teve muita prática em somar 
séries infinitas. A série na primeira linha é a série harmônica, que 
diverge; para todas as outras linhas a série converge. Os números na 
segunda linha são a metade dos recíprocos dos números 
triangulares, e Leibniz sabia que a soma dessa série é 1. Os 
números na terceira linha são um terço dos recíprocos dos números 

piramidais 
321

)2)(1(
⋅⋅
++ nnn

, e o triângulo harmônico indica que a 

soma dessa série é 1/2; os números na quarta linha são um quarto 

1
1

     
2
1

     
3
1

       
4
1

     
5
1

    
6
1

  ... 

2
1

     
6
1

    
12
1

     
20
1

    
30
1

      ... 

3
1

    
12
1

    
30
1

     
60
1

     ...                  

4
1

   
20
1

    
60
1

     ... 

5
1

     
30
1

     ... 

6
1

     ... 

Triângulo harmônico  

1     1     1     1     1     1     1     ...     

1     2     3     4     5     6     ... 

1     3     6    10   15    ... 

1     4    10    20   ... 

1     5    15   ... 

1     6    ... 

1     ... 
Triângulo aritmético 
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dos recíprocos dos números figurados que correspondem ao análogo 
em quatro dimensões do tetraedro, e a soma desses é 1/3; e assim 
por diante para as linhas sucessivas do triângulo harmônico. Os 
números na -ésima diagonal desse triângulo são os recíprocos dos 
números na correspondente diagonal -ésima do triângulo aritmético 
divididos por . 

n
n

n
 

Relacionando o triângulo de Pascal com o triângulo harmônico, Leibniz 

percebeu uma maneira de encontrar a soma de muitas séries infinitas convergentes. 

Segundo Baron (1985, unidade 3, p. 47), “[...] Leibniz encontrou uma passagem nas 

anotações de Pascal na qual ocorre o “triângulo característico” [...] (o termo 

característico deve-se a Leibniz)”, o qual fez com que ele obtivesse relações 

importantes sobre quadraturas, relações estas que “são úteis em todos os tipos de 

transformações de quadraturas” (ibid., p.47). 

A mesma autora afirma que Leibniz percebeu que o uso do triângulo 

característico (figura 5) por Pascal “no caso do círculo e a sua relação a outros 

triângulos na figura poderia ser generalizado e aplicado a curvas arbitrárias”.  

 
Fig. 5 Triângulo característico 

Fonte: Baron (1985), unidade 3, p. 47 

 

Sejam a curva arbitrária OcC , cg=τ  é a tangente a ela em c  e  é a 

normal em c . Tome  perto de  na reta tangente, de modo que numa boa 

aproximação  possa ser considerado coincidente com a curva. O pequeno 

triângulo '  é o “triângulo característico” em  e é semelhante aos triângulos 

grandes  e , logo  

cen =

'c c

'cc

cdc c

cbe gbc τ::::':': ytnvyccdccd == . 
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Boyer (1996, pp. 276-277), também, afirma sobre as descobertas de Leibniz 

que ao ler a carta de Amos Dettonville sobre Traité dês Sinus du quart de cercle 

percebe, em 1673, que: 

a determinação da tangente a uma curva dependia da razão das 
diferenças das ordenadas e das abscissas, quando essas se 
tornavam infinitamente pequenas, e que as quadraturas dependiam 
da soma dos retângulos infinitamente finos que formam a área. 
Como nos triângulos aritmético e harmônico os processos de tomar 
somas ou diferenças estão em relação oposta, também na geometria 
os problemas de quadratura e tangentes, depende se somas e 
diferenças respectivamente, são inversos um do outro. O elo de 
ligação parecia ser o triângulo infinitesimal ou “característico”, pois se 
Pascal o tinha usado para achar a quadratura de senos, Barrow o 
aplicara ao problema de tangentes.  

 
 

Essa descoberta é o cerne da inter-relação entre a derivada e a integral, 

estabelecida pelo Teorema Fundamental do Cálculo.   

Por volta de 1676 Leibniz chegou à mesma conclusão que Newton chegou 

anos antes. Possuía  um método altamente importante devido à sua generalidade, 

pois suas operações de achar somas e diferenças podiam ser aplicadas a qualquer 

função, sendo ela racional ou irracional, algébrica ou transcendente (termo que ele 

mesmo inventou).  

Como Leibniz sempre valorizou as notações, cabia a ele desenvolver as 

notações e linguagens para o novo assunto. Fixou, após algumas tentativas dx  e  

para as diferenças menores possíveis em 

dy

x  e , as quais chamou de diferenciais e 

para a soma de ordenadas sob uma curva fixou o símbolo  e posteriormente 

, em que o sinal da integral é a letra S aumentada para representar uma soma. 

y

Sy

∫ ydx

Boyer (ibid., p. 278) afirma que a primeira publicação de Leibniz sobre o 

Cálculo foi em 1684 em que explicava o seu método para máximos e mínimos: 

sob o longo mas significativo título de Nova methodus pro maximis et 
minimis, itmque tangentibus, qua nec irrationales quantitates moratur 
( Um novo método para máximos e mínimos e também para 
tangentes, que não é obstruído por quantidades irracionais. Aqui 

Leibniz deu as fórmulas ydxxdydxy += , 
( )

2y
xdyydx

y
xd −

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 e 
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dxnxdx nn 1−=  para produtos, quocientes e potências (ou raízes) 
juntamente com aplicações geométricas. 

 

Para a obtenção dessas fórmulas desprezava-se os infinitésimos de ordem 

superior. O mesmo autor faz referência à Acta Eruditorium, na qual: 

Leibniz publicou uma explicação do cálculo integral em que mostra 

que as quadraturas são os casos especiais do método inverso do 

das tangentes. Aqui Leibniz deu ênfase à relação inversa entre 

diferenciação e integração no teorema fundamental do cálculo [...]. 

 

Segundo Boyer (ibid.) apesar do raciocínio de Newton estar mais perto dos 

modernos fundamentos do Cálculo que o de Leibniz, a plausibilidade da atividade 

deste e a eficácia de sua notação diferencial produziram uma maior aceitação das 

diferenciais que dos fluxos. 

Embora por caminhos e abordagem distintas, Newton e Leibniz para a 

solução da questão da quadratura e da tangente, constataram a relação inversa 

existente entre a integração e a derivação, no sentido que conhecida a área da 

região sob uma curva, fica determinada a tangente à curva e inversamente, 

conhecida esta tem-se aquela. É esta a essência do Teorema Fundamental do 

Cálculo.  
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CAPÍTULO 2  

 

 

Considerações teórico-metodológicas 

 

Apresentaremos neste capítulo a fundamentação teórica e os procedimentos 

metodológicos que nortearam o estudo. 

Retomamos nossas questões de pesquisa:  

1. Quais são os registros de representação semiótica mobilizados pelos 

professores no ensino do Teorema Fundamental do Cálculo? E quais são os mais 

utilizados?  

2. Os professores de Cálculo consideram importante a coordenação de pelo 

menos dois desses registros de representação?  

3. Exploram a visualização do TFC por meio de representação gráfica? Se 

sim, quais são as variáveis visuais pertinentes mais exploradas? 

A fim de tentarmos respondê-las buscamos uma fundamentação teórica que 

desse suporte à nossa pesquisa. Sendo assim, nosso trabalho fundamenta-se na 

teoria dos registros de representação semiótica de Raymond Duval e, além disso, na 

elaboração do questionário, utilizamos duas das questões exploradas por        

Vianna (1998). 

 

2.1 Registros de representação semiótica 

Considerando a grande preocupação entre pesquisadores com o 

funcionamento cognitivo da compreensão matemática, a noção dos registros de 

representação semiótica foi introduzida por Raymond Duval e está sendo cada vez 

 45



mais utilizada em pesquisas sobre a apreensão do conhecimento e organização de 

situações problemas em Educação Matemática. 

Segundo Mariani (2006, p.8), o termo semiótica vem do grego Semeion e é 

traduzido como signo no sentido da linguagem: 

Embora as representações ofereçam a possibilidade de se conhecer 
vários pontos de vista sobre o mesmo objeto representado, o uso de 
signos reflete apenas uma visão parcial do objeto.  

 

Do ponto de vista cronológico, a primeira personalidade a ser considerada 

como um dos precursores da Semiótica foi o cientista-lógico-filósofo Charles 

Sanders Peirce (1839-1914), ao mostrar que podem existir vários tipos de relações 

entre a representação e o objeto que ela representa.  

Duval coloca que para que um sistema semiótico seja um registro de 

representação é necessário primeiramente ser uma representação identificável 

estabelecida por meio de um enunciado compreensivo numa determinada língua, 

num desenho geométrico, numa expressão algébrica, num gráfico... comparada à 

uma tarefa de descrição que respeita regras já estabelecidas, não cabendo ao 

sujeito criá-las, mas utilizá-las para reconhecer as representações. Também é 

necessário que permita um tratamento (transformação interna a um registro), o qual 

possui regras próprias a cada registro, e por último permitir a conversão que é a 

transformação de um registro a outro. 

As dificuldades muitas vezes insuperáveis que muitos alunos possuem na 

compreensão da matemática passaram a ter importância particular com a exigência 

de uma melhor formação matemática inicial para todos os alunos, uma vez que 

precisam estar preparados para enfrentarem um ambiente tecnológico e informático 

mais complexo.  

Segundo Duval (2003), para identificar a natureza dessas dificuldades e 

compreendê-las não podemos nos restringir ao campo matemático ou à sua história. 

É necessária uma abordagem cognitiva, uma vez que o objetivo do ensino da 

matemática em formação inicial não é formar futuros matemáticos nem dar aos 

alunos instrumentos que somente poderão lhes ser úteis muito mais tarde, mas sim 
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contribuir para o desenvolvimento geral de suas capacidades de raciocínio, análise e 

de visualização.  

Nesse sentido é que afirma (ibid., p.12):  

a originalidade de uma abordagem matemática, consiste em procurar 
inicialmente descrever o funcionamento cognitivo que possibilite a 
um aluno compreender, efetuar e controlar ele próprio a diversidade 
dos processos matemáticos que lhes são propostos em situação de 
ensino.  

 

 Mas a atividade cognitiva requerida pela matemática é diferente da requerida 

em outros domínios do conhecimento, por serem os objetos matemáticos abstratos, 

diferente da maioria dos objetos presentes em outras áreas, como Física, Geografia, 

Biologia em que podem ser acessíveis à percepção diretamente ou com a utilização 

de instrumentos. Sendo assim, a Matemática requer para sua apreensão o uso de 

representações para que seus objetos sejam acessados.  

Toda comunicação em matemática se estabelece com base em 

representações, pois os objetos matemáticos a serem estudados são conceitos, 

propriedades, estruturas, relações que podem expressar diferentes situações. Sendo 

assim, para seu ensino deve-se considerar as diferentes formas de representação 

de um mesmo objeto matemático. Entretanto é necessário estabelecer uma distinção 

entre o próprio objeto matemático e sua representação. 

Duval (2003, p.13) afirma que “A diferença entre a atividade cognitiva 

requerida pela matemática e aquela requerida em outros domínios do conhecimento 

não deve ser procurada nos conceitos [...]”, mas nas duas características a seguir: 

• A importância primordial das representações semióticas: constata-se 

na história da Matemática que “o desenvolvimento das representações 

semióticas foi uma condição essencial para a evolução do pensamento 

matemático”. A importância das representações deve-se ao fato de que as 

possibilidades de tratamento matemático dependem do sistema de 

representação utilizado aliado ao fato dos objetos matemáticos não serem 

diretamente perceptíveis ou observáveis, motivo pelo qual é imprescindível a 

mobilização de um sistema de representação para designá-los.  
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• A grande variedade de representações semióticas utilizadas em 

Matemática: existem tipos distintos de registros2, que além dos sistemas de 

numeração, existem as figuras geométricas, as escritas algébricas e formais, 

as representações gráficas e a língua natural. 

Para Duval (2003, p. 14), a originalidade da atividade matemática também 

está na “mobilização simultânea de ao menos dois registros de representação ao 

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

representação”. 

Sendo assim, para que a apreensão do objeto matemático se torne 

significativa o aluno deve ser capaz de mudar de um registro de representação a 

outro naturalmente, mesmo que um registro apareça mais privilegiado que outro.  

Existem dois tipos de transformações das representações semióticas: os 

tratamentos e as conversões, que são radicalmente diferentes e não distinguidos 

na resolução de um problema matemático.  

Quando se dá a transformação de uma representação semiótica para outra 

(permanecendo no mesmo registro de representação) estamos diante de um 

tratamento e este corresponde a procedimentos de justificação e está ligado à 

forma e não ao conteúdo do objeto matemático. Assim, os tratamentos são 

transformações de representações no interior de um mesmo registro de 

representação semiótica. 

Nos cálculos aritmético e algébrico, como resolver uma equação ou um 

sistema de equações, nos quais se mantém o mesmo sistema de escrita ou 

representação dos números, encontra-se de um exemplo de tratamento.  

Já a conversão, ocorre quando, na transformação de uma representação 

semiótica para outra, há uma mudança de sistema, porém conservando a referência 

aos mesmos objetos. A capacidade de se realizar uma conversão implica na 

coordenação de registros mobilizados. Portanto, as conversões são transformações 

                                                           

2 Segundo Mariani (2006), o termo “registro” foi empregado inicialmente por Descartes no livro I de 
Geometria em 1637, para distinguir a escrita algébrica das curvas e suas representações figurativas. 
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de representações em que ocorre uma mudança de registro conservando os 

mesmos objetos.  

Quando se parte de uma sentença em língua natural para uma expressão 

literal ou da escrita algébrica de uma equação para sua representação gráfica o 

objeto matemático está sendo conservado, mas o registro não é mais o mesmo, 

nesse caso, trata-se de um exemplo de conversão.  

Do ponto de vista cognitivo, a conversão constitui uma atividade de 

transformação representacional fundamental, é aquela que conduz aos mecanismos 

subjacentes à compreensão e, portanto, a atividade de conversão é de natureza 

cognitiva.  

Em geral, procura-se o melhor registro de representação a ser utilizado para 

que os alunos possam compreender um conceito. A conversão não intervém nos 

processos matemáticos de justificação ou de prova, mas interfere na escolha do 

registro no qual os tratamentos a serem efetuados sejam mais “econômicos” e 

potentes, ou seja, para obter um registro servindo de suporte ou de guia aos 

tratamentos que se efetuam no outro registro.  

Ainda considera-se converter a representação de um objeto de um registro a 

outro uma operação simples e local. A conversão é comumente descrita com uma 

associação pré-estabelecida entre nomes e figuras e reduzida a uma “codificação”. 

Dessa forma a conversão seria uma das formas mais simples de tratamento por ser 

suficiente aplicar regras de correspondência para traduzi-la.   

Mas, segundo Duval (2003, p. 17), na realidade essa é uma visão superficial 

do ponto de vista teórico e da aprendizagem, “pois a regra de codificação permite 

somente uma leitura pontual das representações gráficas” não permitindo uma 

apreensão global e qualitativa.  

A regra de codificação, para passar de uma representação algébrica à sua 

representação gráfica, engloba uma articulação entre as variáveis cognitivas que são 

específicas do funcionamento de cada um dos registros, as quais permitem 

determinar quais são as unidades significantes que devem ser levadas em 
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consideração. Portanto, para Duval (ibid., p. 19) “a conversão das representações, 

quaisquer que sejam os registros considerados, é irredutível a um tratamento”.  

Dessa forma são identificadas variáveis visuais pertinentes nas conversões 

entre os registros gráfico e algébrico; nas expressões algébricas são interpretadas 

as implicações dos valores escalares nas representações gráficas, assim como são 

interpretados as implicações dos valores visuais das representações gráficas nas 

expressões algébricas. Duval (ibid., p.17) afirma que: 

[...] a conversão entre gráficos e equações supõe que se consiga 
levar em conta, de um lado, as variáveis visuais próprias dos gráficos 
(inclinação, intersecção com os eixos etc.) e, de outro, os valores 
escalares das equações (coeficientes positivos ou negativos, maior, 
menor ou igual a 1 etc.). 

 

As conversões entre os registros gráfico e algébrico em que são identificadas 

variáveis visuais pertinentes são consideradas qualitativas e, por isso, a identificação 

destas variáveis visuais pertinentes são de grande importância no processo de 

ensino-aprendizagem envolvendo as representações gráficas. Pretendendo explorar 

a conversão entre uma representação algébrica e uma representação gráfica e vice-

versa, Mariani (2006, p.19) afirma:  

é preciso identificar a maior quantidade possível de variáveis visuais 
pertinentes, seus diferentes significados e formas de apresentação 
para determinar o que implica cada variável escalar (ou símbolo) da 
representação algébrica na representação gráfica e vice-versa. 

 

Tornou-se evidente, nos diferentes níveis de ensino, que os fracassos ou os 

bloqueios dos alunos aumentam consideravelmente cada vez que uma mudança de 

registro é necessária ou que a mobilização simultânea de dois registros é requerida, 

devido à sua dificuldade em reconhecer o mesmo objeto matemático em 

representações diferentes. Isso acaba limitando a capacidade dos estudantes de 

utilizar os conhecimentos matemáticos já adquiridos impedindo a aquisição de novos 

conhecimentos.  

Ocorrem fenômenos nas atividades de conversão de congruência e de não-
congruência e, para que sejam identificados é necessário analisar a atividade de 

conversão comparando a representação no registro em que se parte com a 

representação em que se chega.  
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Existem fatores que determinam o caráter congruente ou não. Diz-se que 

ocorre a não-congruência quando os alunos não reconhecem o mesmo objeto 

matemático nas duas representações diferentes, não identificando a 

correspondência de significados. Nesse caso, os fracassos ou bloqueios enfrentados 

pelos alunos se tornam ainda mais fortes. 

Considerando que o presente trabalho busca investigar os registros de 

representação semiótica mobilizados pelos professores de Cálculo no ensino do 

Teorema Fundamental do Cálculo, voltaremos a atenção para a identificação de 

conversões, as quais implicam na coordenação de registros mobilizados, 

destacando o papel da identificação das variáveis visuais pertinentes nas 

conversões realizadas. 

 

2.2  Procedimentos metodológicos 

Visando investigar os registros de representação semiótica mobilizados por 

professores no ensino do Teorema Fundamental do Cálculo elaboramos um 

questionário dividido em duas etapas que foram aplicados a oito professores de 

Cálculo de Universidades públicas e particulares que se disponibilizaram a 

respondê-los. O primeiro contendo oito questões e o segundo nove. Após a 

aplicação desse questionário foi realizada uma entrevista a fim de obtermos alguns 

detalhes referentes às respostas obtidas.  

