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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar de que modo a utilização da autoanálise de erros e 

obstáculos contribui para os processos do ensino e da aprendizagem do objeto matemático 

“limites” no curso de Engenharia Civil do IFBA Campus Eunápolis. De modo geral, realizou-

se uma pesquisa quanti-qualitativa, à luz das teorias em Didática da Matemática, 

especificamente a Teoria Antropológica do Didático (TAD) e a Teoria dos Registros de 

Representação Semióticas (TRRS), através dos levantamentos dos erros e obstáculos 

identificados por discentes, em suas autoanálises. O público amostra da pesquisa foi a turma 

2022.1 do curso de Engenharia Civil, relacionada ao componente curricular Cálculo Diferencial 

Integral I. Os resultados encontrados indicaram que, tanto do ponto de vista docente, quanto do 

discente, a utilização da autoanálise contribui para que obstáculos sejam superados e o aluno 

consiga construir novos conhecimentos. No que se refere às representações de registros 

semióticos em educação matemática, os discentes mostraram maior dificuldade no tratamento 

e conversões ligadas ao registro algébrico. Os obstáculos psicológicos (nervosismo, 

insegurança e ansiedade) estão presente em todas as tarefas avaliativas, mas o maior causador 

de erros, ainda é a falta de domínio sobre os objetos matemáticos pré-requisitos. 

 

 

Palavras-chave: Educação matemática; Limites; Erros; Obstáculos; TAD; TRRS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work aims to investigate how the use of self-analysis of errors and obstacles contributes 

to the teaching and learning processes of the mathematical object “limits” in the Civil 

Engineering course at IFBA Campus Eunápolis. In general, a quantitative and qualitative 

research was carried out, in the light of theories in Didactics of Mathematics, specifically the 

Anthropological Theory of Didactics (TAD) and the Theory of Semiotic Representation 

Registers (TRRS), through surveys of errors and obstacles identified by students in their self-

analysis. The sample public of the research was class 2022.1 of the Civil Engineering course, 

related to the curricular component Differential Integral Calculus I. The results found indicated 

that, both from the teacher's and the student's point of view, the use of self-analysis contributes 

to obstacles being overcome. overcome and the student can build new knowledge. With regard 

to the representations of semiotic registers in mathematics education, the students showed 

greater difficulty in the treatment and conversions linked to the algebraic register. Psychological 

obstacles (nervousness, insecurity and anxiety) are present in all evaluative tasks, but the 

biggest cause of errors is still the lack of mastery over prerequisite mathematical objects. 

 

Keywords: Mathematics Education; Limits; Mistakes; Obstacles; TAD; TRRS. 
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1. INTRODUÇÃO    

O processo de evolução humana é baseado na superação das limitações pessoais e 

coletivas dos indivíduos perante as situações vivenciadas e a posterior troca de conhecimentos 

construídos nesse processo de aprendizagem. Trabalharemos aqui uma ideia geminada sobre 

como alcançar a aprendizagem. Consideraremos a ideia do construtivismo em que, segundo 

Piaget (1973), a aprendizagem só se dá com a desordem e ordem daquilo que já existe dentro 

de cada sujeito. Mas que é a partir do contato com alguma dificuldade que surge o incômodo 

para desestruturar o já existente e em seguida estruturá-lo novamente e assim obter a 

aprendizagem. Porém acreditamos também que este processo não é algo individualizado em 

sua totalidade, por isso, agregaremos a teoria do Socio-construtivismo de Vygotsky (1988), 

onde o desenvolvimento humano é socialmente situado e o conhecimento é construído através 

da interação com os outros. 

Para superar esses obstáculos e limitações o sujeito deve passar por um processo, o qual 

se inicia com a consciência dele a respeito desses entraves. Apesar de parecer, esta 

autoconsciência não é algo fácil, afinal, nossos processos de aprendizagem encobriram-se de 

um preconceito difícil de ser superado: o preconceito contra o erro. Tal visão perfeccionista, 

edificada sobre a ideia de dualismo, nos faz crer que onde encontra-se erro não existe acerto e 

da mesma forma com a situação inversa.  

O erro é encarado como algo a ser eliminado, pois decorre da falta de prática. 

“Trata-se aqui de um processo de “evitação” desencadeada pelo professor, que 

não busca corrigir a raiz do erro, mas sim mostrar ao aluno a maneira certa” 

(ALMOULOUD, 2007, p. 130). 

 

“Contaminada” por esse padrão, a escola, instituição responsável pela formalização do 

processo de ensino das ciências, estruturou-se amparada à essas ideologias que segregam o erro 

do contexto da aprendizagem e, assim, acaba configurando-se como uma das maiores 

reprodutoras do preconceito contra o erro. 

Fato que também perpassa pela matemática. Apesar do vasto campo de pesquisa e 

discussão em relação ao ensino e a aprendizagem da matemática e a diversidade de métodos 

didáticos existentes, o ensino desta disciplina ainda está fortemente vinculado a perspectivas de 

um ensino instrumentalista, tecnicista e reducionista.  

Pensando na potência do erro para a aprendizagem, em um viés de metodologia ativa 

aplicada, a autoanálise de erros e obstáculos surge como possibilidade do próprio sujeito, 

orientado por seu docente, pensar e discorrer sobre seus erros cometidos durante a resolução de 

determinada tarefa apontando quais as possíveis causas e obstáculos vinculados. Segundo a 

psicóloga e psicoterapeuta Clarice Barbosa (2019), pensar sobre seu erro e sobre as 
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possibilidades coerentes a situação de acerto, distancia o indivíduo da reprodução do mesmo 

tipo de erro. 

Diante desta realidade, a luz da Teoria Antropológica do Didático (TAD) e da Teoria 

dos Registros de Representação Semiótica (TRRS), Celso Eduardo Brito (docente do IFBA 

Campus Eunápolis) construiu uma proposta de autoanálise que tem marcado presença desde 

2016 nos seus planos de ensino.   

Com o objetivo de investigar se há contribuição da utilização da autoanálise de erros e 

obstáculos para os processos do ensino e da aprendizagem de determinado objeto matemático, 

a presente pesquisa irá investigar as construções dos alunos e realizar levantamentos dos erros 

e obstáculos identificados por estes.   

Esta pesquisa está ancorada ao projeto de pesquisa do Dr Celso Eduardo Brito sobre 

“Erros e Obstáculos relativos à saberes matemáticos”, o qual está registrado no CEP/IFBA sob 

número CAAE 30270720.0.00005031. 

Seguiremos, agora, para a nossa justificativa de pesquisa, a qual nos contextualiza sobre 

os erros e obstáculos atrelados à autoanálise. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Ao caracterizar o erro como uma oportunidade para o aluno desenvolver, a partir dele, 

novas relações sobre o objeto matemático, a partir da Autoanálise de erros, reconstruindo a 

resposta errada até chegar à resolução correta, o professor estimulará o raciocínio do aluno e 

este participará ativamente do processo da construção do próprio conhecimento. O que 

contribui para uma aprendizagem sólida, eficaz e significativa. 