Dentre os professores participantes, quatro são de Universidades Estaduais e 

quatro de instituições particulares que atuam na Grande São Paulo. 

Um estudo piloto antecedeu o questionário e foi aplicado a um professor de 

Cálculo de uma instituição particular de São Paulo. Com base em suas respostas, as 

questões desta investigação sofreram algumas alterações até que se constituíssem 

nas atuais propostas aos professores. 

Estando o instrumento pronto, iniciou-se a busca dos sujeitos da pesquisa. 

Nessa fase, a participação nas reuniões do grupo G2 foram de extrema importância, 

 51



uma vez que seus integrantes mostraram-se muito solícitos ao indicar professores 

que, eventualmente, pudessem participar de nosso estudo. 

O contato com os sujeitos se deu via e-mail, convidando-os a colaborar com a 

presente investigação respondendo o questionário. Após a aceitação, foi enviada a 

primeira etapa do questionário e somente depois de responderem esta é que os 

professores receberam a segunda. A entrevista se tornou necessária para que 

pudéssemos obter alguns detalhes sobre as respostas obtidas e para evitarmos a 

perda de algum comentário foram gravadas em áudio e transcritas posteriormente. 

Sendo assim a investigação realizou-se em três etapas.  

Na primeira, que denominamos etapa 1, foi realizada a aplicação de um 

questionário constituído por oito questões, enviado aos professores e retornados à 

nós por e-mail. Com esse questionário procuramos identificar o perfil dos 

professores participantes da pesquisa, quanto à sua formação profissional, 

experiência docente na disciplina de Cálculo, livros didáticos que utiliza e como 

aborda o TFC.  

Na segunda etapa, denominada etapa 2, foi realizada a aplicação do segundo 

questionário, constituído por nove questões com o objetivo de investigar qual o 

enfoque dado ao TFC pelos professores de Cálculo no que diz respeito à conexão 

entre a derivação e integração e à sua utilização como ferramenta para o cálculo de 

integrais definidas. Ou se além desses aspectos, considera outros que podem ser 

relevantes. 

Mas a idéia geral das questões que constituíram ambos os questionários se 

concentra na busca de verificar se os professores mobilizam e/ou propiciam a 

mobilização dos registros de representação semiótica, privilegiam um ou outro 

registro e se costumam fazer a coordenação entre eles quando ministram suas aulas 

referentes ao TFC. 

Denominamos por terceira etapa a realização de entrevistas com os mesmos 

professores de Cálculo. Nossa pretensão com esta, se concentra na busca de obter 

alguns detalhes que aprofundem as respostas obtidas, como, por exemplo, 
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identificar a exploração da inter-relação entre as variáveis visuais pertinentes ao 

analisar as situações propostas no questionário.  

 

2.2.1 Questionário 1 

Questão 1 

Área de formação 

Graduação em:.....................................................................ano:.......... 

Pós-graduação:......................................................................ano:.......... 

                        
Questão 2 

Instituição em que leciona:.................................................. 

  
Questão 3 

Experiência com a disciplina de Cálculo 
Tempo em que leciona a disciplina: ..................................................... 

            Nos cursos:............................................................................................ 

 

Foram elaboradas as questões 1, 2 e 3 com o intuito de buscar uma 

caracterização dos professores participantes da pesquisa, no que diz respeito à sua 

formação acadêmica, experiência docente na disciplina de Cálculo e identificar 

cursos em que leciona. 

 

Questão 4 

 Com relação aos livros didáticos: 
I) Indica livros somente como material de apoio? 

II) Você adota livro didático? 

III) Em sua opinião, qual é a principal  finalidade da adoção do livro didático? 

Propor exemplos e exercícios? Dar oportunidade para que o aluno possa 
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estudar a teoria num texto além da aula? Considera outros aspectos 

importantes? Quais? Qual considera de maior importância? 

IV) O que considera importante ao escolher um livro? O texto que ele 

apresenta? As ilustrações? O número de exemplos? O número de exercícios? 

Que outras características privilegia? Qual considera de maior importância?  

V) Costuma propor exercícios extras?  

 
Com a questão 4 pretendemos investigar se os professores consideram 

importante a adoção de um livro didático e, caso isso ocorra, que critérios utilizam 

para a escolha do mesmo. Além disso, identificar por meio de características 

apontadas na escolha do livro didático, a exploração dos registros de representação 

semiótica no ensino do TFC; se os critérios utilizados pelos professores na escolha 

do livro didático valorizam aqueles livros que favorecem a coordenação de registros 

de representação. 

 

Questão 5 

Geralmente você propõe exercícios que contenham gráficos, tabelas, ou 

outras representações? 

 

Com a questão 5 pretendemos identificar se os professores consideram 

importante propor esses exercícios para o entendimento de conceitos de Cálculo de 

modo geral. Além disso, se revelam sinais de que valorizam as conversões de um 

registro para outro a fim de, posteriormente, verificar se o mesmo ocorre no ensino 

do TFC.  

 

Questão 6 
Em que momento do curso de Cálculo você dedica suas aulas ao ensino do 

Teorema Fundamental do Cálculo? 
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Questão 7 
Descreva as etapas da introdução do Teorema Fundamental do Cálculo que 

você faz em suas aulas. 

 

Com as questões 6 e 7 temos por objetivo investigar o enfoque dado ao TFC 

pelos professores nos cursos que ministram. 

Assim, nossa intenção ao propor essas questões é coletar respostas que 

evidenciem a principal relevância que os professores dão ao TFC. Em outras 

palavras, pretendemos investigar se o Teorema é enfatizado como uma ferramenta 

para o cálculo de integrais definidas, ou se estabelece uma conexão entre a 

derivada e integral, ou se ocorrem os dois enfoques igualmente, e ainda, se outros 

aspectos são enfatizados e qual seria para o professor o de maior relevância. Em 

particular, com a questão 7, temos a intenção de verificar se em algum momento as 

respostas dos professores revelam a utilização de pelo menos dois registros de 

representação para um mesmo objeto matemático. 

 

Questão 8 
Você trataria o Teorema Fundamental do Cálculo num curso de Matemática 

diferentemente de outros cursos? Caso isso ocorra, aponte as diferenças.  
 

A intenção em propor a questão 8 é verificar se os professores de Cálculo 

tratariam o TFC num curso de Matemática de forma diferente do que em outros 

cursos, verificando quais seriam as diferenças que considerariam relevantes. Caso 

isso ocorra, buscar identificar se esse professor diferenciaria o Teorema no que diz 

respeito à coordenação de registros de representação, bem como a utilização da 

história do mesmo. 
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2.2.2 Questionário 2 

Com este questionário buscamos investigar além do enfoque dado ao TFC se 

os professores coordenam os registros de representação, bem como se valorizam a 

sua visualização gráfica por meio da exploração da inter-relação entre as variáveis 

visuais pertinentes.  

Questão 1 
Quais os conceitos que você relaciona com o Teorema Fundamental do 

Cálculo (TFC) para seus alunos?  

Questão 2 
Como você introduz integral nos cursos em que você leciona? 

Questão 3 
Em sua opinião, qual é o enfoque que deve ser dado ao TFC em seu ensino? 

Deve ser enfatizado que o mesmo é uma ferramenta para o cálculo de 

integrais? Deve ser enfatizado que estabelece uma conexão entre derivação 

e integração? Acredita que outros aspectos devem ser considerados? Se sim, 

quais? E qual seria de maior relevância?  
 

Com as questões 1, 2 e 3 pretende-se, investigar qual é o enfoque dado ao 

TFC pelos professores de Cálculo no que diz respeito à sua utilização como 

ferramenta para o cálculo de integrais definidas e, também, sua utilização como 

objeto de estudo responsável pela conexão entre a derivação e integração. Além 

desses aspectos pretendemos verificar se o professor considera outros relevantes. 

 

Questão 4 
Analise a situação a seguir, proposta por um professor. 
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Abaixo está o gráfico da função  definida no intervalo [ . )(xf ]5,1−
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I. Nessa situação, os seus alunos apresentariam dificuldades para 

responder?   Se sim, quais?  

II. Como você avalia a importância de propor essa situação como questão 

para o entendimento do TFC aos alunos? 

III. Você acha que esse exercício poderia ser esclarecedor em algum 

aspecto?  

IV. Você aplicaria esse exercício aos seus alunos? 

V. Você acredita ser importante para o entendimento do TFC que o aluno 

relacione, numa mesma questão, representações diferentes como, por 

exemplo, língua natural, representações gráficas e algébricas?   

 

O exercício proposto em nossa questão 4 foi retirado do estudo piloto 

realizado por Vianna (1998) aplicado a alunos da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, onde realizou sua pesquisa.  

Com essa atividade, Vianna (1998) tinha a intenção de verificar se os 

estudantes identificam o gráfico da função integral  e da função 

derivada , tendo sido dado o gráfico da função . No item (a) trata-se de 

∫
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verificar a relação entre o gráfico da função integranda com o da integral (F). Já o 

item (b) trata do relacionamento entre o gráfico da derivada da função integral com o 

da função integranda. Assim, Vianna pretende verificar se os alunos mobilizam a 

inversibilidade entre derivação e integração.  

Em nossa pesquisa, pretendemos verificar se os professores participantes 

enfatizam o relacionamento da função integral , da função derivada e da função 

integranda e se a relação gráfica entre essas funções é valorizada por eles. Sendo 

assim, buscamos explorar a conversão entre a representação algébrica e a 

representação gráfica nos dois sentidos. 

F

 Nesses casos é preciso identificar as variáveis visuais pertinentes presente na 

conversão de registros e queremos identificar se os  professores dão sinais disto em 

suas respostas. Se evidenciam de algum modo a exploração dos gráficos quanto a: 

• Sinal da função: pode-se verificar no gráfico dado se  é positiva, negativa 

ou nula. 

f

• Analisando o gráfico é possível identificar os intervalos para x  nos quais  

cresce, decresce ou permanece constante. 

f

f

F

] f

• Associação da função  com a área de região plana sob o gráfico de . F

No item (a) pretendemos investigar se os professores fazem alusão ao estudo 

do sinal de  e ao significado de  para verificar quando é crescente, decrescente 

ou nula. Por exemplo, se há alguma referência disso, observando os intervalos: 

f

• : o gráfico de  está abaixo do eixo-[ 0,1− x . Esta variável é indicativa de que 

a função , é negativa nesse intervalo, o que acarreta que  também o é. 

Assim o gráfico de  deve estar abaixo do eixo-

f F

F x .  

Analisando esse intervalo excluímos as alternativas (b) e (c), as quais 

apresentam o gráfico de  acima do eixo-F x .  

• : o gráfico de  está acima do eixo-[ ]1,0 f x  e isso indica que  é, nesse 

intervalo, positiva. Além disso, é simétrico ao segmento anterior em relação à 

f
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origem. Portanto, a integral  também é positiva e tem valor igual a 

. Desse modo, tem-se que , de onde se conclui 

que o gráfico de  corta o eixo-

∫
1

0

)( dttf

∫
−

−
0

1

)( dttf 0)()1(
1

1

== ∫
−

dttfF

F x  no ponto ( )0,1

] f

. 

• : o gráfico de  está acima e é paralelo ao eixo-[ 2,1 x . Isso significa que  é 

constante e positiva nesse intervalo. Essa variável indica que  é 

positiva e, dada a natureza acumulativa da integral, a função  é crescente. 

O gráfico de  situa-se acima do eixo-

f

∫
2

1

)( dttf

F

F x . 

• : nesse intervalo o gráfico de  está acima do eixo-f x]4,2[ , tocando-o no 

ponto  indicando que  é positiva e decrescente. O fato de  ser 

positiva significa que  também o é. A natureza acumulativa da função 

integral, acarreta que  é crescente. Assim, o gráfico de  situa-se acima do 

eixo-

( 0,4 ) f

∫
4

2

)( dttf

F F

f

x  indicando crescimento. 

• : o gráfico de  está abaixo do eixo-f]5,4[ x , indicando que  é negativa, o 

que significa que  também o é.  

f

∫
5

4

)( dttf

Portanto,  é decrescente nesse intervalo. O gráfico de , 

cortando o eixo-

∫
−

=
x

dtt)fxF
1

()( f

x  no ponto ( , indica que , a partir de , começa a 

decrescer. Isso significa que para 

)0,4 F 4=x

4=x F

F

F

 temos um ponto de máximo local de . 

No entanto, o decrescimento de  é tal que a “acumulação negativa” da integral, 

nesse intervalo, não é suficiente para anular a “integralização” já feita pela , o 

que significa que seu gráfico não corta o eixo- x .  

Assim o gráfico de  é o indicado pela alternativa (d). F

Para responder o item (b), deve-se levar em conta a exploração gráfica da 

relação de inversibilidade entre a derivação e integração. 
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Questão 5 
Analise a situação a seguir. 

Se , determine:  ∫ −=
x

dttxg
2

)12()(

a)  )2(g

b)   )(' xg

)2(g

c)  )2('g

 

I. Como você avalia a importância de propor essa questão para o 

entendimento do TFC aos alunos?   

II. Você acha que esse exercício poderia ser esclarecedor em algum 

aspecto? 

III. Você aplicaria essa situação como questão aos seus alunos?    

 

O exercício proposto em nossa questão 5 também foi extraído de          

Vianna (1998).  

A intenção da autora foi verificar se os alunos aplicariam diretamente o TFC 

ainda que fosse numa situação em que facilmente encontram a primitiva, obtendo 

desse modo a expressão  e, em seguida, calculando . Uma 

outra possibilidade é os alunos percebendo o significado da variável 

2)( 2 −−= xxxg

x  na função 

 calculariam diretamente o valor de . Pretendia, ainda, verificar o 

entendimento dos alunos sobre a variável 

)(xg )2(g

x  na função .  )(' xg

Rf →]2,0[:

0)( =tf 1<≤ t 1)(

Em nossa pesquisa, a intenção é verificar a valorização dada pelos 

professores a questões desse tipo, em que se pretende identificar o entendimento 

do Teorema no registro algébrico. 

 

Questão 6 
       Lima (1976, p. 255) propõe a seguinte situação:  “Seja  definida 

por  se 0  e =tf 2 se 1 ≤≤ t RF →]2,0[:

∫=
x

dttfxF
0

)()( 0)(

. Tomando , 

, temos =xF 1<≤ x 1)( −= xxF 2≤≤ x se 0  e  se 1 . 
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Vemos que  é contínua, mas não é derivável no ponto , que 

corresponde a uma descontinuidade de .A função   chama-se 

uma integral indefinida de . ”  

F 1=x

f ∫=
x

dttfxF
0

)()(

f

RaF →[: =
b

a

aFdxxf )()(

RbaF →],[:

Na página 256, o autor enuncia: 

“TEOREMA: (Teorema Fundamental do Cálculo). Se uma função integrável 

 possui uma primitiva , então . Rbaf →],[: b], ∫ − Fb)(

Em outros termos, se uma função  possui derivada integrável, 

então 

∫=−
b

a

dttFaFbF )(')()( ”. 

I. Como você avalia a importância de propor esse exemplo para o 

entendimento do TFC aos alunos?  

II. Você acha que esse exemplo poderia ser esclarecedor em algum 

aspecto?  

III. Você aplicaria essa situação como questão aos seus alunos?  

 

O exemplo proposto na questão 6 foi extraído de Lima (1976, p. 255) e 

evidencia uma condição de existência presente no TFC. O autor explicita que não é 

necessário que a função seja contínua como proposto em alguns livros didáticos, 

basta que a função seja integrável segundo Riemann.  

Com os três itens propostos nessa questão 6, a partir dessa situação, 

pretende-se verificar se o professor valoriza, para seus alunos, a condição de 
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existência da primitiva, partindo-se de registros algébricos para os gráficos e, ainda, 

se os registros gráficos são solicitados a partir do algébrico. 

 

Questão 7 
Ao introduzir o TFC nos cursos em que leciona, você propõe funções 

contínuas por meio de gráficos? Em caso positivo, como você as apresenta?  

 

Com a questão 7, nossa intenção é buscar nas respostas dos professores de 

Cálculo indícios de uma possível mobilização dos registros de representação e 

coordenação entre os mesmos. 

 

 

Questão 8 
Cite as obras utilizadas ou indicadas em suas aulas, indicando a finalidade, e 

ainda se o mesmo trata de exemplos ou exercícios como as questões 

propostas nos itens 4, 5 e 6? 

 

 De acordo com Barufi (1999), consideramos que a escolha do livro didático 

feita pelo professor pode transparecer muitas de suas preocupações e escolhas 

metodológicas. Assim temos a intenção, com a questão 8, de identificar elementos 

que revelem ou não a valorização de variados registros de representação na escolha 

do livro didático e também ao relacionar o livro escolhido com as situações 

propostas nas questões 4, 5 e 6.  

 

Questão 9 
Há algum aspecto do TFC que você destacaria e não foi aqui perguntado? 

 

Com a questão 9, temos a intenção de identificar nas respostas dos 

professores de Cálculo algum elemento que não foi citado ou tratado nos 

questionários, como, por exemplo, a utilização da história do TFC, que os mesmos 

consideram relevante. 
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CAPÍTULO 3  

 

 

Descrição e análise dos dados 

 

Apresentaremos neste capítulo, uma descrição e a análise dos dados obtidos 

nas respostas dos questionários e nas entrevistas. No que se segue, os sujeitos da 

pesquisa serão denominados por P1, P2, ..., P8. 

Segue um resumo dos objetivos das questões propostas nos dois 

questionários. 

 

Questionário 1 

Com as Questões 1, 2 e 3, buscamos uma caracterização dos professores, 

no que diz respeito a: 

• Área de formação. 

• Instituição em que leciona. 

• Experiência com a disciplina de Cálculo. 

  

Pretendíamos com as Questões 4, 5, 6, 7 e 8, que os professores 

apresentassem suas considerações referentes à:  

• Adoção e indicação de livros didáticos e principal finalidade de seu uso ou 

adoção. 

• Características consideradas  e privilegiadas na escolha do livro didático. 

• Exercícios extras propostos. 

• Momento do curso em que dedica suas aulas ao TFC e descrição de sua 

introdução. 
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• Tratamento dado ao Teorema nos diferentes cursos em que leciona. 

 

Questionário 2 

Com as Questões 1, 2 e 3 buscávamos saber quais as representações dos 

professores com relação a:  

• Os conceitos que relacionam com TFC para seus alunos. 