Observando o cenário acadêmico atual, nos deparamos diante de uma educação 

tecnicista que perdura em muitas instituições de ensino. Comumente adotada nas escolas 

brasileiras, seja qual for a natureza (pública ou privada), a organização reducionista é pautada 

em uma divisão de papéis onde os docentes são tidos como detentores do conhecimento e os 

alunos, como diria John Locke, tábulas rasas. Nesta perspectiva, temos ocorrência de um 

processo de ensino unilateral, onde os professores basicamente só falam e os alunos só ouvem.   

De forma geral, entendemos que as metodologias de ensino adotadas por alguns 

educadores influenciam posturas passivas por parte dos estudantes. Enfatizando a aplicação de 

técnicas para resolução de tarefas e deixando a fomentação de reflexões para melhor 

compreensão acerca do objeto de estudo a desejar, temos a famosa “matemática do papagaio”. 

Segundo o educador americano Thomas O’Brien, ele faz essa referência ao modo de ensino 

tradicional: 

Porque ele se apoia na memorização de fatos e procedimentos totalmente 

desvinculados do contexto da vida real. O princípio é ao mesmo tempo básico 

e desprezível: empurrar conceitos que devem ser relembrados e recitados 

pelos alunos toda vez que o professor desejar. É mais ou menos o mesmo 

processo adotado com os papagaios ensinados. (O’BRIEN, THOMAS, 200) 

 

Outro ponto característico é a avaliação/aprovação exclusiva por rendimento 

quantitativo. Este traz consigo a ideia de erros e acertos. Habitualmente valoriza-se acertos e 

discrimina-se erros. Nessa perspectiva, o processo de aprendizagem é mais uma vez 

desvalorizado e consequentemente os resultados são frustrantes para uma formação social 

crítica, já que o viés qualitativo de rendimento, geralmente, não é levado em consideração 

quando se julga uma aprovação ou reprovação. 

A partir da breve reflexão sobre os pontos frágeis da educação tecnicista, o que é 

abordado aqui, não é para atenuar esta metodologia, mas salientar que podemos trabalhar 

práticas de ensino que contemplem, de modo intercalado, uma postura transmissiva, e que em 

momentos intercalados também sejam abordadas metodologias ativas, onde se dá ênfase na sua 

posição mais central do aluno e menos secundária de mero expectador dos objetos de estudo 

que lhe são apresentados. 
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Metodologias ativas como uma possibilidade de ativar o aprendizado dos 

estudantes, colocando-os no centro do processo, em contraponto à posição de 

expectador. Ao contrário do método tradicional, que primeiro apresenta a 

teoria e dela parte, o método ativo busca a prática e dela parte para a teoria 

(Abreu, 2009) 

Nesse percurso, há uma migração do ‘ensinar’ para o ‘aprender’, o desvio do 

foco do docente para o aluno, que assume a corresponsabilidade pelo seu 

aprendizado (SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014, p. 285) 

 

Havendo uma maior interação do aluno no processo de construção do próprio 

conhecimento, que, como já dito, é a principal característica de uma abordagem por 

metodologias ativas de ensino, o discente passa a ter participação efetiva na sala de aula, isso 

porque é exigido dele ações e construções mentais mais variadas, tais como: leitura, pesquisa, 

comparação, observação, imaginação, obtenção e organização dos dados, elaboração e 

confirmação de hipóteses, classificação, interpretação, crítica, busca de suposições, construção 

de sínteses e aplicação de fatos e princípios a novas situações, planejamento de projetos e 

pesquisas, análise e tomadas de decisões (SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014).  

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos 

que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os 

alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham 

que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. 

Se queremos que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas 

possibilidades de mostrar sua iniciativa. (MORÁN, 2015, p.17, Mudando a 

educação com metodologias ativas) 

 

Logo, objetivando contribuir com a atenuação das fragilidades tradicionais relacionadas 

a desvalorização do processo de construção do saber de cada aluno, acreditamos que, uma das 

metodologias de ensino que contribui, tanto para desenvolvimento do aluno quanto para a 

prática docente, em relação ao contato investigativo dos erros dos estudantes e seu manuseio, 

que pode ser utilizada como ferramenta de repensar o objeto, suas relações e o processo de 

ensino e de aprendizagem, é a da Autoanálise de erros, pois conforme Nunes e Brito (2017): 

A análise de erros pode ser abordada como metodologia de ensino, desde que 

empregada em sala de aula com o objetivo de explorar o erro e utilizá-lo como 

instrumento de aprendizagem, por meio do qual o aluno adquire a 

oportunidade de questionar suas resoluções e o professor de autoanalisar a 

eficácia de sua prática docente e identificar as dificuldades dos discentes. 

(NUNES, BRITO, 2017, p. 278) 

 

Julgamos que a utilização da Autoanálise de erros, na tratativa destes dentro da 

resolução de determinado problema, não se resume em identificar erros e tentar evitá-los, mas 

esta permite gerir os conhecimentos matemáticos trabalhados através da exploração desse 

instrumento quanto ao objeto e suas possibilidades de manipulação nos diferentes registros de 
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representação (gráfico, algébrico e numérico). Ou seja, quando existe uma análise individual e 

compartilhada, entre discente e docente, e quando desta se tem um replanejamento pedagógico 

e metodológico da praxeologia docente, tal ferramenta pode contribuir para que o estudante 

consiga repensar sua interação com o processo de aprendizagem, com o objeto em si e assim o 

conhecimento sobre o objeto em questão se torne mais sólido e significativo. 

Partindo desses erros, temos acesso a informações importantes, como por exemplo, o 

nível de apropriação dos estudantes acerca de conhecimentos prévios, bem como de 

conhecimentos atuais, propostos nas disciplinas, em especial a de matemática. Informações 

como estas, bem aproveitadas, são chaves para superação de possíveis dificuldades que varam 

os processos de ensino e de aprendizagem. 

É importante salientar que mesmo que um foco da metodologia seja a autonomia do 

aluno perante o processo de análise, o papel do professor para a investigação não é nulo e nem 

de mero expectador. Este deve ser mediador da tarefa estimulando o discente a participar de 

modo efetivo buscando suas próprias conclusões.  

Assim, mediante o exposto e conceituando a avaliação em diferentes perspectivas, 

repensando a importância do erro no processo de ensino e de aprendizagem e o tratamento que 

deveria receber no processo avaliativo de Matemática, formulamos a seguinte hipótese de 

pesquisa: 

Ao caracterizar o erro como uma oportunidade para o aluno desenvolver, a partir dele, 

novas relações sobre o objeto matemático, a partir da Autoanálise de erros, reconstruindo a 

resposta errada até chegar à resolução correta, o professor estimulará o raciocínio do aluno e 

este participará ativamente do processo da construção do próprio conhecimento.  

Apoiados nessa hipótese, em acessão com nossa problemática, já discorrida, segue nossa 

questão de pesquisa para o desenvolvimento do trabalho: se há contribuição da Autoanálise de 

erros e obstáculos para os processos do ensino e da aprendizagem do objeto matemático 

“limites” no curso superior de Engenharia Civil do IFBA - Campus Eunápolis, então, quais 

seriam elas? 

Para guiar nossa investigação, seguiremos os objetivos listados a seguir: 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

Examinar se há contribuições (e quais seriam) da utilização da autoanálise de erros e 

obstáculos para os processos do ensino e da aprendizagem do objeto matemático “limites” no 

curso de Engenharia Civil do IFBA Campus Eunápolis. 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Estudar as teorias didáticas em Matemática (TAD e TRRS); 

• Analisar o objeto do saber limites sob viés epistemológico-histórico;  

• Identificar quais são os principais obstáculos dos discentes perante o objeto limites e seus 

pré-requisitos; 

• Coletar dados sobre ocorrência de erros durante as tarefas avaliativas da disciplina; 

• Efetuar, a partir dos dados tabulados, análises estatísticas sobre incidência de Erros e 

Obstáculos apontados pelos alunos nas autoanálises; 

•  Examinar se realmente há validade da eficiência da Autoanálise de erros para a evolução 

dos discentes no que se refere à superação dos seus obstáculos e erros recorrentes. 

 

Conhecendo os objetivos norteadores, na próxima seção, traremos referências sobre 

questões essenciais para a pesquisa. Lá, nos debruçaremos sobre a ideia de Brousseau sobre 

erros e obstáculos e ainda entenderemos melhor a definição de Moran para metodologias ativas. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

Segue breve revisão de literatura sobre alguns dos temas atrelados à pesquisa: 

 

4.1 ERROS E OBSTÁCULOS 

Durante os processos de ensino e de aprendizagem, é comum que o indivíduo formule 

conceitos provisórios, os quais devem ser reconstruídos ao longo de sua vida. Contudo, 

posteriormente, há a possibilidade de tais conceitos resistirem às mudanças quando este mesmo 

indivíduo se sujeitar a aprendizagem de um conceito que o supere. Estas resistências são 

denominadas como obstáculos.  

na aprendizagem ou no avanço das ideias, um obstáculo é uma concepção ou 

conhecimento que, no momento de sua formação foi eficiente, mas que se 

revela inadequado quando na tentativa de aplicação em novas situações 

(Brousseau, 2007). 

Obstáculo, por sua vez, é uma palavra oriunda do latim obstaculum, significa 

empecilho, impedimento, resistência, algo que atrapalha um certo movimento, 

a progressão de alguém ou de algum objeto (Houaiss, 2007). 

 

No decurso desses desequilíbrios gerados pelo contato com um novo conceito, espera-

se que o aluno consiga reconstruir ou adequar seus conhecimentos básicos para a associação do 

que é novo, ou seja, após esse momento transitório, o indivíduo deve se apropriar bem desse 

novo saber, o que seria chegar em um estado de equilíbrio. Nessas transições, é quase inevitável 

que haja a ocorrência de erros, já que esses são basicamente consequência da existência desses 

obstáculos.  

Dentro da Didática da Matemática, várias pesquisas se apoiam na ideia de obstáculo 

descrita por Bachelard (2008). Feito assim, Brousseau (1976) elaborou uma classificação de 

tipos de obstáculos, que tem significativa importância para metodologia de pesquisa e ensino 

da análise de obstáculos. Segue caracterização de obstáculos conforme sua natureza: 

• Obstáculos Didáticos: se caracteriza quando uma determinada metodologia 

adotada pelo docente abarca conhecimentos incompletos. Mais tarde, quando 

estes forem base necessária para a construção de novos conceitos, acabarão 

revelando-se como obstáculos; 

• Obstáculos Psicológicos: esses obstáculos não possuem um parâmetro 

concretizado para identificação, pois está relacionado com a individualidade de 

cada sujeito. Mas, basicamente, esses aparecem quando a aprendizagem 

contradiz concepções profundas do sujeito; 

• Obstáculos Ontogenéticos: são caracterizados pelas limitações neurofisiológicas, 

dentre outras, que o sujeito adquire durante o seu desenvolvimento; 
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• Obstáculos Epistemológicos: são aqueles inerentes ao saber, que constituem o 

conhecimento, relacionados à própria história de construção conceitual do objeto 

do saber; 

Sabendo da existência de obstáculos nos processos de ensino e de aprendizagem e da 

necessidade de superá-los para a construção de novos saberes, a identificação desses não se 

basta sozinha. Para PAIS (2002) “O interesse em estudar a noção de obstáculos decorre do fato 

da mesma permitir identificar as fontes de diversos fatores que levam a aprendizagem a uma 

situação de inercia e de obstrução”. 

O processo de superação de um obstáculo não implica na destruição total dos 

conhecimentos anteriores estabelecidos, mas significa reordená-los e 

introduzi-los em uma nova ordem de racionalidade. A noção de obstáculo é 

importante pois trata de um saber em constituição de um estudante e que 

necessariamente passa por conhecimentos provisórios (LOPES, 2005). 

 

Sendo assim, para superar um obstáculo é necessário conhecer quais são os fatores 

geradores destes. ARTIGUE (1990, p.261-262) identificou quatro fatores que podem ser 

produtores de obstáculos: 

• Fixação em uma contextualização: ocorre quando um objeto matemático é 

sempre abordado sob um único contexto. Assim o sujeito em processo de 

aprendizagem acaba vinculando o objeto como exclusivamente pertencente a 

este cenário. Daí, quando tratado em outro, a associação por parte do indivíduo 

estará dificultada; 

• Generalização Abusiva: surge quando uma determinada ideia ou procedimento, 

que foi útil em uma certa situação, é generalizada, de maneira imprudente, para 

todos os casos semelhantes é aplicada e não gera um resultado esperado; 

• Aderência exclusiva a um único ponto de vista: manifesta-se automaticamente 

pela incapacidade de tratar com eficácia ou dar sentido a alguns problemas; 

• Amálgama de noções: dá-se quando existe uma “mistura” com as distintas 

noções presentes na Matemática.  

 

Tendo conhecimento sobre os tipos de obstáculos e sobre fatores que podem ser 

produtores destes, cabe ao docente, junto ao corpo pedagógico das instituições de ensino, 

investir no trabalho com uma diversidade de metodologias que favoreçam a identificação de 

obstáculos e propiciem momentos de ensino com ocorrência mínima destes fatores produtores. 

Nesse sentido, na próxima subseção, temos considerações sobre metodologias ativas. 
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4.2 METODOLOGIAS ATIVAS  

Segundo MORAN, 2016, p.4, metodologias são grandes diretrizes que orientam os 

processos de ensino e de aprendizagem e que se concretizam em estratégias, abordagens e 

técnicas concretas, específicas e diferenciadas. 