• Como introduz integral definida nos cursos em que leciona. 

• O enfoque que deve ser dado ao TFC em seu ensino; se deve ser enfatizado 

que o Teorema estabelece uma conexão entre derivação e integração ou que 

o mesmo é uma ferramenta para o cálculo de integrais e/ou se acredita que 

outros aspectos devem ser considerados e qual seria de maior relevância.  

 

Nas Questões 4 e 5, a intenção é que os professores analisassem dois 

exercícios no que diz respeito ao entendimento do TFC se propostos aos seus 

alunos e na Questão 6, a descontinuidade de funções no ensino do Teorema.  

 

 Com as Questões 7, 8 e 9, buscamos identificar: 

• Como os professores apresentam funções contínuas por meio de gráficos ou 

por expressões algébricas? 

• As obras utilizadas ou indicadas em suas aulas e se estas tratam de 

exemplos ou exercícios como as questões propostas nos itens 4, 5 e 6 deste 

questionário.  

• Aspectos do TFC que destacaria e não foi perguntado nos questionários.  

 

A partir das respostas dos professores no que diz respeito à formação, 

experiência docente na disciplina de Cálculo e nos cursos em que lecionam, foi 
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possível caracterizar, em linhas gerais, o seu perfil docente, acadêmico e 

profissional.  

Apresentamos um quadro-resumo que caracteriza o perfil dos sujeitos da 

pesquisa. 

P orm Experirofessor F ação Acadêmica  ência na disciplina de Cálculo 

 Gra estr utora rsos

leciona

po 

Instit

duação M ado Do do Cu  em que 

 

Tempo Ti de 

uição 

P1 Matemática 

1975 

Matemática 

1980 

PHD 2000 

hem

Licenciatura e 

har

tem

Biologia, Química, 

Engen

Econo

31 

an

Pública 

Mat atics bac

Ma

elado em 

ática, Física, 

haria e 

mia. 

os 

P2 Bacharelado 

em 

Matemática 

197

Lógica 

Matemática 

1979 

Análise 

Matemática 

1987 

Matem

Químic

e outro

20 

anos 

Pública 

5 

ática, Física, 

a, Engenharia 

s 

P3 Licenci tura 

em 

Matemática 

1969 

Matemática 

1993 

caç

Matemática 

1999 

nci

Matem

Econo

Administraçã

15 

anos 

Pública a Edu ão Lice atura em 

ática, 

mia e 

o 

P4 Lice

em 

Matemática 

1987 

Educação 

1991 

Educaç

1997 

enci  em 

Matem

Biolog

Engen

Administração e 

ntab

15 

anos 

Pública nciatura ão Lic atura

ática, Física, 

ia, 

haria, 

Co ilidade. 

P5 Matemática 

197

duca

1999 

Educaç

Matemática 

2005 

 

Licenci

Matemática e cursos 

de ape nto. 

15 

anos 

Privada 

7 

E ção  ão atura em 

rfeiçoame
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P6 Matemática 

197

Matemática 

79 

Não possui.  Matem

Ciências da 

mpu

gen .  

20 

anos 

Privada 

2 19

ática, Física, 

Co

En

tação e 

haria

P7 Bacharelado 

em 

Matemática 

200

Educação 

Matemática 

2005 

Educação 

Matemática 

(em curso) 

Licenci

Matem

2 anos Privada 

2 

atura em 

ática 

P8 Física 

1988 

Física

1991 

Física 

2000 

uímic a 

Compu

Sistem

Inform

10 

anos 

Privada  Q a, Ciência d

tação e 

as de 

ações 

 

A formação profissional dos professores é diferenciada, assim como o tempo 

em que lecionam a disciplina de Cálculo. somente um deles 

leciona a disciplina há pouco tempo.  

a apr ção das stas do sore os por u  expos

que propiciasse a fluidez do texto e a interligação das idéias mob as pelos 

sujeitos, nem sempre rigorosamente na ordem em que as questões estão dispostas. 

Consideramos que principalmente as entrevistas propiciaram uma riqueza de 

informações que não nos arriscaremos em compartimentá-las numa análise questão 

 questão. 

 Podemos notar que 

N esenta  respo s profes s, optam ma

ilizad

ição 

a

 

Professor  P1  

O professor 1 formou-se em Matemática em 1975, concluiu seu Mestrado em 

Matemática no ano de 1980 e seu  PHD (Mathematics) no ano de 2000. Leciona em 

cursos de Licenciatura e Bacharelado em Matemática, Física, Engenharia, Biologia, 

Química e Economia, de uma Universidade pública de São Paulo. Sua experiência 

com a disciplina de Cálculo é desde 1976, isto é, de 31 anos até o momento. 
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Considera a adoção de um livro didático muito importante e justifica, dizendo: 

O Cálculo é a base de toda a Ciência Exata de nível superior. 
Por melhor que seja a aula do professor de Cálculo, não há 
tempo para se ensinar tudo o que o aluno precisa saber, 

 

seu texto, pois a linguagem dev

estar enfatizadas, os detal

de forma clara para que o

exemplos são necessár

fundamental que o livro co

os alunos a pensar, reflet

para decidir sobre certas q

 

aibam que isso também pode acontecer. 

nvolvimento histórico; de como 

“Newton percebeu que o Teorema valia por

portanto deve utilizar o livro para desenvolver bem o que foi 
dado pelo professor e também ter consciência de que há mais 
para se aprender. Além disso, o aluno precisa adquirir 
familiaridade com o livro para poder consultá-lo no futuro. Os 
bons livros de Cálculo também trazem muitos problemas 
interessantes, (problemas de otimização, por exemplo) que são 
importantes para sua formação.  

 

P1 afirma que, ao escolher um livro, considera importante a apresentação de

e ser clara e acessível, as idéias importantes devem 

hes que são apenas de passagem devem estar colocados 

s alunos possam seguir em frente com o aprendizado. Os 

ios, mas precisam estar bem formulados. Considera 

ntenha problemas e “questões inteligentes”, que induzem 

ir e até mesmo colocar em prática o novo conhecimento 

uestões. 

Apesar de adotar livro didático, costuma propor muitos exercícios extras, 

inclusive os que contenham gráficos, tabelas, ou outras representações, pois 

considera importante que os alunos tenham domínio das representações e saibam 

escolher qual a melhor para cada tipo de situação.  

P1 dedica suas aulas ao ensino do TFC depois do estudo do conceito de 

integral definida, para que os alunos percebam que, em muitos casos, não é 

necessário fazer as somas de Riemann. Propõe funções em que não é possível usar 

o Teorema, a fim de que os alunos s

Quanto às etapas da introdução do Teorema que faz em suas aulas, afirma 

que depende da turma, de suas dificuldades e objetivos que pretende alcançar. 

Entretanto, busca, no mínimo, que seus alunos compreendam a idéia de por quê o 

TFC é válido, sua relevância e parte de seu dese

 causa da função logaritmo, etc”.  
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Esse professor trata o TFC nos cursos de Matemática, Física e Engenharia de 

modo diferenciado de outros cursos com relação à apresentação de sua 

demonstração, sendo nos cursos citados mais rigorosa, enquanto que nos demais, 

mais informal.  

Quando o tempo permite, nos cursos de Matemática, o professor retoma a 

definição da função logaritmo usando integral, ∫=
x

dx
x

x
1

1ln , e solicita aos alunos que 

deduzam t

ução do conceito de integral nos cursos em que leciona, P1 

inicialment

regiões não poligonais e faz somas de Riemann em alguns casos simples, para 

do Teorema Fundamental em que calculam )()( aFbF

odas as propriedades do logaritmo a partir dessa definição, porque 

considera essa construção muito rica em idéias e acredita que esta contribui na 

formação dos futuros professores de Matemática.  

Na introd

e procura motivar os alunos com o problema de se calcular áreas de 

trabalhar a idéia das aproximações e o significado da integral. Depois propõe parte 

− , sendo F  uma         

ida para que os alunos 

compr

emo super ob
resultados diferentes a cada variação, o que significa que o que 
se tem é uma função e, portanto, nesse caso a integral define 
uma função.  

uidade 

para que os alunos verifiquem como é o gráfico da primitiva e então se torna 

possível que cheguem à c

ser contínua, mas F  é co

aspecto levantado na ques

primitiva de f . 

Utiliza o registro gráfico no ensino da integral defin

eendam mais facilmente o que ela significa graficamente e exemplifica: 

No ensino da integral definida ∫
b

a

xf )( os alunos aprendem as 

técnicas e entendem que esse resultado é um número, mas 
quando fixamos a  e variamos b  é mais fácil percebem 
graficamente que com o extr ior variando tém-se 

 

Explorando essa idéia, propõe funções que apresentam uma descontin

onclusão, pela própria vivência, que a função f  pode não 

ntínua no ponto em que f era descontínua. Antecipando o 

tão 6 – etapa 2. 
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A pretensão de P

desconfiarem e concluírem afirmações para, enfim, tomarem ciência de que já estão 

trabalhando com o Teorema; “observam o que está acontecendo para depois 

é integral, e o TFC basicamente diz que a 
ral, ou seja, da função F , é a própria    

função f .  

da área e o problema da r

qualquer profissional da ár

A ós analisar o exe r osto na questão 4 do nosso questionário, P1 

acredita que os alunos não teriam dificuldades em resolvê-lo, uma vez que, tendo 

em men

1 em propor essas situações é induzir seus alunos a 

enunciar”, pois afirma que enunciar o TFC diretamente faz com que os alunos o 

decorem, sem que entendam o que o mesmo significa e explica:  

Quando eu enuncio o TFC as idéias já estão prontas na 
cabeça do aluno, eles já sabem o que o mesmo significa. Eles 
já sabem o que 
derivada da integ

 

Em sua opinião, enfatizar que o Teorema é uma ferramenta para o cálculo 

de integrais definidas, como também que estabelece uma conexão entre derivação e 

integração são aspectos bastante importantes e, portanto, ambos devem ser 

considerados no ensino do TFC, pois cada um resolve um tipo de problema o cálculo 

eta tangente, os quais são relevantes para a formação de 

ea de Exatas.  

rcício p opp

te que eles já sabem integrar de a  até b  fosse desenvolvido um trabalho 

graficamente com b  variando, como já descrito anteriormente 

Esse exercício o professor proporia relacionando o tempo no eixo- x  e espaço 

percorrido no eixo- y  para encontrar velocidade, como uma das aplicações do 

Cálculo por considerar “importante fazer essa “ponte”; o exercício da área está 

relacionado com o exercício do espaço percorrido na Física”. 

Segundo P1, na resolução desse exercício o crescimento e decrescimento 

da função já estão sendo vistos pelos alunos graficamente, logo resta para eles 

explorar o gráfico para achar a área entre o eixo- x  e o gráfico em cada intervalo: 

]0,1[−  a integral é negativa, logo a área é dada pela integral com 
sinal negativo 

]1,0  a área é positiva e vai compensar, anular considerando o 
intervalo ]1,1[− , pois existe uma simetria e assim por diante. 

  

[
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C

ue 

pretendemos investigar com

Não somente par

outros conce , P1 a im mesma 

resentações diferentes como, por exemplo, língua natural, 

repres

Mostra que existem exercícios que são resolvidos mais facilmente via 

geome

uas aulas, não consegue deixar de fazer 

representações gráficas, pois para ele as representações algébricas e gráficas 

“andam

tão 5, P1 considera muito importante além de 

esclarecedor para o entendimento do TFC, entretanto faz algumas observações: 

Sugere que o exercício também poderia ser proposto antes de enunciar o 

 

onsidera um exercício muito bom e bastante esclarecedor para o 

entendimento do TFC, mas aplicaria também uma função parecida que trouxesse 

algum ponto de descontinuidade de salto, novamente destacando o q

 a questão 6 – etapa 2.  

a o entendimento do TFC, como também no ensino de 

 consider portante que os alunos relacionem, numa itos

questão, rep

entações gráficas e algébricas e também as aplicações à Física e por isso 

procura chamar a atenção de seus alunos para a relação entre as diferentes 

representações de um mesmo objeto.  

tria, outros via álgebra e, no entanto os alunos precisam saber os dois para 

escolher qual utilizar, sem privilegiar um ou outro. No caso desse exercício proposto 

na questão 4, por exemplo, P1 afirma que jamais a resolveria algebricamente, pois 

geometricamente é muito mais fácil. 

O professor afirma que em s

 juntas” e estão relacionadas o tempo todo. Acredita que dessa forma está 

contribuindo para que os alunos entendam melhor os conceitos além de influenciá-

los com essas idéias.  

O exercício proposto na ques

A função f  proposta nesse exercício, os alunos conseguem integrá-
la e depois derivá-la, “fazendo na raça”, sem perceberem o que o 
mesmo traz conceitualmente. Nesse caso, caberia ao professor 
mostrar que não precisaria integrar para depois derivar, porque isso 
o TFC já garante, uma vez que seus alunos já o conheçam. 

 

TFC e solicitar que os alunos comparem os resultados dos itens (a), (b) e (c) a fim 

de levantar algumas suspeitas ou verificação e, ainda, concluírem se essas
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suspeitas tratam-se 

para enunciá-lo depo

Porém, já tendo enunciado o TFC, esse mesmo exercício poderia ser 

propos

a questão fácil e afirma que depois desta 

proporia algumas questões mais complicad

de uma coincidência. Dessa forma estaria explorando o TFC 

is desse exercício. 

to contendo uma função em que os alunos não conseguem calcular a 

primitiva, como por exemplo 2)( senxxf = , e nesse caso seria uma aplicação direta 

do Teorema. 

De modo geral, P1 considera ess

as, que usam a regra da cadeia, como 

por exemplo, achar a derivada de ∫ −=
x

dttxg
cos

2

)12()(  ou ainda ∫
−

coisas desse tipo, que costumam ser encontradas nos bons livros de cálculo. 

O exemplo proposto em nossa questão 6, o professor achou muito confuso 

como foi apresentado e tem dúvidas se seria esclarec

o integrável” e c sentado, o alun

acaba não entendendo quando o Teorema é válido”.  

O professor considera mais pertinente trabalhar, num primeiro momento, 

apena

agem, ao introduzir o TFC nos 

cursos em que leciona propõe funções contínuas por meio de gráficos e por 

expres

 

interpretando como uma integral. 

demonstrá-los, como é o caso do TFC que costuma 

demonstrar para todas as turmas que leciona, pois, segundo P1, “a Matemática pede 

−=
x

x

dttxg
cos

1

)12()( , 

edor. O professor achou que a 

linguagem utilizada é ruim, comunica mal, pois acredita que “é difícil explicar para 

um aluno iniciante o que é uma “funçã omo foi apre o 

s com funções contínuas e posteriormente propor funções com 

descontinuidade de salto em um número finito de pontos e, ainda, afirma que os 

casos mais complicados de funções integráveis ficariam para um curso de Análise.  

Considerando importante a diversidade de lingu

sões algébricas.  

P1 destaca, além dos aspectos mencionados em nossos questionários, como 

ilustração, a importância de propor alguns cálculos de limite de somatória

O professor considera relevantes as demonstrações, o que o faz escolher 

alguns teoremas para 
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demon

Em relação às questões preliminarmente levantadas, pudemos constatar que 

esse p

Embora tenha apresentado críticas à nosso exemplo que trata de funções 

desco

Quando perguntamos à P1 se considera importante que os alunos 

relacio

o

mente, acres  a atenção dos meus alunos para a 

relação entre as ‘diferentes representações’ de um mesmo objeto” e notamos sua 

preocupação em que os alunos tenham ‘domínio das representações’ para que 

saibam escolher qual a melhor a ser 

 f  e, ainda 

cita, o

strações e estas são válidas para todos os casos, diferentemente dos 

exemplos, que são fatos isolados”. 

rofessor, além de considerar importante enfatizar que o Teorema é uma 

ferramenta para o cálculo de integrais e que estabelece uma conexão entre 

derivação e integração também salienta a importância de propor, como ilustração, 

alguns cálculos de limite de somatória interpretando como uma integral. 

ntínuas no ensino do TFC, costuma propor funções descontínuas induzindo os 

alunos a concluírem por si próprios que mesmo a função f  sendo descontínua, a 

função dttfxF
x

a
∫= )()(  sempre será contínua.  

nem, numa mesma questão, representações diferentes como, por exemplo, 

língua natural, representações gráficas e algébricas afirmou que sim e não somente 

para o entendimento do TFC, como também no ensin  de outros conceitos, 

imediata centou “procuro chamar

utilizada ao resolver um exercício.  

Além de afirmar: “não consigo dar uma aula sem fazer representações 

gráficas, pois para mim as representações algébricas e gráficas andam juntas, e 

sempre relacionadas”, notamos em sua fala sinais de que busca identificar variáveis 

visuais pertinentes e o que elas implicam, uma vez que evidenciou na exploração 

dos gráficos o estudo do sinal da função: se f  é positiva, negativa ou nula, a 

associação da função F  com a área de região plana sob o gráfico de

 crescimento e decrescimento da função.  

Dessa forma, concluímos que o professor exterioriza que explora a 

visualização gráfica do TFC e no ensino de outros conceitos assim também o faz: 
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“no ensino da integral já exploro muito o que ela significa graficamente, e isso nunca 

confunde o aluno, só ajuda e faz com que eles aprendam, entendam melhor”. 

Pudemos verificar também que o professor P1 mobiliza os registros de 

repres

atemática no ano de 

1987. Leciona em uma Universidade pública do estado de São Paulo há 20 anos 

os cursos de Engenharia, Matemática, Física, Química dentre outros. 

P2 não adota livro didático, somente sugere vários como material de apoio e 

estudo

er trabalhado 

num p

 intervalo, então a integral coincide com a área. 

- 

 trata do 

comportamento da função integral F  dada a função f . Em geral, os alunos 

poderiam apresentar dificuldades no entendim is precisamente 

em n

quando tem-se 

entação semiótica e considera importante a coordenação de pelo menos dois 

desses registros: gráfico e algébrico. Isso também se confirma no momento em que 

diz: “considero a diversidade de linguagem muito importante”.  

 

Professor P2   

O professor P2 é bacharel em Matemática desde 1975, concluiu Mestrado em 

Lógica Matemática no ano de 1979 e  Doutorado em Análise M

n

 para seus alunos.  

Considera de antemão sobre o ensino do TFC que, antes mesmo de se falar 

nele é necessário que os alunos entendam a diferença entre cálculo de integral e 

cálculo de área, no entanto para que haja esse entendimento deve s

rimeiro momento os seguintes casos: 

- Função positiva num

Função negativa, a integral é a área com o sinal negativo. 

- Função oscila entre positiva e negativa, o que se tem é a diferença entre 

áreas. 

Após analisar o exercício proposto na questão 4, afirma que este

ento dessa função, ma

 e tender que a “derivada da função F  é a função de dentro, ou seja, f ”, 

∫= dttfxF )()( . 
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Antes mesmo de responder as questões relativas à esse exercício, P2 afirma 

que os alunos precisam ter sido preparados para interpretá-lo e resolvê-lo, pois 

quando a função ∫
−

 relação às v áveis 

−=
x

dttxF
1

)12()(  é apresentada, os alunos podem apresentar 

dificuldades com ari x  e t .  

Para que isto não acorra, o professor afirma que é essencial que os alunos 

tenham compreensão do significado dessa função, a qual trata da integral de 1−  a 

x , o que indica que  e que x<−1 1−  é o extremo esquerdo desse intervalo. Caso a  

função F  seja proposta com a integral de 0  a x  os alunos devem compreender que 

em cima), mas se 0<x  os extremos não estão na forma canônica, o que implica que 

para 0>x  os extremos estão colocados na ordem canônica  (menor em baixo, maior 

terão q

 cons e 

 que ela é sempre positiva porque f  

é positiva e isso não é verdade, como sugere a seguir: 

, pergunta-se

ue inverter o sinal do resultado obtido.  

Além disso, P2 idera qu para o entendimento da função ∫=
x

a

dttfxF )()( , 

vale a pena desenvolver com os alunos um estudo da interpretação de algumas 

funções elementares, para que não corram o risco de achar que a função integral F  

é crescente quando ela pode não ser ou achar

1º  Sendo dado o gráfico de uma função f  positiva e 1−=a : 

“Qual é o gráfico da função integral F ?” 

Para o professor, inicialmente o que fica claro para os alunos é que a função 

integral F  é um função crescente, pois quanto mais avança x , maior é a área. 

2º Agora considere a mesma função positiva, mas sendo a=1.  

o ar frases pré-construídas como, 

por exemplo, “função positiva, sua integral é positiva” ou ainda “função negativa, sua 

integra

q ntas 

não têm coerência, pois f  é positiva mas a função integral nem sempre o é. 

Segundo P2, alguns alunos c stumam decor

l é negativa”. Então pode-se evitar que isso ocorra sendo a função F  assim 

definida, pois os alunos irão se deparar com uma função em ue suas frases pro
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Neste caso, os alunos perceberão que a função F  para valores maiores que 

a  tem-se que a integral é positiva, mas para valores menores que a , a integral é um 

número negativo porque ax < . Ainda notarão que 0)1( =F  e para valores maiores 

que 1=a , F  é positiva, mas para valores menores que 1=a  a função integral F  é 

negativa, o que não é coerente com sua concepção inicial. 

3º  Sendo dado o gráfico de uma função f  negativa, pergunta-se: “Qual é o 

ráfico da função integral F ?” 

fim de explorar mais ainda a função ∫=
x

a

xF )( , deve-se considerar, 

g

A  dttf )(

inicialmente 1−=a  dessa forma P2 acredita que os alunos 

perceb

4ª Considerando uma função “misturada” positiva e negativa que apresent

F ?” 

nhum 

teorema ligado à ele.  

e

poucos, o que a função está medindo; “mesmo a função sendo positiva, dependendo 

do pon

o mais elucidativas do que os cálculos que os alunos ficam 

fazendo. 

 e depois 1=a , pois

erão que nem sempre que a função f é positiva tem-se a função área.  

a 

simetria, pede-se: “Qual é o gráfico da função integral 

Sugere que esses quatro passos sejam propostos sem se quer falar em TFC, 

pois o que está sendo discutido é o entendimento da função )(xF  sem ne

Procedendo dessa forma, P2 acredita que os alunos vão perc bendo, aos 

to onde se inicia a integral ela pode não ser a função área”. Considera que as 

situações gráficas propostas podem ajudar no entendimento e, na sua opinião, 

essas observações sã

É interessante observar que, no exercício proposto, a função )(xf  está 

definida no intervalo ]5,1[−  e portanto em, dttfxF
x

∫
−

 atividades para o entendimento do significado da função 

dttfxF
x

a
∫= )()( , sendo dada f . 

=
1

)()( , não haverá possibilidade 

de ocorrer 1−<x . Porém o que o professor P2 está propondo é uma excelente 

seqüência de 
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Após essas quatro situações, ainda indica que pode ser proposto um outro 

não sendo contínua, a função F  é sempre contínua. Mas nesse momento, segundo 

P2, os alunos podem questionar: “Por que F  é sempre contínua?” e, então, é 

necessário retomar o conceito de continuidade.  

ssor afirma qu  o

tipo de função, as que não são contínuas até que possam concluir que mesmo f  

O profe e  exercício é impo ante como também fundamental, 

pois se os alunos não tiverem familiaridade F , a qual é sujeito do TFC 

uma v

C

.  

nos, P2 gostaria de explorar as 

proprie

- Quais informações temos de f  que nos dão informações sobre F ? 

Pois acredita que essas indagações podem ser colocadas para os alunos 

omento. Considera que 

fazer perguntas e levantar dúvidas faz  

não enh  das sementes de 

motivação e é a motivação que leva ao conhecimento, que leva o aluno a se 

inte ssa

 s  intenção 

fosse avaliar o entendimento de 

rt

 com a função 

ez que este afirma propriedades sobre F , o resultado do Teorema se torna 

vazio, sem sentido. Logo esse estudo é essencial antes mesmo do ensino do TF  

tanto no registro algébrico como no gráfico porque a maior dificuldade enfrentada 

pelos alunos está no entendimento da função F

Propondo esse exercício aos seus alu

dades da função ∫=
x

a

dttfxF )()( , como por exemplo: 

- f  pode não ser contínua, mas F   pode não ser contínua? 

- f  é contínua. E F  é sempre derivável? F  pode não ser derivável? 

mesmo que não tenham condições para respondê-las no m

parte do aprendizado, mesmo que os alunos

 t am as respostas naquele momento, pois a dúvida é uma

re r pela busca, pela informação, pelo estudo.  

O professor não proporia esse exercício no ensino do TFC caso ua

seus alunos sobre a função F  e sobre o TFC e, 

justifica: 

os alunos tendo decorado algumas regras eles o resolvem 
facilmente; eles têm como “enganar o professor” descobrindo qual é 
a lei da função f . Fácil!! Pois f  é linear, no intervalo [ ]1,1− , 
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constante em [ ]2,1 , e assim por diante..... Descobrindo quem é f  ele 
integra a função, faz o gráfico de F
Não é isso que eu quero!!! 

 que é um polinômio de  

 certez oria sem deixar que os alunos t vessem contato com alguma 

, então sua sugestão é que a função f  fosse 

troca n

analítica e, portanto,  p  não

resolvem a questão, 

prestou um serviço a

 

ita que os alunos poderiam obter 

suas primeiras conclusões sobre o TFC.  

ência, exploraria as propriedades da 

função, questionando seus alunos: “Uma vez que o TFC diz: quando f  é contínua, 

F  é derivável e F =' f  não é contínua num ponto?”. 

m guida, poder ser proposta uma função que apresenta uma 

descon
⎩

grau 2.

 

Sendo assim, P2 sugere algumas alterações que o fariam propor o exercício 

com toda a. Prop i

forma de resolvê-lo algebricamente

da por uma fu ção em que os alunos não conseguissem obter sua fórmula 

se os alunos não ossuírem o entendimento da função F  

“com isso, o professor dificulta a questão dez vezes mais, mas 

os seus alunos.”  

P2 considera importante para o entendimento do TFC que o aluno relacione, 

numa mesma questão, representações diferentes. 

No registro algébrico, sugere para o ensino do TFC, que poderiam ser 

propostas questões do tipo:  

Dada a função f , pede-se: 
a. Calcule F  
b. Calcule 'F  

Comparando os resultados obtidos P2 acred

Ainda no mesmo registro, na seqü

f ,  o Teorema é válido se 

E se ia 

tinuidade de salto, como por exemplo ⎨
⎧

=
≠

=
3 se ,2
3 se ,1

)(
x
x

xf . 
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E mais uma vez, seus alunos seriam questionados: “em 3=x f  não é 

contínua. E F  é derivável?” a fim de induzi-los a obter mais algumas con lusões. 

Neste caso poderiam concluir erroneamente que quando a função “de dentro” f  é 

contínua, a função “de fora” F

 
2

)( tetf = . Neste caso, se o aluno não 

souber

 que exercícios numéricos sejam propostos, 

exercícios numéricos os alunos podem fazer os cálculos e 
encontrarem a resposta correta sem estarem compreendendo o que 
o exercício traz conceitualmente. 

 

Para P2 os e

entendimento que o 

exercício algébrico para ent

desconfiança que os alunos já possuem. Po o 

, 

c

F  é derivável, logo se f  não é contínua,  não é 

derivável, mas não há nada que confirme essa afirmação. Sendo assim, cabe ao 

professor questionar seus alunos para que eles próprios concluam que f  não é 

contínua em 3=x , mas ela é derivável nesse ponto, isto é, f  pode não ser 

contínua, mas F  pode ser derivável ou não.  

Caso o exercício proposto em nossa questão 4 fosse aplicada no registro 

algébrico a alunos que já conhecem o TFC, P2 proporia uma função f , a qual não 

possua integral elementar como, por exemplo:

 o TFC ele não resolve.  

Considerando a importância de propor diferentes representações numa 

questão, P2 afirma:  

Às vezes vale a pena
mas os exercícios numéricos não apresentam a mesma força de 
compreensão que os exercícios gráficos. Para a resolução dos 

xercícios numéricos devem ser propostos para confirmar o 

aluno já obteve graficamente. Para ele, o ideal não é fazer o 

ender um conceito, mas sim para confirmar uma 

rém, os registros gráfico e algébric

 79



devem

da primeira informação dos alunos, pois  “a álgebra deve ser usada a 

serviço

stão 5 se

ter discutido com os alunos todos os aspectos mencionados na questão 4. 

não de ser o único, uma z

que o

cício u 

até mesmo, um dos exemplos.  

dtt
2

2

portan

Como o exercício foi proposto na questão 5, P2 não o aplicaria aos seus 

la: 

Considere a função )(xg . 

granda. 
e. O que pode concluir?  

 
 

 sempre estar relacionados, pois um complementa o outro e, os exercícios 

devem ser propostos tanto num registro como no outro. 

Neste sentido, P2 acredita que deve-se contrapor o registro gráfico com o 

algébrico, usando o algébrico para os alunos confirmarem ou não o que eles já 

possuem intuitivamente. Mas o registro algébrico não deve ser explorado a serviço 

sintetiza que

 da correção de uma desconfiança que os alunos já possuem, levando os 

alunos a pesquisarem afirmações e conclusões”.  

E, finalmente, depois de todo o estudo sugerido, P2 enuncia formalmente o 

TFC, fato que considera necessário e fundamental.  

P2 acredita que o exercício proposto na que  torna simples depois de 

Sua crítica à esse exercício é que o mesmo ve  ve  

 aluno, sabendo encontrar a primitiva da função 12 −t , o resolve 

imediatamente. Talvez essa questão seria a primeira de uma lista de exer s, o

Considera o exercício importante para avaliar o entendimento dos alunos em 

relação ao TFC, mas para isso P2 sugere que após este exercício fosse proposto 

aos alunos a função ∫=
x

senxg )( , da qual os alunos não encontram a primitiva e, 

to, somente o resolvem se souberem o TFC. 

alunos, mas com as alterações sugeridas para o exercício proposto na questão 4 

sim e ainda com as seguintes questões relativas a e

a. Determine uma expressão algébrica para essa função. 
b. Faça o gráfico dessa função. 
c. Calcule )(' xg . 
d. Relacione )(' xg  com a função inte
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Antes mesmo que fosse perguntado ao professor P2 se explora o aspecto da 

descontinuidade no ensino do TFC afirmou 

da função F , propõe funções descontínuas aos seus alunos até os mesmos 

heguem a conclusão de que mesmo f  não sendo contínua, a função F  é sempre 

contínua. E cita um exemplo: 

que, para contribuir com o entendimento 

c

1 2 3 4 5 6 7 8

−1

1

2

3

4

y

x

 

 

Sendo proposta esta situação, P2 acredita que seus alunos ainda poderiam 

questionar: “Por que F  é sempre contínua?” e nesse momento, sugere que o 

conceito de continuidade seja retomado: 

Em 1=x , f  perdeu a continuidade, pois dá um salto. E o que 
acontece com a área? 

 vezes largura. Então mesmo tendo aumentado 
mprimento a largura faz o serviço de arrasar o 

o co pr

 

O aspecto qu

TFC é que ap

integração são funç

atenção para as funções que não possuem primitiva.  

Embora f  tenha dado um salto, um ponto próximo de 1 a área ainda 
é pequena, pois f deu um salto, mas a área não porque o que define 
a área é comprimento
significativamente o co
que m imento fez e, portanto a área continua aumentando 
pouco.  

e P2 destaca e que não lhe foi perguntado sobre o ensino do 

de, muitas vezes, ficar para o aluno que a derivação e a 

ões inversas, isso nem sempre ocorre. Deve-se chamar a 

esar 

Este professor diz já ter trabalhado com situações como as propostas nas 

questões 4 e 5, talvez não no nível que elas estão propostas no questionário, mas 

agora já está tendo idéias para fazê-las no ensino do TFC. 
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De acordo com as respostas apresentadas por P2 podemos afirmar que esse 

professor trata o Teorema Fundamental do Cálculo de modo semelhante em 

qualquer curso em que lecione. 

Pudemos notar também que o professor explora as funções descontínuas 

uma vez que afirma, antes mesmo que perguntássemos, que as propõe “até que os 

alunos possam concluir que: mesmo f  não sendo contínua, a função F  é sempre 

contínua”.

ramente no registro

explorado graficamente. Nesse ercício numérico deve ser 

proposto para confirmar o entendimento que 

o apresentam a mesma força de 
ercícios gráficos. Os exercícios numéricos o 

 

 

Entretanto, em

afirma que “os exerc

lgébrico e relacionados, pois um complementa o outro”. 

algébrico, usando o algébrico 
para os alunos confirmarem ou não o que eles já possuem 

a serviço da correção de uma desconfiança que os alunos já 
possuem, levando-os a pesquisarem afirmações e conclusões. 

 

 

Notamos que o professor dá grande importância à coordenação dos registros 

de representação, gráfico e algébrico, pois sugere com relação ao nosso exercício 

proposto pu  algébrico (questão 5) que o mesmo também fosse 

 sentido afirma: “o ex

o aluno já obteve graficamente. O ideal 

não é fazer o exercício algébrico para entender, mas sim para confirmar uma 

desconfiança que os alunos já possuem”. 

Notamos, em suas respostas, uma maior valorização aos registros gráficos:  

Às vezes vale a pena que exercícios numéricos sejam propostos, 
mas os exercícios numéricos nã
compreensão que os ex
aluno pode fazer os cálculos, mas pode não estar entendendo o que
está acontecendo. 

 nenhum momento deixa de lado o algébrico, uma vez que 

ícios devem ser propostos tanto no registro gráfico como no 

a

Além disso, exibe o comentário que salienta ainda mais a importância dada às 

conversões: 

[...] deve-se contrapor o gráfico com o 

intuitivamente. Mas o registro algébrico não deve ser explorado a 
serviço da informação primeira dos alunos. A álgebra deve ser usada 
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Um dos fatos

portante a coorde

preocupação em destacar a relação entre as variáveis visuais pertinentes que os 

alunos

negativa tem-se a diferença entre áreas”. 

ndamente a relação das variáveis visuais 

pertinentes em sua seqüência de situações propostas para o entendimento da 

 que nos leva a concluir que, em suas aulas, P2 considera 

nação dos registros de representação semiótica é a sua im

 precisam identificar na conversão de um registro para outro, nos dois 

sentidos, para o entendimento da inter-relação entre a derivada e integral. Para isso, 

destaca a relação entre o estudo do sinal da função f  com a função área F : 

“quando f  é positiva então a integral coincide com a área, quando negativa então a 

integral é a área com o sinal negativo e quando a função oscila entre positiva e 

Essa nossa conclusão tornou-se mais efetiva no momento em que, ao ser 

mais detalhista ainda, explora mais profu

função ∫=
x

a

dttfxF )()( , sugerindo que sejam trabalhadas funções positivas, 

negativas, parte positiva e parte negativa considerando, em todos os casos, 1−=a  e 

1=a  a fim de que os alunos tenham familiaridade com essa função, tanto no registro 

Observamos que o professor evidenciou, várias vezes, em sua fala que além 

de coordenar os registros d

algébrico como no gráfico.  

e representação explora a visualização do TFC em seu 

ensino, pois considera importante que os alunos compreendam o que ele significa 

grafica

ugerir exercícios a serem propostos 

partindo ora do algébrico, ora do gráfico.  

 menos dois deles, explora a visualização 

do Teorema identificando variáveis visuais pertinentes e no que elas implicam.  

 

mente; somente depois de os conceitos envolvidos com o TFC terem sido 

trabalhados intuitivamente e graficamente é que “[...] finalmente, enuncio o TFC 

formalmente, fato necessário e fundamental”.  

Notamos a importância dada pelo professor às conversões nos dois sentidos, 

do gráfico para o algébrico e vice-versa, ao s

Portanto podemos concluir, no caso de P2, que no ensino do TFC mobiliza os 

registros de representação, coordena pelo
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Professor  P3       

O professor 3 é licenciado em Matemática desde 1969, concluiu Mestrado em 

Matemática no ano de 1993 e Doutorado em Educação no ano de 1999. Leciona nos 

cursos de Licenciatura em Matemática, Economia e Administração de uma 

Univer iência com a disciplina de 

Cálculo é maior que 15 anos. 

, negociação estabelecida pelo autor, entre outros 

aspect

ela qual o autor coloca as idéias envolvidas no Cálculo, 

extras e também solicita aos alunos 

que os criem. Afirm

tabelas, ou outras re

possível o trânsito en

P3 dedica suas aulas ao ensino do TFC “após o estudo da variação de uma 

função, com a construção do gráfico, ut

sidade pública do estado de São Paulo. Sua exper

Atualmente não adota especificamente um livro para ser seguido, indica 

vários livros didáticos como material de apoio e referência à disciplina e também 

como fonte de exercícios e problemas, além dos propostos pelo professor em sala 

de aula. P3 aconselha seus alunos a se identificarem com um livro no que diz a 

respeito à linguagem, abordagem

os  e, ainda, a terem um livro de Cálculo em sua biblioteca pessoal e um autor 

como referência. 