A escola, num viés tecnicista e instrumentalista, adota metodologias, processos de 

ensino e de avaliação inflexíveis, onde todos são analisados de forma igual e exige-se resultados 

previsíveis, ignorando que a essência do saber é baseada em competências cognitivas, pessoais 

e sociais, que , segundo MORAN (2016), não se adquirem da forma convencional, como se 

fosse uma absorção total de conhecimento alheio, mas que exigem proatividade, colaboração, 

personalização e visão empreendedora do indivíduo central.  

Muitos teóricos (como exemplos: Freire (2009) e Novack (1999)) enfatizam sobre a 

importância de superar a “educação bancária e tradicional” e colocar no centro das atenções 

educacionais a aprendizagem do aluno, envolvendo-o, motivando-o e dialogando com ele. A 

dinâmica do aprendizado, no contexto educacional, tem passado por muitas transformações, 

sobretudo devido à facilitação do acesso às informações.  

“Os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de informações pelos 

professores, faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. Com a 

Internet e a divulgação aberta de muitos cursos e materiais, podemos aprender 

em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas pessoas diferentes. Isso é 

complexo, necessário e um pouco assustador, porque não temos modelos 

prévios bem sucedidos para aprender de forma flexível numa sociedade 

altamente conectada.” (ALMEIDA & VALENTE, 2012). 

 

Assim o educador não deve se portar como detentor do conhecimento e único 

responsável pela exposição dos objetos do saber, a partir de agora ele se porta como um curador 

e intermediador do processo de ensino-aprendizagem. As metodologias precisam acompanhar 

os objetivos pretendidos. Qual o tipo de aluno queremos ajudar a formar?  

Moran (2018) afirma que se desejamos que os estudantes sejam proativos, precisamos 

adotar metodologias e tarefas nas quais eles sejam envolvidos pela complexidade, onde tenham 

que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Pra 

desenvolverem a criatividade, eles precisam experimentar possibilidades de mostrar sua 

iniciativa. E assim por diante. 

A partir disso, surge a ideia de Metodologias Ativas: 

“Metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação 

efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma 

flexível, interligada e híbrida. As metodologias ativas, num mundo conectado 

e digital, expressam-se por meio de modelos de ensino híbridos, com muitas 

possíveis combinações.” (MORAN, 2018, p.4) 
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 Ou seja, aqui temos o indivíduo como próprio construtor do seu conhecimento. E é 

justamente por isso que as metodologias ativas são tão eficientes; como o aluno está no centro 

e é o principal ator do seu processo de aprendizagem, toda construção de conhecimento terá 

relação com sua realidade, suas emoções e suas referências de saber pré-existentes, ou seja, o 

conhecimento adquirido terá significado para a vida do indivíduo.  

“Quanto mais aprendamos próximos da vida, melhor. As metodologias ativas 

são pontos de partida para avançar para processos mais avançados de reflexão, 

de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas.” 

(MORAN, 2018, p.18) 

 

Para contextualizar-nos e apropriar-nos sobre o objeto matemático limites, e dar base 

teórica à posterior identificação de possíveis obstáculos epistemológicos, segue, em suma, 

informações históricas e matemáticas sobre este objeto do saber: 
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5. EPISTEMOLOGIA DO OBJETO 

Seguem informações históricas e matemáticas sobre o objeto matemático limite: 

 

5.1 A FORMALIZAÇÃO DO OBJETO LIMITES – HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

A tecnologia limite compõe um dos fundamentos da instituição Cálculo, já que para 

definir outras tecnologias cruciais do nicho, como continuidade, convergência, divergência, 

derivada e integral, este é um objeto pré-requisito. Dessa maneira, pressupõe-se que a 

formalização do objeto limites, logicamente, tenha ocorrido antes da teoria do cálculo. 

Entretanto, o apontamento histórico nos mostra o oposto. Por muitos séculos, o objeto 

não ostensivo limite foi confundido com noções vagas, por vezes filosóficas relacionadas ao 

infinito e com intuições geométricas subjetivas, ou seja, longe do rigor matemático necessário. 

Originário da Europa, a nomenclatura limite e sua definição moderna surge apenas nos séculos 

XVIII e XIX. 

Especula-se e identifica-se, que o objeto não ostensivo limite, apareça muitas vezes 

durante o desenvolvimento do cálculo, mas os matemáticos em questão não percebiam a 

necessidade de formalizar esta noção de limites. Seguem três exemplos: 

1. Por volta de 450 a.C., na discussão dos quatro paradoxos de Zeno, o objeto não 

ostensivo limites é evocado. Na Dicotomia, por exemplo, ele discute o 

movimento de um objeto que se move entre dois pontos fixos, A e B, situados a 

uma distância finita. Considerando que o objeto leva um tempo (T1) para 

percorrer metade da distância e depois um tempo (T2) para percorrer a metade 

da distância percorrida no movimento anterior, teremos, com a repetição 

consecutiva desta ação, uma sequência infinita de intervalos de tempo (T0, T1, 

T2, ..., Tn, ...). A partir dessa análise, Zenão conclui que o móvel nunca chegaria 

em B; 

2. Antes de se formalizar a geometria analítica, o Cálculo também é considerado o 

estudo das curvas, das superfícies, e dos sólidos. Com seu desenvolvimento, 

Pierre de Fermat buscava provar que exatamente nos pontos de máximo e de 

mínimo, a reta tangente à curva possuí inclinação zero. E com essa demonstração 

formalizaria um método algébrico para determinar esses pontos.  Além dele, 

durante o século XVII, diversos geômetras planejaram esquemas algébricos para 

determinar as tais retas. Entre estes, Descartes, Johan Hudde e René de Sluse, 

desenvolveram métodos para isso. Acredita-se que o objeto não ostensivo limite 

javascript:;
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deve ter sido usado durante as etapas de pesquisa, mas nenhum deles percebeu 

o rigor que essa tecnologia possibilitaria; 

3. Determinar áreas em regiões limitadas por curvas e volume de um sólido 

limitado por superfícies também são problemas fundamentais do Cálculo. 

Chamados respectivamente de problemas de quadratura e cubatura, essas causas 

tinham grandes pesquisadores envolvidos, como Johannes Kepler, Bonaventura 

Cavalieri, Evangelista Torricelli, Pierre de Fermat, John Wallis e St. Vincent de 

Gregory. Mas nenhum deles usou limites. Os resultados alcançados por eles, por 

vezes, estavam coerentes, mas cada um dependia de uma argumentação não 

algébrica, baseando-se em intuições geométrica ou filosófica. A necessidade de 

tornar o objeto limites ostensivo era justa, mas, ainda, não reconhecida. 

 

O primeiro a reconhecer, de certa forma, a necessidade do limite foi Isaac Newton. No 

livro I de “Principia Mathematica”, ele tentou formular a tecnologia limite (que mais tarde 

serviu de princípio para a definição moderna do objeto). Infelizmente, durante muitas décadas, 

ninguém recorreu as sugestões que Newton havia fornecido para a fundamentação rigorosa do 

Cálculo. 