Além desses aspectos citados, P3 pretende ao indicar livros, que seus alunos 

possam comparar as diferentes abordagens entre diferentes autores e em 

comparação com o trabalho feito em sala de aula. Também considera importante ao 

escolher um livro para ser indicado: 

A maneira p
a problematização que ele faz do assunto que irá abordar, a 
linguagem que utiliza para negociar e construir significados, a 
visualização propiciada por meio de imagens, a argumentação 
tecida, a formalização estabelecida.  

 

O professor sempre propõe exercícios 

a que costuma propor exercícios que contenham gráficos, 

presentações. Segundo P3, propõe “exercícios nos quais seja 

tre vários tipos de registro: língua materna, algébrico, gráfico”. 

ilizando as derivadas primeira e segunda”.  
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Ao descrever as etapas da introdução do TFC, podemos notar a mobilização 

dos registros de representação:  

a) Problema: calcular a área de uma dada figura plana, não usual 
como as do Ensino médio. Divisão da figura em pedacinhos 
(quadradinhos, por exemplo) e cálculo da área aproximada. 

stituída pelo gráfico de uma ou mais funções: 
 sistema de eixos. Dividindo a figura em retângulos e 

calculando a área aproximada por falta e por excesso. – exemplos 

itas contas (em 

Após realizar 

história do Teorema 

de derivação e de i

Cálculo”, o que faz surgir a necessidade de demonstrar o Teorema, pois os alunos, 

em ge

O professor P3 considera que o TFC merece tratamento semelhante em 

qualquer curso, todavia poderia

convencidos da veracidade das propriedades que lhes são 
apresentadas e para isso é necessário que eles passem a exigir as 

 

Melhorando as aproximações. – exemplos concretos 
b) A figura sendo con
colocando no

concretos 
c) O cálculo da área exatamente, usando o Teorema do Confronto 
(limites) - exemplos concretos 
d) Até aqui os alunos fizeram muitos problemas e mu
algum momento, às vezes mais de uma vez, lhes digo que haverá 
um teorema muito bom que facilitará em muito a cálculo de áreas) 

 

as etapas descritas, P3 acha conveniente inserir parte da 

afirmando que “Newton e Leibniz perceberam que os processos 

ntegração estavam relacionados: o Teorema Fundamental do 

ral, não aceitam essa percepção dos dois grandes cientistas como sendo 

óbvia. 

Para finalizar propõe o cálculo de áreas de algumas figuras que, segundo ele, 

vários já foram feitos pelos alunos por meio de um “trabalho braçal”, mas agora 

utilizando o TFC como ferramenta para esse cálculo.  

 ser diferenciado no que diz respeito à apresentação 

de sua demonstração ou não, apesar de considerá-la importante em todos os cursos 

de Cálculo.  

Numa disciplina como Cálculo existe a oportunidade de fazer com 
que os alunos percebam que a Matemática não é um conjunto de 
regras a serem obedecidas, como muitas vezes lhes foi apresentada 
na Escola Básica. Considero importante então, que os alunos sejam 

demonstrações, dessa forma elas possuem significado e os 
convencem. Assim, desde o início da disciplina há de se criar o 
hábito de justificar a utilização de qualquer “regra”. Isso é importante 
em qualquer curso, para inclusive ser possível atribuir um novo 
status à Matemática. 
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Em sua opiniã

ferramenta para o c

entre derivação e int

de que o Teorema resolve um problema trabalhoso que é o de calcular áreas de 

figuras

Proponho funções que “moram” somente acima do eixo-

o, deve ser enfatizado no ensino do TFC que o mesmo é uma 

álculo de integrais definidas e que estabelece uma conexão 

egração, mas acredita que deve ser enfatizado também o fato 

 planas. Esse fato não é óbvio e, portanto, o TFC precisa ser demonstrado. 

Ao ler o exercício proposto na questão 4, P3 afirma que para os alunos terem 

condições de resolvê-lo já devem ter sido propostas algumas situações mais 

simples, como as que propõe em suas aulas: 

x , ou seja, 

 negativas, 0

funções positivas e dada a função 0≥f , peço o esboço de seu 
gráfico e, a seguir, o gráfico da função área, F . 

 

Feito isto, propõe o mesmo para funções ≤f , então ∫ <
b

f 0  e, 

na seqüência, funçõ

acontecer: ∫ =
b

dxxf 0)( . 

Após ter realizado esse estudo e já tendo construído significativamente os 

e uma funç  como o coeficiente angular da reta tangente, P3 acredita 

que os alunos não apresentariam dificuldades para resolver esse exercício. 

questão, 

representações diferentes como, por exemplo, língua natural, representações 

gráfica

ntas”. O 

profes

a

es cujos gráficos apresentam simetria e portanto podendo 

a

conceitos de integral definida (a partir do conceito de área de uma figura plana) e de 

derivada d ão

 Avalia o exercício como essencial a ser proposto aos alunos no entendimento 

do TFC e é esclarecedor porque mostra a relação entre integral e derivada. 

Para P3 é fundamental que o aluno relacione, numa mesma 

s e algébricas. Afirma que desde o ensino da derivada já trabalha com os 

diferentes registros relacionados, pois as representações devem “andar ju

sor acredita que não dá para explorar somente o registro algébrico, apesar de 

muitas vezes essa representação ser privilegiada, até mesmo nos livros didáticos.  
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Como professor, P3 se incomoda com a situação apresentada em alguns 

livros didáticos que segundo ele “as coisas não se amarram”, os quais trazem a 

seqüência de conceitos:  

tegral 

- Derivada 
- Primitivação – como sendo a antiderivada e aqui aparece o símbolo 
da in ∫ . 

arece mais símbolo da integral - Soma de Riemann – aqui não ap ∫ . 

te. 

 

P3 prefere um ordagem, encontrada em outro tipo de livro 

idático, como descr

 cálculo de distância. 
- Definição do símbolo 

- Propriedades da integral - Até aqui, nada foi mostrado 
geometricamen
- Cálculo de áreas. 

 outro tipo de ab

d eve a seguir: 

- Cálculo de áreas sem o uso do símbolo da integral ∫ . 
- Problemas de

∫ é o limite  ⇒ ∫ é um S alongado. 
- Soma de Riemann sistematizando sua definiç o ã – até aqui 

 limite, mas falar sem primitiva 

. 

gral, dispensando essa nomenclatura, pois o mesmo 
como cálcu reas e o q os alunos 

 

Quanto à que

eral, o entendimento da função dttxg ∫ −= )12()(  é difícil para os alunos; sendo 

assim acha importante solicitar que esbocem o gráfico de 12)(

proponho bastante cálculo de áreas,
até o momento. 
- Regra do ponto médio
- Propriedades - até aqui os alunos estão estudando: divisões de 
áreas, cálculos de retângulos, cálculo de limites. 
- Cálculo da inte
está sendo interpretado lo de á ue 
sabem até então é fazer o cálculo de área e aproximações. 

stão 5 do nosso questionário – etapa 2, P3 considera que, em 
x

g
2

−= ttf .  

x

endimento ssa questão, 

é necessário que os alunos compreendam que conforme 

A integral ∫ dttf
2

)( indica que 2>x , mas para o ent de

x  varia, a área medida 

també ue pam varia e q ra cada x  estarão calculando a área de 2 a x  da região 

abaixo do gráfico de 12)( −= ttf  e acima do eixo- x . 
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No que diz respeito ao  item (a) em que pede-se o cálculo de )2(g , o 

professor afirma que  precisam entend r,  os alunos e para resolvê-lo, que a integral 

será  
2

escrevessem: “ 0)12()2( =−= ∫ dttg ”. Por outro lado, acredita que, neste caso, seus 

alunos não calculariam a primitiva, pois observariam graficamente ou no registro 

em o TFC talvez respondam diretamente 

que 12)(' −= xxg , caso contrário podem resolver esse item algebricamente 

derivando em seguida.  

ficiente para avaliar o 

ado da função 

∫=
2

)()2( dttfg  e portanto possui área igual a zero, entretanto gostaria que eles 

2

2

algébrico, que a integral de 2 a 2 é zero.   

Para os alunos resolverem o item (b), em que devem encontrar )(' xg , o 

professor afirma que se eles já conhecer

calculando a primitiva: ] 224)()12()( 22
2

2

2

−−=+−−=+−=−= ∫ xxxxcttdttxg x
x

 e 

No entanto, afirma que esse exercício não é s

entendimento do signific

u

g , pois “os alunos podem resolvê-lo por já 

terem ouvido falar que devem trocar o x  pelo t ”. 

u

x  gráfico da função área de f  e 

interprete graficamente.” Nesse momento, espera que seus alunos relacionem o 

12 −

Para evitar que isso ocorra, P3 s gere a aplicação de uma outra questão: 

“Faça o gráfico de 12)( −= ttf . Abai o faça o

gráfico da função )( = t  cotf m o gráfico da função área ponto a ponto: em 
2
1t  

a área é zero, conforme t  aumenta, a área cresce e assim por diante. Mas a essa 

altura os alunos já devem saber que a primitiva dessa função f  é polinomial de  

Sugere que sejam propostas aos alunos, antes do exercício proposto na 

questão

=

grau 2. 

 5 – etapa 2 e esmo de e r o TFC, funções mais simples, como 

já sugerido em suas respostas da questão 4 do nosso questionário. Como exemplo 

propõe

 

 antes m nuncia

: 
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Dada a função 2)( xxf =  esboce seu gráfico. 
A seguir, esboce o gráfico da derivada da função 

ontudo ra o exercício em questão importante e fundamental para 

o entendimento tado em ra trab ambém 

gráfico d a uma função 

f  pretende-se que o aluno chegue graficamente em F , onde fF =' , pois o TFC 

muitas

os qu speito

f . 
 

C , P3 conside

 do TFC se for solici um de seus itens pa alhar t

com o registro  ao invés de trabalhar somente no algébrico; “ ad

 vezes não é claro para o aluno”.  

O professor acha que essa é uma questão importante para ser discutida com 

 alunos, pois a primeira dificuldade apresentada é no e diz re  às variáveis: 

t  que é a variável de integração e x , que conforme varia, a área também varia. Se 

os alunos não entenderem bem esses fatos o TFC se torna vazio e para que isso 

não oc

e pontos onde a 

derivada é zero: 

orra é essencial que os alunos compreendam que o que se tem é uma função 

de t  que ao calcular a área obtém-se outra função, a função área.  

Portanto, P3 não proporia o exercício apresentado em nossa questão 5 do 

nosso questionário por não descartar o registro gráfico, porém o aplicaria com outro 

enunciado para que os alunos possam estudar o sinal da função 

Considere ( ) 2 1f t t= −  e esboce o seu gráfico. A seguir, considere a 

função ∫ −=
x

dttxg
2

)12()(  e esboce o seu gráfico. Agora calcule: 

a) )2(g  
b) )(' xg  

ça suas conclu idos 
os registros algébrico e gráfico. 

 

O professor defende a idéia de que as questões puramente algébricas 

deveriam se

 

c) )2('g  

Estabele sões, comparando os resultados obt
utilizando 

r propostas somente após ter trabalhado com questões: 
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- Somente no registro algébrico 

Funções simples e lunos relacionem os registros gráfico 
e algébrico, 

2 xxf 2)('

- m que os a
como por exemplo:  

)( xxf                                      = =  

−4 −3 −2 −1 1 2 3 4 5
−1

1

2

3

4

5
y

x

      
−3 −2 −1 1 2 3 4 5 6

−1

1

2

3

4

5
y

x

 

 

Ou então com as funções senxxf =)( , xxf cos)( = , as quais 
considero a visualização algébrica muito importante.  

 

No que diz respeito à descontinuidade de funções no ensino do TFC, mais 

preci nte o exem

omo importante para o entendimento do TFC, pois é preciso deixar claro que, 

apesar de f  não ser contínua no ponto 1, ela é integrável no intervalo [0,2]. 

nesse momento. 

rocuro est er diferentes registros, fazendo conversão de um 

para outro e do outro para o um”. 

representação no ensino do TFC e aspectos 

enfatizados. 

same plo proposto na questão 6 do nosso questionário, P3 o avalia 

c

Entretanto, afirma que “no primeiro ano da graduação, não é possível falar em 

conjunto de medida nula, mas pode-se alertar que é razoável pensar que a função 

seja integrável, pois a área da figura existe”, por isso não o considera essencial 

Ao introduzir o TFC nos cursos em que leciona, P3 diz que costuma propor 

funções contínuas por meio de gráficos e também por expressões algébricas e 

afirma: “sempre p abelec

A fim de responder nossas questões de pesquisa analisamos as respostas e 

considerações feitas pelo professor P3 e pudemos obter algumas conclusões sobre 

a mobilização dos registros de 

 90



Pudemos notar que o professor P3 procura enfatizar que o Teorema 

Fundamental do Cálculo é uma ferramenta para o cálculo de integrais, uma vez que 

propõe o cálculo de áreas de algumas figuras planas, os quais vários deles já foram 

feitos pelos alunos por meio de um “trabalho braçal”. Também enfatiza que o mesmo 

estabelece uma relação entre derivação e integração e que o exercício proposto por 

nós (questão 4 – etapa 2) é essencial para isso.  

, g se caso, vale a pena 

destacar os termos utiliz

e importante é fundamental, aliados à 

afirmação: 

ados a concluir que no ensino do TFC esse professor além de 

explorar as conversõ

difere  registros, f

oncluímos também a exploração das variáveis visuais pertinentes ao sugerir 

que fo

iva 

função

etapa 2) solicitasse também o esboço do gráfico da função f  para que os alunos 

O professor deixou evidente em sua fala, em vários momentos, que mobiliza e 

coordena os registros de representação semiótica, um deles foi ao afirmar que 

sempre propõe exercícios extras, “exercícios nos quais seja possível o trânsito entre 

vários tipos de ‘registro: língua materna, algébrico ráfico’”. Nes

ados pelo professor. 

Isso também fica evidente ao responder positivamente quando perguntamos 

se considera importante que o aluno relacione, numa mesma questão, 

representações diferentes como, por exemplo, língua natural, representações 

gráficas e algébricas, acrescentar que além d

desde o ensino da derivada já trabalho com os ‘registros algébrico e 
gráfico’ relacionados, pois as ‘representações’ devem andar juntas, 
não dá para explorar somente no algébrico, apesar de muitas vezes 
essa ‘representação’ ser privilegiada, até mesmo nos livros didáticos.  

 

Fomos lev

es as explora nos dois sentidos: “sempre procuro estabelecer 

azendo conversão de um para outro e do outro para o um”.  ntes

C

ssem propostas aos alunos situações em que as funções f  são positivas, 

negativas e funções cujos gráficos apresentam simetria solicitando que, em todos os 

casos, fosse feito o esboço das funções f  e em seguida o esboço da respect

 área F .  

Confirma a importância da coordenação dos registros de representação ao 

sugerir que nosso exercício proposto puramente no registro algébrico (questão 5 – 
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possam melhor compreender a função F , pois acredita ser necessário para o 

entendimento es d sa função que os alunos verifiquem como seu gráfico se comporta.  

i

es a que se refere à Teoria dos registros de 

representação semiótica de Raymond Duval.  

do também em Educação no ano de 

1997. Leciona nos cursos de Licenciatura em Matemática, Física, Biologia, 

Engenharia, Administração, Contabilidade de uma Universidade pública do estado 

de São Paulo e sua experiência com a disciplina de Cálculo é de 15 anos. 

ciados. 

tabelas, ou outras representações. 

Relacionando o relato feito pelo professor P3 com nossas questões de 

pesquisa, de modo geral, podemos concluir que enfatiza em suas aulas que o TFC é 

utilizado como ferramenta para o cálculo de áreas e, também, que estabelece uma 

relação entre a derivação e integração. A nda mais, valoriza o apelo ao contexto 

histórico em que se insere o Teorema.  

Além disso, ficou muito bem exteriorizado em sua fala, que mobiliza os 

registros de representação semiótica nos dois sentidos: do algébrico para o gráfico e 

vice-versa e, ainda, que explora visualização do Teorema por meio da relação entre 

as variáveis visuais pertinentes. Pudemos observar que os termos utilizados por 

esse professor foram exatamente aquel

 

Professor  P4   

O professor 4 é licenciado em Matemática desde 1987, concluiu seu Mestrado 

em Educação no ano de 1991 e seu Doutora

O professor não adota livro didático, mas o indica como material de apoio e 

estudo, para que seus alunos tenham a oportunidade de conhecerem uma 

abordagem diferenciada daquela apresentada em sala de aula, aspecto considerado 

por ele, o mais importante na escolha de livros didáticos. Além disso, o livro permite 

que os alunos estudem exemplos resolvidos e encontrem exercícios diferen

P4 diz que para escolher um livro, o mesmo deve ser didático e considera 

importante seu texto, a forma de explicar, os gráficos, exemplos resolvidos e o 

número de exercícios. Afirma que propõe exercícios que contenham gráficos, 
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Para o ensino do TFC, segundo esse professor, é necessário anteriormente o 

estudo do conceito de área, variação de área, em seguida a velocidade dessa 

variação de área e somente após ter trabalhado com esses conceitos propõe a 

relação ent

tivar os alunos dos cursos de Matemática no 

ensino do Teorema com um pouco de sua hist esentá-lo com mais 

“rigor”

Em especial, a integral definida é introduzida em suas aulas como área obtida 

por so

 o limite de uma somatória. 

 aspecto principal a idéia de reversibilidade dos 

conceitos derivada e integral, fato muito importante no Cálculo.  

 conceitos, ainda que de forma intuitiva.  

o exercício traz a 

possibilidade de despertar uma dificuldade: “o entendimento de que a integral não é 

a área

Responde positivamente quando perguntamos se considera fundamental para 

o ent

re derivada e integral, do ponto de vista geométrico (áreas, variação de 

áreas), e nesse momento afirma que explora os diferentes registros. 

P4 destaca a necessidade de mo

ória e, ainda, apr

. 