Nesse espaço de tempo o cálculo tem grandes avanços, mas, só no século XVIII, uma 

atenção começa a ser dada ao limite. D'Alembert, em sua obra Encyclopédie, afirma que a 

definição apropriada a tecnologia derivada requer, primeiramente, a consciência e 

entendimento de limite. Segundo ele a teoria dos limites era a "verdadeira metafísica do 

Cálculo". E então deu a definição:  

“Um valor é dito ser o limite de um outro valor quando o segundo pode se 

aproximar do primeiro dentro de algum valor dado, de qualquer modo 

pequeno, embora o segundo valor nunca possa exceder o valor ao qual se 

aproxima.” (D'ALEMBERT, Encyclopédie, 1772) 

 

Em 1784, a Academia de Ciências de Berlim ofereceu um prêmio para quem explicasse 

uma teoria do infinito pequeno e do infinito grande, a qual pudesse ser usada no Cálculo como 

um fundamento lógico e consistente. Embora esse prêmio tenha sido ganho por Simon 

L'Huilier, seus estudos não resultaram em uma solução para os problemas propostos. Logo 

após, Lazare N. M. Carnot propôs uma justificativa do limite no Cálculo como "a compensação 

dos erros", mas não explicou como estes erros se balançariam sempre perfeitamente. 
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Durante todo o século XVIII, havia pouco interesse em relação a convergência ou a 

divergência de sequências infinitas e séries. Aqui, as ideias sobre limites eram, ainda, confusas 

e muitos não queriam se valer delas. 

Buscando ensinar rigorosamente o Cálculo para seus alunos de engenharia, na École 

Polytechnique de Paris, já no século XIX, Augustin Louis Cauchy inicia o curso com uma 

definição moderna do objeto limite. Em suas anotações de aula (que se tornaram papers 

clássicos), o professor adota o limite como pilar para a introdução das tecnologias de 

continuidade, convergência, derivada e integral. Porém, ele, ainda, havia deixado passar alguns 

detalhes técnicos. 

Entre os anos 1840 e 50, Karl Weierstrass, então professor da High School, estabelece 

que para corrigir esses erros dos cálculos, a primeira tecnologia abordada deveria ser a definição 

de limite de Cauchy em termos aritméticos estritos (utilizando-se, somente, valores absolutos e 

desigualdades). 

 

5.2 INSTITUCIONALIZANDO O OBJETO LIMITES  

Aqui, nos baseamos nos materiais da IMECC/UNICAMP (2016) para trazer alguns 

conceitos importantes acerca do nosso objeto limites. Conceitos estes que nortearão nossos 

estudos. Iniciaremos com a sua definição: 

 

5.2.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO  

Dizemos que podemos tornar os valores de f(x) arbitrariamente próximos de L se 

pudermos fazer |f(x) − L| arbitrariamente pequeno. Formalmente, a afirmação corresponde à: 

|f(x) − L| < ∈ para qualquer ∈ > 0. 

 Similarmente, a frase “x suficientemente próximo de a” é formalizada através da 

proposição existe δ > 0 tal que 0 < |x − a| < δ. 

Seguem três definições da tecnologia limites de acordo com a tendência: 

1. Limite: Seja f uma função definida sobre um intervalo aberto que contém o 

número a, exceto possivelmente o próprio a. Dizemos que o limite de f(x), 

quando x tende à a é L, e escrevemos 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = L, se, para todo ∈ > 0, existe 

um δ > 0 tal que 0 < |x − a| < δ ⇒ |f(x) − L| < ∈; 

2. Limite a Esquerda e a Direita: Seja f uma função definida sobre um intervalo 

aberto que contém o número a, exceto possivelmente o próprio a. Temos que: 

𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎−

𝑓(𝑥) = L, se para todo ∈ > 0, existe um δ > 0, tal que a − δ < x < a ⇒             
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⇒  |f(x) − L| < ∈. E ainda, 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎+

𝑓(𝑥) = L, se para todo ∈ > 0, existe um δ > 0, tal 

que a < x < a + δ ⇒ |f(x) − L| < ∈; 

3. Limites Infinitos: Seja f uma função definida sobre um intervalo aberto que 

contém o número a, exceto possivelmente o próprio a. Temos que: 

𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) =+∞, se para todo M > 0, existe um δ > 0, tal que 0 < |x − a| < δ ⇒        

⇒ f(x) > M. E ainda,  𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = −∞, se para todo M > 0, existe um δ > 0, tal que 

0 < |x − a| < δ ⇒ f(x) < −M. 

 

Sabendo das definições de acordo com as tendências, traremos as propriedades de 

operações com limites na subseção a seguir: 

 

5.2.2 PROPRIEDADES DE OPERAÇÕES COM LIMITES 

Para a validade das propriedades básicas considere, sempre, que f e g são funções 

definidas em um intervalo aberto contendo o ponto x = a, exceto, possivelmente, no ponto x = 

a. Neste contexto, temos que: 

 

Se 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = L e 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥)= M, então: 

1. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

 [𝑓(𝑥)  +  𝑔(𝑥)]  = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) + 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥) = L + M;  

2. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

 [𝑓(𝑥) −  𝑔(𝑥)]  = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) − 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥) = L − M;  

3. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

 [𝑓(𝑥) .  𝑔(𝑥)]  = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) · 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥) = L · M;  

4. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

  
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
 = 

𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) 

𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥)
 = 

𝐿

𝑀
, desde que M ≠ 0;  

5. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

√𝑓(𝑥)𝑛
  = √𝑙𝑖𝑚

𝑥→𝑎
𝑓(𝑥) 𝑛  = √𝐿

𝑛
, desde que L > 0 se n for par. 

 

Todas as afirmações acima podem ser provadas rigorosamente, mas este não é o nosso 

foco. O importante, agora, é saber que essas propriedades são usadas para calcular o limite de 

funções diversas. 

Existem algumas funções especiais dentro do estudo de cálculo. Os limites relacionados 

às tais, são denominados limites fundamentais. Traremos algumas considerações desses casos 

especiais na subseção a seguir: 
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5.2.3 LIMITES FUNDAMENTAIS 

Considere as restrições das funções e das definições de limites. Seguem teoremas 

fundamentais: 

 

• Tendência à a: 

1. Limite da função exponencial: 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

𝑏𝑥 = 𝑏𝑎, sendo b > 0 e a ∈  ℝ; 

2. Limite da função logarítmica: 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

log𝑏 𝑥 = log𝑏 𝑎, sendo b > 0, b ≠ 1 e  

a > 0; 

3. Limite de funções trigonométricas básicas: 

i. Função Seno: 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

sen 𝑥 = sen 𝑎, sendo a ∈  ℝ; 

ii. Função Cosseno: 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

cos 𝑥 = cos 𝑎, sendo a ∈  ℝ; 

iii. Função Tangente: 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑎

tg 𝑥 = tg 𝑎, sendo a ∈  ℝ e a ≠  
𝜋

2
 + kπ, 

onde k ∈  ℤ. 

 

• Tendência ao infinito: 

1. Limites trigonométricos:  

i. ∄ 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

sen 𝑥. O limite não existe em virtude do seno ficar 

variando entre -1 e +1 quando o arco cresce indefinidamente (o 

símbolo ∄ significa "não existe"); 

ii. ∄ 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

tg 𝑥. O limite não existe em virtude da tangente ficar 

variando entre -∞ e +∞ quando o arco cresce indefinidamente; 

iii. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

sen 𝑥

𝑥
 = 0. O limite é nulo em virtude do numerador ficar 

variando entre -1 e +1 e o denominador crescer indefinidamente; 

iv. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

 
1

cos
1

𝑥
−1

 = -∞. 

2. Limite exponencial: 𝑙𝑖𝑚
𝑥→±∞

 (1 +
1

𝑥
)𝑥 = 𝑒. 

 

• Tendência à 0: 

1. Limite trigonométrico: 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

sen 𝑥

𝑥
 = 1; 

2. Limite exponencial: 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

 (1 + 𝑘𝑥)
1

𝑥 = 𝑒𝑘, onde k é uma constante; 
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3. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

𝑎𝑥−1

𝑥
 =ln 𝑎, sendo a ≠ 1; 

i. Caso particular: 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

𝑒𝑥−1

𝑥
 = ln 𝑒 = 1. 

 

Finalizando a exposição formal sobre nossos fundamentos teóricos, a seguir, falaremos 

sobre as duas teorias didáticas em matemática que dão base teórica ao processo de autoanálise 

de erros e obstáculos: 
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6. QUADRO TEÓRICO   

Nas últimas décadas, no campo da Educação Matemática, algumas teorias têm sido 

tomadas com frequência como bases para metodologias que potencializam a aprendizagem dos 

objetos abordados em ambientes convencionais de aprendizagem. Isso partindo da autoanálise 

indiretamente influenciada por tais leituras, de maneira a proporcionar ao professor de 

Matemática a possibilidade de refletir epistemologicamente sobre sua prática e o processo de 

ensino-aprendizagem.  

Neste viés, para a presente pesquisa, nos alicerçaremos em duas teorias. A Teoria 

Antropológica do Didático (TAD) e a Teoria dos Registros de Representação Semiótica 

(TRRS), apresentadas, respectivamente, por Yves Chevallard (1999) e Raymond Duval (1999). 

Superficialmente, a primeira dá ênfase aos procedimentos matemáticos e tarefas nas instituições 

escolares numa relação sujeito-objeto-instituição, enquanto a segunda, preocupa-se com a 

abordagem dos objetos matemáticos com base em suas representações e as relações internas e 

externas destas. 

Nesta seção, faremos uma exposição teórica acerca das teorias utilizadas como 

referencial teórico de tal trabalho, a evidenciar, Teoria Antropológica do Didático e a Teoria 

dos Registros de Representação Semiótica. 

 

6.1 TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO (TAD) 

A Teoria Antropológica do Didático (TAD) está situada no campo da antropologia 

cognitiva, onde se encontra a Didática da Matemática. Possui como objetivo estudar as 

condições de possibilidade e funcionamento de Sistemas Didáticos. Para tanto, estuda o homem 

frente ao saber matemático e, mais especificamente, frente a situações matemáticas. 

(ALMOULOUD, 2015). 

O foco do estudo da TAD é a análise da atividade matemática e evidencia se alicerçar 

de um olhar antropologicamente sociocultural sob as atividades humanas e as instituições 

sociais. E é aqui que está a relevância desta teoria para a educação matemática. 

Um ramo da antropologia cultural de relevância particular para a educação 

matemática é a antropologia cognitiva, que se centra no estudo das relações 

entre a cultura e o pensamento humano, particularmente mediante os estudos 

do uso da linguajem (GODINO, 2003, p. 19-20). 

 

Segundo (SANTOS e MENEZES, 2015), a teorização de Chevallard inicia-se com a 

noção de três conceitos primitivos: objetos “O”, indivíduo “X” e instituições “I”.  Os demais 
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conceitos vão sendo acrescentados de maneira subsequente bem como as relações entre tais, 

como por exemplo, a relação pessoal (R(X,O)) e a relação institucional(RI(O)).  

A noção de objeto toma uma posição privilegiada em relação aos demais, por ser o 

“material” que fundamenta a construção teórica. Para Chevallard, tudo é objeto, assim como 

atualmente em Matemática tudo é conjunto. Assim, fazer menção de algo como objeto pode-se 

estar compreendendo diversidades quaisquer como entidade, material ou imaterial (no mínimo 

deve existir de maneira isolada), ou seja, considera-se toda atividade humana, até mesmo os 

indivíduos em si e as intuições formadas. 

A existência de um objeto será admitida no momento em que ele é reconhecido por uma 

determinada pessoa X ou instituição I, através de uma relação entre estes e o objeto “O”, aos 

quais Chevallard, segundo (SANTOS e MENEZES, 2015) denotou por R(O, X) e R(O, I). 

Do ponto de vista da semântica da teoria, qualquer coisa pode ser um objeto. 

Um objeto existe a partir do momento em que uma pessoa X ou uma 

instituição I o reconhece como existente. (CHEVALLARD, 1998 apud 

SANTOS e MENEZES, 2015, p. 650) 

 

Exporemos ainda dois termos de classificação de objetos trazidos na teoria base. O 

termo “objeto não ostensivo”, que se diz do conteúdo trazido sob uma noção intuitiva do que 

ele é e remete. Diz-se dessa maneira porque o professor não o evoca explicitamente no decorrer 

do momento de ensino e, para acarretar o aprendizado desse objeto, ele utiliza de objetos 

terceiros que lhes são associados, tais como: uma frase, um gráfico, bem como todo o seu 

discurso (BOSCH; CHEVALLARD, 1999). Intimamente ligado ao anterior, o termo segundo 

nesse viés a ser trazido pelos autores é “objeto ostensivo”. Este faz referência a todo objeto que,  

tendo uma natureza sensível e certa materialidade, tem, para o sujeito, uma 

realidade perceptível (BOSCH; CHEVALLARD, 1999).  

 

As instituições I podem ser apresentadas como um dispositivo social, total ou parcial, 

que impõe aos seus sujeitos X maneiras de fazer, sendo essas, próprias a cada tipo ou forma de 

instituição. Ou seja, existe uma vasta gama de relações diversas entre indivíduos X e objetos O, 

e estes pertencem a uma instituição I que tange uma linha comportamental. Neste sentido, a 

escola é evidentemente uma instituição, onde as pessoas se relacionam com objetos 

pertencentes a ela, como a sala de aula, por exemplo. 