O professor relaciona com o TFC, os conceitos de Derivada, Integral, Cálculo 

de áreas e limite para seus alunos. 

mas de áreas, utilizando um raciocínio indutivo e reproduzindo a experiência 

de Arquimedes para o cálculo da área do segmento parabólico e, posteriormente, 

calculando

O professor afirma que além do TFC ser utilizado como uma ferramenta para 

o cálculo de áreas, considera como

Com relação ao exercício proposto na questão 4 do nosso questionário, P4 

afirma ser um tipo de questão que mais trabalha em suas aulas porque considera 

fundamental a visualização gráfica dos

Em específico, para o entendimento do Teorema, o professor considera o 

exercício fundamental por mostrar o conceito de integral que deve ser associado à 

intuição das áreas que vão sendo medidas. Além disso, 

, já que aparece a “área negativa”, o que encaminha os alunos para a 

construção de um conceito mais abstrato de integral”. 

endimento do TFC que os alunos relacionem, numa mesma questão, 

representações diferentes como, por exemplo, língua natural, representações 

gráficas e algébricas. 
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Também o exercício proposto na questão 5 – etapa 2, P4 considera ótimo, 

fundamental, pois mostra o TFC em ação e costuma aplicar questões desse tipo aos 

seus alunos.  

Já o exemplo proposto na questão 6 de nosso questionário, o professor 

acredita que é importante para o entendimento do TFC no que diz respeito às 

funções descontinuas, complementando assim o ensino do mesmo. No entanto, 

trata-se de um exemplo que deve ser aplicado num momento mais avançado do 

Cálculo em que os alunos já possam compreender pelo auxílio do gráfico e também 

com a finalidade de mostrar para os al

ssor costuma propor funções contínuas por meio de gráficos. 

Considera importante trabalhar com a idéia intuitiva e mais antiga de continuidade, a 

que fa

Além dos aspectos destacados em nossas questões, P4 enfatiza em suas 

aulas, 

sendo os autores da idéia, embora a mesma já estivesse presente 
em outros como Barrow e Wallis. Os alunos precisam perceber que a 

 

eas ao propor que seu ensino seja posterior ao 

estudo dos conceitos

relação entre derivad

áreas)”. Entretanto co

dos conceitos deriva

aspectos históricos re

unos uma linguagem mais sofisticada. 

O profe

z referência a ‘uma linha que não se parte’ e também complementar com a 

parte algébrica. 

Com referência às questões 4, 5 e 6 do nosso questionário – etapa 2, o 

professor afirma indicar livros que propõem esse tipo de trabalho. 

parte da história do Teorema: 

que a percepção do mesmo não foi apenas intelectual, Leibniz e 
Newton perceberam a importância conceitual dessa nova 
matemática, o que fez com que eles, e não outros, ficassem como 

matemática não é toda igual, que há conceitos mais importantes e 
que o TFC é um deles, pois daí veio toda uma revolução científica e 
social. 

Analisando as respostas obtidas, pudemos notar que P4 utiliza o TFC como 

uma ferramenta para o cálculo de ár

 de área, de variação de área, mas também busca “explorar a 

a e integral, do ponto de vista geométrico (áreas, variação de 

nsidera “[...] que o aspecto principal é a idéia de reversibilidade 

da e integral [...]”. Também este professor faz apelos aos 

ferentes ao Teorema. 
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Ao fazer considerações sobre nossa questão que trata da visualização da 

inversibilidade dos conceitos de derivada e integral (exercício proposto na questão 4 

– etapa 2), afirma: “acho que é esse tipo de questão que eu mais trabalho, pois é 

fundamental visualizar graficamente os conceitos, ainda que de forma intuitiva” o que 

nos leva a crer que, para isto, busque uma coordenação de registros.  

O professor mostrou indícios de que valoriza a coordenação de registros de 

representação no momento em que afirma que nosso exercício é esclarecedor 

porque

r a dificuldade 

em entender que a integral não é a área, já que aparece a ‘área negativa’”, P4 diz 

que is

que P4 busca a 

identif

u aspectos relevantes, somente o 

considerou fundamental por ser uma aplicação do TFC.  

Relacionando o relato feito pelo professor P4 com nossas questões de 

pesquisa podemos concluir que ele valoriza os diferentes registros de 

 “mostra o conceito de integral que deve ser associado à intuição das áreas 

que vão sendo medidas”, mas não os deixa explícitos em sua fala.  

Ao afirmar, ainda sobre o exercício que trata da visualização da 

inversibilidade entre a derivação e integração do TFC, que “pode traze

to pode encaminhar os alunos para a construção de um conceito mais 

“abstrato de integral”. Estamos supondo que P4 esteja se referindo ao estudo que 

deve ser feito do sinal da função f  e à associação da função F  com a área de 

região plana sob o gráfico de f , sendo assim poderíamos afirmar 

icação e relação entre as variáveis visuais pertinentes. Porém, o professor não 

evidenciou o fato suposto em suas respostas.  

Ao perguntarmos se o professor considera importante para o entendimento do 

TFC que os alunos relacionem, numa mesma questão, representações diferentes 

como, por exemplo, língua natural, representações gráficas e algébricas, responde 

simplesmente que sim e que considera fundamental. 

Aos responder os questionamentos referentes ao nosso exercício proposto 

somente no registro algébrico, não destaco

Quanto às funções descontínuas, considera que complementam o ensino do 

TFC, mas nosso exemplo é pouco adequado para isso num curso introdutório de 

Cálculo. 
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repres

 

ão em Matemática em 1977, possui 

Mestra

os quais apesar de terem 

cursado a disciplina de Cálculo, possuem deficiências. Os cursos de 

aperfeiçoamento têm como objetivo trabalhar com as idéias fundamentais do 

Cálculo: limite, derivada, integral. Sua experiência com a disciplina de Cálculo é de 

15 anos. 

a pelos livros que eitos e, além disso, trazem 

problemas que tratam das apl ulo. P5 

problemas.  

fatizando a idéia de dependência e variação de 

grandezas nos registros algébrico, gráfico, língua materna e representada em 

tabela

entação. Afirma considerar importante a exploração da visualização do TFC, 

mas não evidencia claramente esse fato em sua fala.   

Professor  P5   

O professor P5 concluiu sua graduaç

do em Educação desde 1999 e Doutorado em Educação Matemática desde 

2005. Leciona em uma Universidade privada de estado de São Paulo no curso de 

Licenciatura em Matemática e trabalha, há muito tempo, em cursos de 

aperfeiçoamento para professores da rede pública, 

O professor opta, em qualquer curso, por trabalhar com os conceitos sempre 

voltados às suas aplicações porque valoriza muito, no ensino do Cálculo, situações 

que tenham significado para os alunos e acredita que quando trabalha com 

grandezas determinadas os alunos compreendem melhor os conceitos que 

posteriormente serão generalizados. 

Não adota livro didático, apenas indica uma bibliografia para que os alunos 

tenham um material de referência para estudo e resolução de problemas. Tem 

preferênci  sistematizam os conc

icações do Cálc também propõe listas de 

Em suas aulas de Cálculo sempre propõe exercícios que contenham gráficos, 

tabelas, ou outras representações. Já ao iniciar o curso de Cálculo, primeiramente 

trabalha com o conceito de função en

s e, para isso, faz uso de softwares.  
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Muitos alunos possuem uma idéia muito estanque sobre funções: apenas de 

relacionar conjuntos. Por isso P5 considera importante iniciar o curso de Cálculo 

explorando o conceito de função relacionado à variação de grandezas, análise de 

taxas de variação, por meio

e só depois do estudo 

de todos esses conceitos é que introduz o TFC. 

Num primeiro momento P5 afirma acreditar que poderia haver diferenças no 

tratam

ramenta.  

 

num tempo limitado para serem utilizados em outras disciplinas.  

o ensino desses 

conceitos procura relacioná-los com o TFC.  

egião abaixo da curva num dado intervalo e afirma: “contextualizando esses 

conceitos os alunos compreendem porque é preciso calcular a área”.  

 de situações-problema.  

O TFC é apresentado em suas aulas depois de todo trabalho desenvolvido 

com as funções e da formalização dos conceitos de função, limite, derivada e 

integral. A partir daí começa a sintetizar as idéias do Cálculo 

Entretanto, P5 só introduz o TFC após os alunos já terem explorado-o 

intuitivamente, num momento de sistematização dos conceitos já utilizados.  

ento do TFC, tendo em mente que os alunos dos cursos de Licenciatura em 

Matemática serão professores de Matemática e precisam ter um aprofundamento 

maior nas definições, propriedades, restrições e demonstrações, enquanto os alunos 

de outros cursos utilizam o Cálculo como uma fer

Também trataria o Teorema de modo diferenciado em cursos que apresentam 

uma ementa “compacta” que exige que os alunos conheçam determinados conceitos

Entretanto, pensando de outro modo, com a intenção que os alunos 

compreendam os conceitos fundamentais do Cálculo, sendo eles de qualquer curso, 

considera que o TFC deveria então ser tratado da mesma forma em todas as 

turmas. 

Ao citar os conceitos relacionados com o TFC para seus alunos, P5 trabalha 

as idéias de função, limite, derivada, soma de Riemann, integral, intuitivamente 

explorando suas diferentes representações e no decorrer d

Especificamente o conceito de integral definida é introduzido por Soma de 

Riemann, propondo situações-problema em que a resolução depende do cálculo da 

área da r
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Propõe que o cálculo da área seja feito dividindo a região em retângulos, 

calculando por excesso e por falta. Depois de ter feito alguns cálculos desse tipo ora 

os alunos conhecendo a função da curva, ora não, P5 propõe situações em que o 

cálculo de áreas se torna mais complexo. 

No ensino do TFC, afirma que deve ser enfatizado que o mesmo é uma 

ferramenta para o cálculo de integrais definidas e, ainda, que estabelece uma 

conexão entre derivação e integração, pois considerar ambos enfoques relevantes. 

Contudo, afirma que a conexão entre a derivação e integração não é um fato 

percebido de imediato pelos alunos, logo não se parte disso no ensino do Teorema, 

somente após discus

especial neste exercício, afirma que para 

responder o item (a) os alunos teriam dificuldades devido a notação que envolve     

sões é que se chega a essa conexão. 

Esse professor diz já ter trabalhado com exercícios parecidos com o proposto 

na questão 4 do nosso questionário. Em 

x  e t , caso isso não tenha sido trabalhado com eles.  

ue o que acontece neste 

é apenas uma coincidência.  

a  poderiam verificar 

como seria o gráfico da derivada em cada intervalo da função sem perceberem a 

relação. 

Porém, quanto ao item (b) o professor é de opinião que os alunos não 

perceberiam de imediato a idéia central dessa questão; de estabelecer a conexão 

entre a derivação e integração e para isso seria necessário o professor chamar a 

atenção dos alunos para não correrem o risco de acharem q

Segundo P5, trata-se de um exercício importante e muito bom para a 

introdução do TFC, desde que o professor tenha a intenção de destacar para os 

lunos a relação entre derivação e integração, pois os alunos

Costuma aplicar esse tipo de exercício aos seus alunos, mas adaptado à 

situações-problema e aplicações, sendo os eixos x  e y  grandezas. 

Quanto às diferentes representações de um mesmo objeto matemático, P5, 

desde o ensino de função, limite, derivada, integral, trabalha com diferentes 

representações; inclusive para a construção de gráficos utiliza os softwares Grafmat 

e Imagiciel.  
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Propõe situações partindo do registro algébrico para o gráfico, assim como, 

partindo do gráfico para o algébrico com as funções conhecidas, pois nem sempre é 

possível encontrar a função correspondente aos gráficos dados. Entretanto, algumas 

vezes trabalha somente no registro gráf

r tegral. 

de uma vez. O professor tem notado que retomar conceitos já 

estuda

nsino de 

qualquer conceito que seja propondo situações que apresentam restrições, isso 

dificult

ante para mostrar que, sendo a função descontínua num ponto, a mesma 

não é 

ico, analisando funções crescentes e 

decrescentes para verificar como se comportam sua de ivada e sua in

P5 afirma que no ensino do Cálculo não consegue desenvolver todas as 

idéias que gostaria num momento só. O início do curso acaba se tornando muito 

procedimental e os alunos não conseguem entender todas as definições e seus 

significados 

dos tem feito com que os alunos tenham uma compreensão maior dos 

conceitos mais avançados que estão sendo estudados naquele momento.  

O professor considera o exercício proposto na questão 5 do nosso 

questionário importante para definir integral indefinida e afirma que costuma aplicá-lo 

aos seus alunos, mas não bastam somente esse tipo de abordagem.  

Para o ensino do TFC, esse professor inicia sempre propondo funções 

contínuas até que os alunos compreenderem o conceito e só depois propõe funções 

descontínuas, funções definidas em vários intervalos, funções não definidas num 

ponto.  

Trabalha dessa forma porque acredita que não se deve iniciar o e

a o entendimento. As restrições e exceções devem ser deixadas para um 

segundo momento e, portanto, sempre inicia um conceito com situações “ideais” e 

afirma que dessa forma os conceitos se tornam mais simples. 

A questão da descontinuidade é importante ser trabalhada, mas nunca 

partindo disso no ensino do Teorema e sim depois que os alunos já conheceram o 

TFC e perceberam a relação da derivação e integração. Em especial esse exemplo 

é import

derivável nesse ponto, então como fica a questão da integral? 

Trata-se de um exercício que P5 aplicaria aos seus alunos. Na verdade 

trabalha com questões desse tipo, mas ligadas às aplicações, grandezas, pois 
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acredita que a questão da descontinuidade se torna mais tranqüila, mais fácil, 

quando possui um significado para os alunos. Considera que as aplicações à 

Cinemática ajudam muito nesse sentido para trabalhar as questões do Cálculo.  

ões.  

Nesse sentido, o professor afirma: 

Nos cursos de Física, Engenharias, entre outros, em que se utiliza o Cálculo 

como uma ferramenta, as funções descontínuas e não deriváveis num ponto não 

apresentam problemas para os alunos, pois esses conceitos têm algum significado 

para eles.  

Por isso, P5 considera importante que o matemático também trabalhe os 

conceitos de forma contextualizada em situações da Física, da Cinemática, da 

Matemática Financeira, etc. para depois generalizar e ressaltar as restrições, até 

mesmo enunciar o TFC com mais rigor. Para ele, isso faz com que os alunos saibam 

o papel que a Matemática tem, ao mesmo tempo conheçam as muitas aplicaç

não sei se esse é o melhor caminho, mas insisto nisso: nunca 
começo pela definição, sempre com problemas e aplicações em que 
os eixos x  e y  são grandezas que os alunos conhecem, para dar 

 
significado à derivada e à integral, por exemplo.  

Também trabalha com questões em que os alunos não conhecem a lei da 

função, nesse caso 

afirma: 

Como o próprio nome já diz, o Teorema em questão é 
fundamental. Os aspectos destacados nas questões dos 

Não somente na introdução ao ensino do TFC, como também em outros 

conceitos, sempre propõe funções contínuas por meio de gráficos e no caso do 

Teorema costuma propor a análise dos intervalos em que a função é positiva ou 

negativa, crescente, decrescente ou constante, a fim de que os alunos 

compreendam o comportamento gráfico integral.  

somente no registro gráfico. E, ao final de nossa entrevista 

questionários são importantes. Trabalho com esse tipo de 
exercícios e abordagem, mas nunca tinha sistematizado como 
essas questões poderiam ajudar diretamente meus alunos no 
entendimento do TFC.  
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Relacionando o relato das respostas do professor P5 com nossas questões 

de pesquisa apresentamos algumas observações e conclusões.  

Pudemos notar que o professor demonstra a mobilização dos registros de 

representação ao optar p

enfatizando a idéia de 

algébrico, gráfico e língua 

Ao trabalhar com as idéias de função, limite, derivada, soma de Riemann e 

tegral intuitivamente o professor explora suas diferentes ‘representações’ e procura 

relacio

 dos conceitos já 

utilizados”. 

ia para os alunos 

sendo necessária uma discussão a fim de chamar a atenção dos alunos para esse 

fato e 

resentada depois do entendimento do Teorema com funções contínuas. 

Com sua afirmação referente ao ensino dos conceitos de derivada e integral: 

“propo

 

o professor P5 realiza conversões dos registros de representação no ensino desses 

conce

 

or fazer um estudo bem detalhado do conceito de função 

dependência e variação de grandezas “nos registros 

materna” no início do curso de Cálculo. 

in

ná-los com o TFC. Entretanto, P5 só introduz o TFC após “os alunos já terem 

explorado-o intuitivamente, num momento de sistematização

Notamos que considera importante ambos enfoques propostos, que o TFC 

estabelece a conexão entre derivação e integração e sua utilização como ferramenta 

para o cálculo de áreas. Porém não considera tal conexão óbv

cita nosso exercício (questão 4 – etapa 2) bom para isto. 

O professor considera importante no ensino do TFC que sejam propostas 

funções descontínuas, mas afirma que não parte disto e que esse tipo de restrição 

deve ser ap

Além de apresentar várias vezes em sua fala a mobilização dos registros de 

representação, o professor durante toda a entrevista, enquanto explica o 

desenvolvimento dos conceitos trabalhados até que o TFC seja proposto, reforça: 

“trabalho com essas três ‘representações’: gráfica, algébrica e língua materna”. 

nho situações partindo do ‘registro algébrico’ para o gráfico, assim como, 

partindo do gráfico para o algébrico com as funções conhecidas, pois nem sempre é 

possível encontrar a função correspondente aos gráficos dados”, pudemos notar que

itos. 
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Em alguns momentos, o professor trabalhando somente no registro gráfico, 

explora o comportamento de funções graficamente e ao afirmar: “proponho que os 

alunos analisem onde a função é crescente, decrescente ou constante e o que 

acontece graficamente com o gráfico da der

e representação semiótica no ensino de conceitos fundamentais do 

Cálculo e trabalhar com situações em que abordam isso, no ensino do TFC não 

realiza conversões de registros, mas não explora o Teorema graficamente 

identifi

Professor  P6  

damento dos conteúdos estudados em sala de aula. 

edica suas aulas ao ensino do TFC, em geral, após o estudo da Integral de 

Riemann como limite de somas propondo a noção de primitiva (antiderivada) de uma 

função presento o TFC.   

ivada e da integral nesses intervalos”, 

nos leva a concluir que identifica variáveis visuais pertinentes presentes nos 

registros de representação e o que elas implicam. 

Concluímos então que, P5 ao considerar importante a coordenação de 

registros d

cando variáveis visuais pertinentes. Isso se explicita em sua afirmação: 

“nunca tinha sistematizado como essas questões poderiam ajudar meu aluno no 

entendimento do TFC”, mas destaca, a possibilidade de assim o fazer nas próximas 

aulas referentes ao Teorema. 

 

O professor P6 é formado em Matemática desde 1972 e concluiu o Mestrado 

em Matemática em 1979. Leciona numa Universidade privada do estado de São 

Paulo há 20 anos nos cursos de Matemática, Física, Ciências da Computação e 

Engenharia. 