O conceito de Instituição, outro conceito primitivo da TAD, é definido como 

um dispositivo social total, que certamente pode ter apenas uma extensão 

muito reduzida no espaço social, mas que permite – e impõe – a seus sujeitos 

maneiras próprias de fazer e de pensar. (ARAÚJO, 2009, 34). 
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Os relacionamentos entre objetos O com a instituição I na qual estão inseridos, por sua 

vez, são feitos através de suas características próprias e também compreendidos nesse conceito. 

Por exemplo, tomemos como objeto O, porcentagem. Sua noção para uma instituição I 

financeira pode representar taxas e lucros, enquanto para uma instituição I1 de engenharia civil 

pode representar proporcionalidade entre partes de uma mistura. Assim, um objeto O pode 

estabelecer diferentes formas de relação de acordo com a instituição considerada. Daí, teríamos 

R1(O), R2(O), R3(O) e etc. (SANTOS e MENEZES, 2015, p.651)  

Das consequências destas noções, temos a ideia central da Teoria do Antropológico 

Didático: a praxeologia. Uma praxeologia pode ser entendida como a realização de um certo 

tipo de tarefa T por meio de um modo de fazê-la, denominada por Chevallard de técnica t. O 

par (T, t) define um saber-fazer em relação a tipos de tarefa T que, no entanto, não é capaz de 

sustentar-se por si próprio. Para isso, ampara-se numa tecnologia θ que, por sua vez, é 

justificada por uma teoria determinada Φ. Assim, uma praxeologia é composta por quatro 

elementos, a saber, tipo de teoria Φ, tecnologia θ, técnica t e tarefa T. 

As considerações praxeológicas permitem refletir sobre as relações dentro do âmbito 

das interações existentes entre sujeito(s)-objeto(s)-instuição(ões). Uma destas relações é a 

prática docente. 

Para analisar a prática docente devemos analisar as seguintes questões: Como 

realizar a tarefa de tipo T? Ou, ainda, como realizar melhor esta tarefa? Estas 

questões provocam uma produção de técnicas e, portanto, de praxeologias. 

(SANTOS e MENEZES, 2015, p. 661). 

 

Nesta perspectiva, podemos considerar esta análise em duas classes distintas: a primeira, 

em relação à atividade matemática, que implica no que é denominada de organização 

matemática OM. A segunda, relacionada à didática, tem pretensão de averiguar a melhor forma 

de encaminhar/ministrar a atividade matemática, denominada organização didática OD, que 

podemos significar  

a priori, o conjunto dos tipos de tarefas, de técnicas, de tecnologias, etc., 

mobilizadas para o estudo concreto em uma instituição concreta. (CHEVAL-

LARD, 1999 apud SANTOS e MENEZES, 2015, p. 663). 

 

Diante disso, o questionamento que se levanta é: Quais são os principais tipos de tarefas 

que podem ocorrer? Daí, segundo Chevallard (1999) citado por Santos e Menezes (2015),  

não podemos esperar que a (re)construção, no curso de um processo de estudo, 

de uma OM dada se organize por ela mesma de uma maneira única. (...) 

qualquer que seja o caminho de estudo, certos tipos de situações estar não 

necessariamente presentes, mesmo de maneira muito variável, tanto 

quantitativamente como qualitativamente. (CHEVALLARD, 1999, apud 

SANTOS e MENEZES, 2015, p. 645). 
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Tais situações serão chamadas de momentos de estudo (ou didáticos) os quais se darão 

perante um norte específico dado, ou seja, possuirão objetivos claros, de tal maneira que 

qualquer que seja o viés escolhido como mapa, caminho a ser seguido, chegaríamos 

forçosamente ao momento em que tal gesto fosse cumprido (SANTOS e MENEZES, 2015). 

Uma descrição geral detalhada destes momentos pode ser vista em (SANTOS e MENEZES, 

2015) e não é feita aqui, pois se encontra adaptada na metodologia. Assim, vemos que Teoria 

Antropológica do Didático possui diversas maneiras de contribuir com o fazer docente. 

 

6.2 TEORIA DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA (TRRS) 

A teoria dos Registros de Representação Semiótica foi proposta pelo filósofo Raymond 

Duval, sob a base dos estudos de Semiótica desenvolvidos por Peirce, percursor do estudo da 

semiótica no ocidente. (PATRÍCIO e ALMEIDA, 2011, p.2).  

A semiótica é o estudo das relações dos signos, a lógica dos signos. Peirce 

define: “signo é alguma coisa que representa algo para alguém.” E na 

matemática, nos deparamos o tempo todo com representações de objetos e 

conceitos abstratos. Não temos, em matemática, senão em representações dos 

objetos, e não os objetos em si, de forma completa e manipulável (PATRÍCIO 

e ALMEIDA, 2011, p.2). 

 

Dessa maneira, de início é possível notar a importância epistemológica das noções de 

representação de um objeto. Patrício e Almeida (2011) afirmam que segundo Duval (2004) 

qualquer mobilização do conhecimento realiza uma atividade de representação, de modo que 

essa ideia é fundamental para compreensão do processo de aprendizagem. 

As funcionalidades (três) dessas representações semióticas são a comunicação, a 

objetividade e transformação. A comunicação se dá entre o interlocutor e sua representação 

mental. A partir do momento que de fato se utiliza de signos para tornar claro (também a si 

próprio) o conceito que está lidando, tem-se a objetividade. Com relação aos tipos de 

transformação de representação diferentes, Duval (2003) expõe dois tipos: os tratamentos, 

transformação de representação que mantem o mesmo registro, e as conversões, transformações 

que denotam de uma mudança de registro de um mesmo objeto. Por exemplo, representar 

graficamente uma função quadrática (registro gráfico), tendo inicialmente sua representação 

algébrica (lei da função). 

Um tratamento é a transformação de uma representação em uma outra do 

mesmo registro, isto é, uma transformação estritamente interna a um registro. 

Existem tratamentos que são específicos a cada registro e que não precisam 

de nenhuma contribuição externa para serem feitos ou justificados. 

Uma conversão é uma transformação de uma representação de um registro D 

em uma outra representação de um registro A, conservando, pelo menos, a 
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referência ao mesmo objeto ou a mesma situação representada, mas mudado, 

de fato, o conteúdo da representação. (DUVAL, 1999, p.30, tradução nossa). 

 

Existem também atividades cognitivas necessárias para as representações semióticas. 

Elas intervêm diretamente na maneira como se produz e compreende-se a Matemática. Dentre 

elas temos a formação (BARRETO e OLIVEIRA, 2011). Esta formação diz respeito a 

capacidade coerente de expressão do sujeito de um determinado conceito em um registro.  

Na matemática, os registros de representação, trazidos no texto da TRRS, são quatro 

(língua materna1, algébrico, numérico e gráfico) conforme (ALENCAR, 2017, p.19) e, para 

Duval (2011), a condição necessária para aprendizagem consiste na “mobilização simultânea 

de ao menos dois registros ao mesmo tempo, ou na possibilidade de trocar a todo o momento 

de registro de representação” (DUVAL, 2011 apud ALENCAR, 2017, p. 19). 