Este professor adota livro didático com a finalidade de indicar aos alunos um 

material para estudo e aprofun

D

 e, finalmente, a

Na sua opinião, não deveria ser usual tratar o TFC nos cursos de Matemática 

de modo diferenciado dos demais cursos, mas é o que acaba acontecendo muitas 

vezes devido às cobranças do Programa. Por exemplo, nos cursos de Física e 
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Engen

ão do mesmo procuro propiciar aos alunos um 
entendimento conceitual, a utilização do teorema para cálculo de 

os de função, derivada, 

Integral de Riemann, continuidade e primitivas. 

ecial, introduz o conceito de Integral como limite de somas de 

Riemann. Realiza o 

graficamente. No est

para seus alunos qu presenta a 

rea da região plana abaixo de seu gráfico. 

No ensino do TFC, o professor considera que deve ser enfatizado que o 

mesm

belece entre derivação e integração. 

interpretação de gráficos analisando os co

haria é importante que os alunos entendam o TFC conceitualmente, mas o 

maior destaque dado a esse Teorema são suas aplicações.  

Sendo assim, P6 desenvolve o TFC em duas etapas nos cursos de 

Matemática:   

1º) Com a apresentaç

áreas e outras aplicações. 
2º) Faço a demonstração e uma discussão do Teorema. 

 

Enquanto que nos demais cursos dificilmente o professor faz a demonstração.  

P6 relaciona com o TFC para seus alunos, os conceit

Em esp

cálculo de áreas, calculando algebricamente e representando 

udo desses conceitos, P6 também considera relevante mostrar 

e se a função é positiva no intervalo, a integral re

á

o é uma ferramenta para o cálculo de integrais definidas, mas considera de 

maior relevância a conexão que o Teorema esta

Após analisar o exercício proposto na questão 4 do nosso questionário, o 

professor afirma que não tem trabalhado com questões desse tipo, mas acredita que 

os alunos encontrariam obstáculos principalmente no item (a) talvez pela dificuldade 

de relacionar as funções F  e f  graficamente, enfim, dificuldade em analisar 

gráficos.  

Para que os alunos não apresentassem dificuldades ao resolver esse 

exercício, P6 acredita que seria necessário desenvolver um estudo mais 

aprofundado, com relação ao que costuma fazer na maioria das vezes, de 

nceitos de derivada e cálculo de área e, 
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principalmente, um estudo do significado da função =
x

dttfxF )()( , a qual considera ∫
−1

muito importante conceitualmente. 

∫

Segundo ele, trata-se de uma questão forte para o entendimento do TFC 

desde que seja proposta com a finalidade de gerar uma discussão sobre a função 

−

= dttfxF )()( , a qual é o centro do TFC. Após a discussão dessa questão os 

alunos não teriam dificuldades no que diz respeito as variáveis 

x

1

x  e t .  

O professor considera muito importante que os alunos relacionem diferentes 

repres

gráfica para a algébrica e vice-versa. 

P6 achou o exercício proposto na questão 5 do nosso questionário 

FC a fim 

de qu

roposto em nossa questão 6 importante por 

relacionar conceitos. Trata de um exemplo esclarecedor no que diz respeito à 

descon

sor considera que, apesar de ser 

um exemplo retirado

de um curso de Anál

“subir degraus” em M

ngo do curso, num processo em espiral. 

entações numa mesma questão não só no ensino do TFC, mas em todos os 

conceitos estudados, o tempo todo. Isso deve ocorrer partindo da representação 

interessante e diz que pode ser proposto aos alunos antes de enunciar o T

e, comparando os resultados obtidos, possam suspeitar de algumas 

afirmações relacionadas ao Teorema. Porém, afirma que se proposto após tê-lo 

enunciado, esse exercício poderia avaliar o entendimento dos alunos na aplicação 

do Teorema. Considera o exemplo p

tinuidade no TFC e nesse sentido afirma:   

o que podemos garantir para os alunos é que se a função é contínua 
então ela é integrável, mas isso não significa dizer que se ela tiver 
algum ponto de descontinuidade ela não é integrável e nesse caso é 
necessário fazer uma avaliação diferente ou até mesmo uma 
demonstração. 

 

Apesar de não ter trabalhado com questões desse tipo, aplicaria esse 

exemplo como questão aos seus alunos. O profes

 de um livro de Análise, essa questão pode ser aplicada antes 

ise, num curso de Cálculo, porque acredita que não precisamos 

atemática, os conceitos podem ser mesclados, relacionados ao 

lo

 104



O professor afirma que as funções contínuas por meio de gráficos já são 

propostas muito antes do ensino do TFC, desde que se fala em continuidade, como 

também para introduzir o conceito de limite, dentre outros, mas no ensino do 

Teorema muito pouco e conclui que deveria fazer mais. 

Em relação as nossas questões de pesquisa, observamos que apesar de o 

professor considerar relevante destacar que o TFC estabelece uma conexão entre a 

deriva

nte em todos os cursos. 

explorar a função 

ção e integração, o enfoque mais explorado em suas aulas é o uso do 

Teorema como ferramenta para o cálculo de áreas, uma vez que muitos cursos 

assim o utilizam, como é o caso dos cursos de Engenharia e Física. Entretanto, 

considera que o Teorema deveria ter tratamento semelha

No que diz respeito ao nosso exercício que explora a visualização gráfica do 

TFC (questão 4 – etapa 2), o professor afirma não ter trabalhado com questões 

desse tipo em suas aulas, mas que seria algo muito interessante a fim de gerar uma 

discussão para o entendimento da função envolvida no Teorema. 

Ao afirmar que considera interessante trabalhar esse tipo de questão para 

∫
−

=
x

Notamos que propicia a mobilização dos registros ao afirmar que “as funções 

contín

limite dentre outros”. Especificamente, ao trabalhar o conceito de integral realiza 

O professor deixou claro em sua fala que considera relevante a coordenação 

dos re

rentes 

ao TFC no que diz respeito à sua exploração gráfica. Isso ficou evidente, com sua 

dttfxF
1

)()( , considerada por ele muito importante 

conceitualmente no ensino do TFC, mostra sua intenção em aplicá-la e em explorar 

mais detalhadamente a visualização do Teorema em questão por meio de gráficos.  

uas por meio de gráficos já são propostas muito antes do ensino do TFC, 

desde que se fala em continuidade, como também para introduzir o conceito de 

cálculo de áreas, calculando algebricamente e representando-o graficamente. 

gistros de representação ao confirmar que é importante que diferentes 

representações devem sejam propostas numa mesma questão e acrescenta: “isso 

deve ocorrer partindo do gráfico para o algébrico e vice-versa”.  

Também mostra sua preocupação em aprofundar mais suas aulas refe
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reflexã

Notamos que explora variáveis visuais pertinentes ao destacar a importância 

de se

odo geral, porém 

especificamente no ensino do TFC apesar de também apresentar as mesmas 

consid

omento de reflexão para o 

professor e, por várias vezes, nos pareceu inquieto com relação aos aspectos que 

acredi

 

 de 2006. Leciona em duas Instituições 

particulares da Grande são Paulo há dois anos no curso de Licenciatura em 

Matemática.  

Opta por não adotar livro didático e somente indica como material de apoio, 

pois al

e buscar a parte conceitual em outros.   

o,  ao perguntamos se costuma propor funções contínuas por meio de 

gráficos: “sempre que falo de continuidade propondo gráficos, no ensino do TFC 

muito pouco, mas acredito que deveria propor mais”. 

 propor aos alunos funções positivas num intervalo, em que a integral 

representa a área da região plana abaixo de seu gráfico. 

Pudemos concluir que o professor mobiliza a coordenação de registros de 

representação semiótica no ensino do Cálculo de m

erações, não as realiza em suas aulas. 

Observamos que nossa entrevista provocou um m

ta que deveria ser mais enfatizados e que não os são em suas aulas. 

Destacou a possibilidade de utilizar até mesmo nossas questões a fim de provocar 

discussões relacionadas ao TFC.   

Professor  P7   

O professor P7 é bacharel em Matemática desde 2002. Concluiu Mestrado 

em Educação Matemática no ano de 2005 e deu início ao seu Doutorado em 

Educação Matemática no segundo semestre

guns deles dão conta de certos aspectos e não apresentam aplicações, sendo 

assim não indica um único livro. Também considera importante, ao escolher um livro, 

as ilustrações e a quantidade de exercícios, bem como o tipo dos exercícios, pois 

alguns livros só trazem exercícios técnicos, muito procedimentais havendo então 

necessidade d
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O professor considera que o TFC não deve ser tratado com o “rigor” com que 

ele é apresentado nos livros, porque dessa forma pode acabar perdendo o 

significado e que sem dúvida, ele é importante para mostrar a relação com a 

derivada.  

Costuma iniciar com o estudo da integral, definida como uma antiderivada 

num determinado ponto, e depois propõe o Teorema por meio do cálculo de áreas. 

Propõ

FC fala da sua utilização para o cálculo de áreas. 

ssas 

etapas realizadas no ensino do TFC. Depois disso é que o professor inicia o ensino 

de integral definida.  

Afirma que c

Teorema como sen a o cálculo de áreas, bem como, o 

estabelecimento da conexão entre derivação e integração e busca mostrar tal 

conex

ssor até o momento leciona em um único curso não refletiu 

ainda se trataria o TFC de modo diferenciado, mas acredita que talvez sim.  

ando a função f ” para então integrarem para saberem 

como se comporta o gráfico da função F , porém apresentariam dificuldades por 

tratar d

Esta fala: “encontrar a função f ” pode revelar a identificação que o professor 

faz do objeto função com sua representação no registro algébrico.  

e uma verificação utilizando gráficos e cálculos de área e costuma fazer sua 

demonstração. Relaciona ao Teorema, em suas aulas, somente ao cálculo de áreas.  

Nessa introdução do T

Proponho um gráfico e mostro que temos um problema: o cálculo da 
área sob essa curva. Então questiono meus alunos como 
poderíamos resolvê-lo. Sendo assim, determinamos a função área, e 
vamos desenvolvendo por meio de desigualdades e definição do 
limite, chegando ao TFC.  

 

O professor afirma que inicialmente os alunos acham difícil entender e

onsidera importante ambos os aspectos questionados, o 

do uma ferramenta par

ão para seus alunos.   

Como o profe

Quanto ao exercício proposto em nossa questão 4 – etapa 2, que explora a 

relação entre a derivação e integração graficamente o professor afirma que seus 

alunos a resolveriam “encontr

e “um aspecto que eu não costumo ressaltar”. 
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Afirma também que os alunos poderiam, para resolverem essa questão, 

“explorar o crescimento, a inclinação da curva e dessa forma, infelizmente, também 

teriam dificuldades no item (a)”. Aqui já desponta uma preocupação em procurar 

identificar as variáveis visuais pertinentes na articulação dos registros algébrico e 

gráfico.  

Entretanto, afirma que:  

Fazendo uma reflexão sobre a minha prática, nunca propus 
exercícios desse tipo, por isso poderiam apresentar algumas 

ando questionado, se seus alunos não estão acostumados com esse tipo 

de notação, o professor afirma: “iriam perguntar não pela notação e sim pelo 

signific  não traria dúvidas no que está sendo proposto”.  

Responde afi

para o entendiment

representações dife

gráficas e algébrica o em 

qualquer conceito matemático e para a descrever como costuma trabalhar esse 

tema c

cas 
ele 

calcule uma integral definida de uma determinada função, para isso 

fica’.  

 

dificuldades. Já o item “b” seria facilmente resolvido após a 
apresentação do TFC ou até mesmo após apresentar a integral 
definida como uma antiderivada. Quando trabalho com integrais, 
primeiro trabalho com a integral definida e depois com o TFC.  

 

Qu

ado dela, mas a notação

rmativamente quando perguntamos se considera importante 

o do TFC que o aluno relacione, numa mesma questão, 

rentes como, por exemplo, língua natural, representações 

s. Complementa que não só no ensino do TFC com

om seus alunos: 

Na apresentação do TFC as representações algébricas e gráfi
são feitas simultaneamente, primeiro é pedido ao aluno que 

ele não precisa fazer o gráfico, então proponho uma outra questão 
onde só lhe é apresentado o gráfico da função para que ele faça a 
representação algébrica como área com a lei da função dada. 
Primeiro nós resolvemos a algebricamente sem falar em gráficos. 
Ainda na mesma questão, peço a representação gráfica dessa 
função. Outras questões que costumo aplicar os alunos conhecem a 
lei da função num determinado intervalo e pede-se que calculem a 
área, esta é, portanto, uma questão que explora a ‘representação 
grá
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A respeito do 

ser importante por 

aplicar esse tipo de q

a faz todo sentido usar questões que relacionam as duas 
coisas. 
 

ue quanto maiores forem as abordagens para que o 

aluno entenda melho

complicaria. Não hav

Levando em conta sua pequena experiência na disciplina de Cálculo, 

constatamos que o professor P7 não ex

 

álculo, mas está há dois anos numa Instituição particular da grande 

São Paulo nos cursos de Química, Ciência da Computação e Sistemas de 

formações. 

 didático, mas indica vários como material de apoio. Seu 

critério para a escolha dos livros varia de 

exercício proposto na questão 5 – etapa 2, o professor afirma 

relacionar integrais e derivadas. Mas também não costuma 

uestão. 

Se eu começo apresentando para os alunos a antiderivada que 
depois vamos chamar de integral indefinida como operação inversa 
da derivad

No que diz respeito à exploração de funções descontínuas no ensino do TFC, 

P7 afirma que seria importante propor tal exemplo, pois denomina esse aspecto 

como abordagem e “penso q

r”. Porém “fico pensando o que esse exemplo esclareceria ou 

eria possibilidade de propô-lo na introdução”.    

plora a coordenação dos registros de 

representação no ensino do TFC. Entretanto, afirma explorar situações que explora 

tal coordenação no estudo de outros conceitos, além de mostrar preocupação em 

identificar as variáveis visuais pertinentes na articulação dos registros de 

representação. 

Professor  P8  

O professor P8 é graduado em Física desde 1988. Concluiu Mestrado em 

Física no ano de 1991 e Doutorado também em Física em 2000. Leciona há 10 anos 

a disciplina de C

In

Não adota livro

acordo com o curso, pois há alguns em 

que os alunos precisam de um pouco mais de teoria enquanto outros precisam ir 

direto aos exercícios e aplicações.  
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Sempre propõe exercícios extras, os quais ele mesmo prepara, em geral, 

voltado às aplicações da área do curso.  

definidas e finalmente o Teorema para o cálculo 

de área, sob o gráfico de curvas. Particularmente tem preferência por introduzir o 

tema p

Considera difícil para os alunos perceberem os conceitos relacionados com o 

Teorema, mas, como professor de Físi

Além dos aspectos destacados julga necessário enfatizar no ensino do TFC 

que o mesmo é uma ferramenta para o cá

Sua fala pode traduzir que o professor admite ser conveniente a articulação 

entre o

iângulo e calculamos sua 
mos também a área 

O professor introduz o TFC de duas formas distintas de acordo com os cursos 

em que leciona: uma em que inicialmente os alunos trabalham Soma de Riemann e, 

para definir as integrais definidas, faz uso do TFC; outra, em que são dados os 

conceitos de antiderivada, integrais 

or Soma de Riemann, mas nota que os alunos não. 

ca, procura mostrar que a integral não 

depende da trajetória e sim do início e fim do intervalo, procura também fazer uma 

evolução da Soma de Riemann para o cálculo de área sob uma curva e, 

principalmente, “estabelecer a conexão entre a derivação e integração” mostrando 

como isso ocorre e “como se chegou ao TFC historicamente”.  

lculo de integrais definidas e que 

estabelece uma conexão entre derivação e integração, acredita que “a relação entre 

a álgebra e geometria é excelente”. Para evidenciar isso o professor propõe o gráfico 

de uma curva genérica e por Soma de Riemann calcula o limite de uma função 

simples e mostra que é exatamente igual a integral definida. 

s registros gráfico e algébrico.   

Ele propõe que os alunos calculem a área de figuras planas e mostra que isso 

é a integral, mas isso é feito antes do ensino do TFC.  

Inicialmente propondo uma reta que passa pela origem. Escolho um 
intervalo e então, juntos, construímos um tr
a área. Mostro que dobrando o triângulo dobra
(às vezes parte da figura está abaixo do eixo- x ) . Proponho um 
trapézio e vamos calculando a área por somatórias e depois fazemos 
a análise dos intervalos. 
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Propõe o gráf

calculem a área geom

Notamos que 

onceitos do Cálculo, mas no ensino do TFC não os articula.   

ão 

dos re

e representações ao 

propor exercícios extras, os quais contêm expressões algébricas, gráficos, tabelas, 

ou out ticos 

que ap

rda com essa afirmação, 

embor

mo também que estabelece uma conexão entre a derivação e 

integra

ico geralmente dando a lei da função num intervalo, e pede q 

etricamente p verem q é a mesma coisa.  

P8 valoriza os registros de representação no ensino de alguns 

c

Apresentamos a seguir algumas conclusões sobre os dados coletados.  

Não identificamos como única preocupação a mobilização e/ou coordenaç

gistros de representação semiótica nos critérios considerados por P2, P6 e P8 

ao escolher um livro didático. Porém valorizam os registros d

ras representações. Já os demais  professores buscam indicar livros didá

resentam em seu texto diferentes representações.  

Pudemos notar que o aspecto que faria com que os professores de Cálculo 

tratassem o TFC de modo diferenciado nos cursos de Matemática seria com relação 

à sua demonstração ser “mais rigorosa” nestes, como é o caso de P1 e P4 que 

assim o fazem. P6 segue o mesmo tratamento embora afirme que isso não deveria 

ser usual em seu ensino. O professor P3 também conco

a não a cumpra por considerar a demonstração importante em todos os 

cursos de Cálculo. P5 trata o Teorema de modo diferenciado tendo em mente que os 

alunos dos cursos de Matemática precisam ter um aprofundamento maior em suas 

propriedades e restrições e, também por existirem cursos que apresentam uma 

ementa muita compacta dificultando esse aprofundamento. O professor P2 acredita 

que o TFC merece tratamento semelhante em qualquer curso que seja e, portanto, 

assim o faz.  

O conceito que os professores mais relacionam no ensino do TFC para seus 

alunos é o cálculo de áreas além do conceito de função, derivada, integral e soma 

de Riemann. De modo geral, podemos afirmar que os professores consideram 

importante enfatizar que o TFC é uma ferramenta para o cálculo de integrais 

definidas, co

ção. Porém alguns destacaram outros aspectos que consideram relevantes 

no ensino do Teorema.  
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Os professores P1 e P8 destacam a importância de propor alguns cálculos de 

limite de somas no cálculo de uma integral, como ilustração. Durante a entrevista, P1 

menciona que considera importante propor funções integrandas para as quais não é 

possível utilizar o TFC. P2 também destaca que, apesar de muitas vezes ficar 

evidente para os alunos que a derivação e integração são funções inversas, isso 

nem sempre ocorre.  

integral definida ∫ dttf )( e, posteriormente, propor b  variando para que os alunos 

Ao ana

aspecto investigado em nossa questão 6 – etapa 2, ao salientarem a importância de 

destacar que mesmo f  sendo descontínua, a função F  é sempre contínua e, P2 

to 

de continuidade. Em suas respostas perc

ráfico da função f  seja trocado por um em que os alunos 

não te

Assim como P2 e P3, o professor P1, apesar de não ter sugerido exercícios, 

também mostrou preocupação com relação ao entendimento da função 

∫=
x

a

dttfxF )()( , uma vez que destaca ser necessário realizar um estudo gráfico da 

b

a

não tenham dificuldades em resolver o exercício proposto na questão 4 – etapa 2. 

lisarem esta mesma questão, os professores P1 e P2 antecipam o 

serem propostas funções descontínuas no ensino do Teorema com a finalidade de 

ainda sugere que, nesse momento, se retome por meio de uma discussão o concei

ebemos que esses professores exploram 

graficamente as funções descontínuas bem antes do ensino do Teorema, mas 

também em seu ensino.  

Os professores P1, P2 e P3 fazem observações com relação à função f  dos 

exercícios propostos nas questões 4 e 5 – etapa 2. O fato da função f  proposta 

graficamente poder ter sua lei de formação facilmente encontrada pelos alunos, faz 

com que possam resolvê-lo algebricamente sem explorar o registro gráfico. Sendo 

assim, P2 sugere que o g

nham contato algum com sua forma analítica a fim de que o registro gráfico 

seja explorado. Esses professores sugerem, no exercício 5, a troca da função f  por 

outra, cuja primitiva não é elementar e, dessa forma, os alunos deixariam de lado o 

registro gráfico, mas estariam pondo em prática seu entendimento na aplicação 

direta do TFC, uma vez que o exercício foi proposto no registro algébrico.  
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Diferentemente destes, P5 afirmou ser um exercício a ser proposto para 

definir integral indefinida enquanto P3 sugere que o exercício também envolva o 

registro gráfico, pois puramente algébrico não basta para o entendimento do TFC.   

De modo geral, os professores destacaram a importância da coordenação 

entre as representações algébricas e gráficas desde o ensino das funções, do 

conce

relacio

a

sendo f

e-versa.  

 P2 e P3 notamos a intenção de que 

sejam propostos a fim de explorar graficamente as propriedades da função F  mais 

detalh

 no ensino do TFC.   

ito de derivada e integral, especialmente no caso do ensino da integral 

definida. 

Notamos que os professores P1, P2, P3 e P5 desenvolvem todo um estudo 

nando os registros gráfico e algébrico dos conceitos relacionados com o TFC 

antes de enunciá-lo. Trata-se dos conceitos derivada, integral definida, Soma de 

Riemann, cálculo de áreas, estudo da função ∫=
b

dttfxF )()(  com b  variando e 

 descontínua.   

Principalmente os professores P1, P2 e P3 evidenciaram a necessidade de 

identificar o maior número possível de variáveis visuais pertinentes ao se explorar a 

conversão entre o registro algébrico e gráfico e vic

Analisando os exercícios sugeridos por

adamente. Também pudemos observar a presença de sinais concretos de que 

identificam variáveis visuais pertinentes explorando a relação entre o sinal da função 

com a área e, portanto concluímos que realizam conversões

Pelos depoimentos dos professores pode-se constatar que mobilizam os 

registros de representação semiótica, principalmente o gráfico, algébrico e língua 

natural. Este fato pode ser verificado nas falas abaixo: 

“Procuro chamar a atenção dos meus alunos para a relação entre as 

diferentes representações de um mesmo objeto” (P1);  

“Trabalho com essas três representações: gráfica, algébrica e língua 

materna.” (P5) 
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Os professores que participaram da investigação, de modo geral, consideram 

relevante a coordenação de pelo menos dois registros, o que é considerado 

indispensável por Duval, na aquisição do conhecimento matemático. 

stros gráfico e algébrico devem sempre estar relacionados, pois um 

complementa o outro.” (P2) 

rsão de registros, como pode se constatar nas falas de 

professores que apresentamos a seguir: 

nto e inclinação da curva para 

resolverem essa questão.” (P7) 

” (P1)  

o de contar com a grande boa vontade de cada um 

deles, apr

questões de pesquisa respondidas, além de generosas reflexões sobre o ensino e 

 “Os regi

“Proponho exercícios nos quais seja possível o trânsito entre vários tipos de 

“registros”: língua materna, algébrico e gráfico.” (P3) 

Pudemos observar que os professores exploram a identificação de variáveis 

visuais pertinentes na conve

“[...] os alunos poderiam explorar o crescime

“É preciso fazer o estudo da função f  : quando é positiva, negativa ou nula 

verificar como se comporta a função área

Durante todo o contato que mantivemos com os professores sujeitos dessa 

investigação tivemos a satisfaçã

esentando riquíssimas contribuições para que tivéssemos nossas 

aprendizagem do TFC.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

Considerações finais 

 

Nosso propósito ao iniciar este trabalho era identificar os registros de 

representação semiótica mobilizados pelos professores no ensino do Teorema 

Fundamental do Cálculo e quais são os mais utilizados. Além disso, verificar se os 

professores de Cálculo consideram importante a coordenação de pelo menos dois 

desses registros e, ainda, verificar se exploram a visualização do TFC por meio de 

representações gráficas e quais as variáveis visuais pertinentes mais exploradas. 

Dentre os trabalhos encontrados referentes ao ensino e aprendizagem do 

TFC, os quais não foram muito numerosos, o estudo realizado por Vianna (1998) foi 

o que mais nos chamou atenção e nos inspirou em algumas escolhas durante a 

elaboração do instrumento de coleta dos dados.  

Como procedimentos metodológicos utilizamos um questionário dividido em 

duas etapas e uma entrevista. Aplicamos o questionário a oito professores de 

Cálculo de instituições públicas e particulares do Estado de São Paulo e, em 

seguida, realizamos as entrevistas. Julgamos que estas foram necessárias para 

complementar as respostas obtidas com a aplicação do questionário.   

Na escolha dos sujeitos foram levados em consideração os fatores que 

facilitassem nosso contato com os mesmos em todas as fases de nossa 

investigação. Os entrevistados mostraram muito boa vontade em colaborar com o 

trabalho estando disponíveis a responder o questionário e a nos receber para a 

entrevista.  

Nestas obtivemos abundantes contribuições e constatamos que as reflexões 

externadas nesta etapa foram de tal monta que jamais poderiam ser obtidas apenas 

por meio do questionário.  
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Pudemos constatar que a escolha das questões que compuseram o 

questionário foi adequada para atingir nosso objetivo. Além disso, por sua natureza, 

envolvendo questões abertas que possibilitam um maior grau de liberdade na 

apresentação das respostas e, ao mesmo tempo, procurando promover a discussão 

sobre a coordenação de registros de representação, notamos que os professores, 

de modo geral, refletiram não só em relação às questões propostas, mas também à 

sua prática em sala de aula, no que se refere ao ensino do TFC.  

Uma vez escolhido como nosso referencial teórico, a Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica de Raymond Duval, optamos por investigar não somente 

os registros de representação mais utilizados por professores, mas também a sua 

coordenação e a exploração das relações entre as variáveis visuais pertinentes na 

visualização gráfica do Teorema.  

A importância de nossa idéia inicial de apresentar no trabalho alguns 

aspectos sobre a História do desenvolvimento do TFC foi confirmada na fala de 

alguns professores, os quais afirmaram que abordam a contextualização histórica do 

Teorema em suas aulas. Selecionamos dois momentos que podem exemplificar 

esse fato. Um deles quando um dos professores afirma considerar importante no 

ensino do TFC, embora não tenha sido perguntado, destacar parte de sua História:     

Eu falo da parte histórica [...]. A percepção do TFC não foi apenas 
intelectual, Leibniz e Newton perceberam a importância conceitual 
dessa nova matemática, o que fez com que eles, e não outros, 
ficassem como sendo os autores da idéia, embora a mesma já 
estivesse presente em outros como Barrow e Wallis. [...]               
(P4, Questão 9 - Etapa 2) 

 

Num outro momento um professor afirma que nas etapas da introdução do 

Teorema destaca parte de seu desenvolvimento histórico, mostrando “como Newton 

percebeu que o Teorema valia por causa da função logaritmo” (P1, Questão 7 - 

Etapa 1)  

Pelos dados coletados, pudemos constatar que os professores exploram a 

visualização gráfica e não tratam o TFC de modo diferenciado nos diferentes cursos 

em que lecionam no que diz respeito à mobilização e coordenação dos registros de 

representação. 

 116



Apoiados na Teoria de Duval a qual considera que a regra de codificação, 

para passar de uma representação à outra, engloba uma articulação entre as 

variáveis cognitivas que são específicas do funcionamento de cada um dos registros, 

as quais permitem determinar quais são as unidades significantes que devem ser 

levadas em consideração, pudemos notar que três dentre os professores identificam 

tais variáveis cognitivas específicas do registro gráfico a fim de explorarem as que 

são pertinentes. Esses professores foram bastante explícitos em suas considerações 

nos levando a responder mais detalhadamente nossas questões de pesquisa uma 

vez que não só apresentaram sinais de que exploram as relações entre as variáveis 

visuais pertinentes, como também as evidenciaram em exercícios sugeridos com a 

finalidade de destacar um fato que consideram essencial no ensino do TFC: “se  é 

uma função positiva então a integral coincide com a área, quando negativa então a 

integral é a área com o sinal negativo e quando a função oscila entre positiva e 

negativa tem-se a diferença entre áreas”. 

f

Também pudemos observar que esses professores coordenam registros e 

realizam conversões no ensino do Teorema buscando propor “exercícios nos quais 

seja possível o trânsito entre vários tipos de registro: língua materna, algébrico, 

gráfico” e, conseqüentemente, exploram seus aspectos com maior profundidade em 

relação aos outros que assim não o fazem.  

Contudo, alguns dos professores que não coordenam os registros de 

representação semiótica no ensino do TFC, mostraram indícios que exploram a 

relação entre variáveis visuais pertinentes no estudo de alguns outros conceitos. 

Como podemos verificar na fala de um professor: 

[...] primeiro é pedido ao aluno que calcule uma integral definida de 
uma determinada função, para isso ele não precisa fazer o gráfico, 
então proponho uma outra questão onde só lhe é apresentado o 
gráfico da função para que ele faça a representação algébrica como 
área com a lei da função dada [...] (P7) 

 

O estudo do perfil dos sujeitos revelou que apenas um dos professores possui 

pouca experiência na disciplina de Cálculo e isso talvez tenha concorrido para 

afirmar que não explora questões que relacionam o gráfico da função integranda 

com o gráfico da função área, com seus alunos.  
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Observamos que, entre os professores sujeitos, os das instituições oficiais 

demonstraram dar maior ênfase ao TFC em suas aulas, enquanto os de instituições 

privadas apresentaram justificativas variadas por não trabalharem detalhadamente, 

como por exemplo, o perfil dos alunos, grade curricular compacta que demanda um 

tratamento não aprofundado dos conceitos do Cálculo para servirem de ferramentas, 

entre outras.  

Embora tenham sido identificados sinais de que os professores consideram 

importante a coordenação de registros de representação no ensino de alguns 

conceitos fundamentais do Cálculo, como por exemplo, nos conceitos de função, 

derivada, integral e cálculo de áreas, concluímos que nem todos os professores 

coordenam os registros de representação no ensino do Teorema Fundamental do 

Cálculo. Não foram explicitadas convenientemente justificativas para o fato de no 

ensino do TFC os professores não terem a mesma preocupação e não buscarem 

abordá-lo da mesma forma que abordam esses outros conceitos. 

Além disso, apontamos para outras questões que podem ser temas de 

estudos mais aprofundados, como por exemplo, por que mais professores de 

Cálculo, no momento do ensino do TFC, não o exploram graficamente? Por que os 

professores não buscam uma significação maior da função , uma vez 

que esta é fundamental para o entendimento do TFC, relacionando os registros de 

representação?  

∫=
x

a

dttfxF )()(

Será que as atividades propostas por professores entrevistados poderiam 

servir de ponto de partida para a elaboração de uma seqüência de ensino com o 

objetivo de contribuir na aprendizagem do TFC? Dessa forma, indicamos uma 

investigação sobre os efeitos que uma seqüência de ensino nesses moldes surtiria 

no ensino e aprendizagem do TFC.  
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Anexo 

 

 

Questionário - Etapa 1 

 
Questão 1. Área de formação 

Graduação em:.....................................................................ano:.......... 

Pós-graduação:.....................................................................ano:......... 

                        
Questão 2. Instituição em que leciona:.................................................. 

  
Questão 3. Experiência com a disciplina de Cálculo 
Tempo em que leciona a disciplina: ..................................................... 

Nos cursos:............................................................................................ 

  

Questão 4. Com relação aos livros didáticos: 
I) Indica livros somente como material de apoio? 

II) Você adota livro didático? 

III) Em sua opinião, qual é a principal  finalidade da adoção do livro 

didático? Propor exemplos e exercícios? Dar oportunidade para que o aluno 

possa estudar a teoria num texto além da aula? Considera outros aspectos 

importantes? Quais? Qual considera de maior importância? 

IV) O que considera importante ao escolher um livro? O texto que ele 

apresenta? As ilustrações? O número de exemplos? O número de 

exercícios? Que outras características privilegia? Qual considera de maior 

importância?  

V) Costuma propor exercícios extras?  
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Questão 5. Geralmente você propõe exercícios que contenham gráficos, 

tabelas, ou outras representações? 
 

Questão 6. Em que momento do curso de Cálculo você dedica suas aulas ao 

ensino do Teorema Fundamental do Cálculo? 

 
Questão 7. Descreva as etapas da introdução do Teorema Fundamental do 

Cálculo que você faz em suas aulas. 
 

Questão 8. Você trataria o Teorema Fundamental do Cálculo num curso de 

Matemática diferentemente de outros cursos? Caso isso ocorra, aponte as 

diferenças.  
 

 

Questionário - Etapa 2 

 
Questão 1. Quais os conceitos que você relaciona com o Teorema 

Fundamental do Cálculo (TFC) para seus alunos?  
 

Questão 2. Como você introduz integral definida nos cursos em que você 

leciona? 
 

Questão 3. Em sua opinião, qual é o enfoque que deve ser dado ao TFC em 

seu ensino? Deve ser enfatizado que o mesmo é uma ferramenta para o 

cálculo de integrais definidas? Deve ser enfatizado que estabelece uma 

conexão entre derivação e integração? Acredita que outros aspectos devem 

ser considerados? Se sim, quais? E qual seria de maior relevância?  
 

Questão 4. Analise a situação a seguir, proposta por um professor. 

 
Abaixo está o gráfico da função  definida no intervalo [)(xf ]5,1− . 
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a) Qual das alternativas a seguir pode ser o gráfico de ? 

Justifique sua resposta. 

∫
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c)                                                                             d) 
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b) Quais dos gráficos (e), (f), (g), (h) pode ser o gráfico de ? )(' xF

e)                                                                               f)  
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g)                                                                               h)                  
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I. Nessa situação, os seus alunos apresentariam dificuldades para 

responder?   Se sim, quais?  

II. Como você avalia a importância de propor essa situação como questão 

para o entendimento do TFC aos alunos? 

III. Você acha que esse exercício poderia ser esclarecedor em algum 

aspecto?  

IV. Você aplicaria esse exercício aos seus alunos? 

V. Você acredita ser importante para o entendimento do TFC que o aluno 

relacione, numa mesma questão, representações diferentes como, por 

exemplo, língua natural, representações gráficas e algébricas?   

 

Questão 5. Analise a situação a seguir. 

Se , determine:  ∫ −=
x

dttx
2

)12()(g

)2(g

)(' xg

)2('g

a)  

b)   

c)  

 

I. Como você avalia a importância de propor essa questão para o 

entendimento do TFC aos alunos?   

II. Você acha que esse exercício poderia ser esclarecedor em algum 

aspecto? 

III. Você aplicaria essa situação como questão aos seus alunos?    
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Questão 6. Lima (1976, p. 255) propõe a seguinte situação: 

 “Seja  definida por Rf →]2,0[: 0)( =tf 10 <≤ t 1)( =tf 2 se  e  se 1 ≤≤ t

RF →]2,0[: ∫=
x

dttfxF
0

)()( 0)(

. 

Tomando , , temos =xF 1<≤ x

1)( −= xxF 2≤≤ x

F 1

 se 0  e 

 se 1 . 

  

 

 

 

 

 

 

Vemos que  é contínua, mas não é derivável no ponto =x

f ∫=
x

dttfxF
0

)()(

f

RbaF →],[: ∫ −=
b

a

aFbFdxxf )()()(

RbaF →],[:

∫=−
b

a

dttFaFbF )(')()(

, que 

corresponde a uma descontinuidade de .A função   chama-se 

uma integral indefinida de . ”  

Na página 256, o autor enuncia: 

“TEOREMA: (Teorema Fundamental do Cálculo). Se uma função integrável 

 possui uma primitiva , então . Rbaf →],[:

Em outros termos, se uma função  possui derivada integrável, 

então 

”. 

I. Como você avalia a importância de propor esse exemplo para o 

entendimento do TFC aos alunos?  

II. Você acha que esse exemplo poderia ser esclarecedor em algum 

aspecto?  

III. Você aplicaria essa situação como questão aos seus alunos?  
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Questão 7. Ao introduzir o TFC nos cursos em que leciona, você propõe 

funções contínuas por meio de gráficos? Em caso positivo, como você as 

apresenta?  

 

Questão 8.  Cite as obras utilizadas ou indicadas em suas aulas, indicando a 

finalidade, e ainda se o mesmo trata de exemplos ou exercícios como as 

questões propostas nos itens 4, 5 e 6? 

 

Questão 9.  Há algum aspecto do TFC que você destacaria e não foi aqui 

perguntado? 
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