Assim, o professor de Matemática ao elaborar suas atividades deve levar em conta esse 

fenômeno em relação aos conceitos matemáticos. Para, deste modo, de acordo com a maneira 

em que os alunos aprendem, conduzir sua prática docente. 

 Tendo conhecimento sobre as referências teóricas trazidas até aqui, seguiremos, agora, 

para os procedimentos metodológicos de nossa pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 O registro língua materna é uma concepção do autor Duval (1999) geralmente vinculada às representações 
dos enunciados das tarefas. Compreendemos que esse não é um conceito dentro da abordagem do campo 
científico da linguagem. 
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7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para alcançar o objetivo desejado por esse estudo, de modo geral, realizou-se uma 

pesquisa quanti-qualitativa, à luz das teorias em Didática da Matemática, especificamente a 

Teoria Antropológica do Didático (TAD) e a Teoria dos Registros de Representação Semióticas 

(TRRS), através dos levantamentos dos erros e obstáculos identificados por discentes, em suas 

autoanálises. 

 O público amostra da pesquisa foi a turma 2022.1 do curso de Engenharia Civil, no 

componente curricular Cálculo Diferencial Integral (Cálculo I), do campus Eunápolis do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Especificamente no que se refere 

ao objeto matemático “limites”, trabalhado durante o 1° crédito do tal semestre. Esta turma 

possuía 28 alunos matriculados. 

É importante ressaltar que esta pesquisa respeitou todas as normas básicas de conduta 

científica. A ética perpassou por todo processo investigativo, desde seus preparativos aos 

tratamentos de dados da amostra. Nesse sentido, para iniciar a pesquisa propriamente dita, os 

participantes receberam um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Este 

documento serviu como convite oficial aos propensos voluntários, trazendo um breve 

esclarecimento sobre do que se trataria a pesquisa, quais eram seus objetivos e finalidades e de 

que forma os dados destes sujeitos seriam trabalhados durante a investigação. 

Já consentidos pelos discentes participantes, foi dado início as próximas etapas da 

pesquisa. Basicamente, o procedimento metodológico foi dividido em quatro macro etapas: 

aprofundamento teórico do tema e subtemas; conhecimento de causa (informações diretamente 

relacionadas à relação entre o docente, os discentes e o objeto matemático em questão); análise 

das produções da turma alvo da pesquisa; e, por fim, a comparação de incidência de erros pré e 

pós adoção de autoanálise de erros. 

Etapa I: Buscando embasamento teórico para pautar esta investigação, foram realizadas 

pesquisas teóricas e revisão de literatura sobre: as teorias que ancoramos as análises realizadas 

na pesquisa, sendo elas a Teoria Antropológica do Didático (TAD) e a Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica (TRRS); a função do erro no processo de ensino e aprendizagem; 

como os obstáculos dos alunos podem ser identificados e o que se propõe quanto às 

metodologias para serem tratados com o auxílio do docente; e o que se fala sobre Autoanálise 

de erros como uma possibilidade metodológica para abordagens didáticas diante de erros e 

obstáculos. Todas essas informações foram resumidamente concatenadas nas seções Revisão 

de Literatura (quarta seção) e no Quadro Teórico (sexta seção). 
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Etapa II: Aproximando-nos do nosso campo de pesquisa, propomos ao Pesquisador Dr 

Celso Eduardo Brito uma entrevista com questionamentos para que ele explicite sobre: o que 

ele se apropriou como parâmetros teóricos para a construção da abordagem didática de 

autoanálise de erros; de que forma essa metodologia ativa (autoanálise) é trabalhada dentro dos 

ambientes de ensino; em qual sentido e como a utilização das autoanálises de erros dos discentes 

refletem na sua didática docente durante os processos de ensino; e quais as principais 

contribuições desta ferramenta ele pôde perceber no processo de aprendizagem dos seus alunos. 

Estas declarações serão trazidas na seção de Discussões e Resultados. 

Paralelo a isto, também desenvolvemos análises epistemológicas-históricas sobre o 

objeto do saber limites. Consideramos a epistemologia histórica de Bachelard, para realizar um 

estudo reflexivo do saber, de sua organização, de sua formação e de seu funcionamento, o qual 

foi trazido na seção Epistemologia do Objeto (quinta seção).  

Munidos teoricamente, tanto no viés bibliográfico sobre o tema da pesquisa quanto 

sobre os embasamentos teóricos e abordagens do docente Celso, iniciaram-se as observações 

dos momentos de ensino ministrados por ele à comunidade amostra da pesquisa, tanto as aulas 

síncronas/presenciais, quanto as assíncronas, através do Moodle.  

Além das aulas, os fóruns e tarefas trabalhadas no ambiente virtual também foram fonte 

de investigação. Através dessas observações, buscamos identificar quais eram os principais 

obstáculos dos discentes perante o objeto matemático e “objetos secundários”. 

Etapa III: Apropriando-nos da TAD e TRRS, analisamos as tarefas avaliativas propostas 

aos discentes e suas respectivas autoanálises de erros e obstáculos perante as suas resoluções. 

Para auxiliar a investigação quantitativa de incidência de erros, utilizamos o software Excel 

como uma ferramenta de tabulação de dados e construção de gráficos analíticos. 

Ainda baseados nas escritas dos discentes, paralela à tabulação de dados, também 

aconteceu uma análise mais qualitativa sobre os erros e obstáculos identificados. Isso é possível 

pois um dos pontos chave solicitados para a autoanálise é que o aluno discorra sobre seus erros, 

apontando quais as possíveis causas e obstáculos vinculados. 

Para contribuir com o nosso parecer qualitativo, propomos aos participantes que 

desenvolvessem um resumo sobre sua experiência pessoal com a ferramenta didática 

autoanálise de erros e obstáculos. Essas declarações também serão trazidas na próxima seção. 

Etapa IV: Por fim, baseados nos resultados da pesquisa, discutiremos, na seção a seguir 

(Discussões e Resultados), se realmente há validade da eficiência da autoanálise de erros para 

a evolução dos discentes no que se refere à superação dos seus obstáculos e erros recorrentes. 

E se há, analisaremos de que modo a utilização da ferramenta didática contribuiu para os 
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processos de ensino e de aprendizagem do objeto matemático “limites” no curso de Engenharia 

Civil do IFBA Campus Eunápolis. 

Antes de discutirmos os resultados desta pesquisa, se faz importante falar sobre como 

se dá o processo de autoanálise de erros adotado pelo docente. Baseando-nos na TRRS, sabe-

se que toda representação de um objeto está tipificada em um registro. Dentro das disciplinas 

de cálculo, levando em consideração as epistemologias dos objetos com instituição nas 

disciplinas em questão, de acordo com a ementa do curso de engenharia civil, sabe-se da 

ocorrência e adota-se a usabilidade dos registros língua materna, gráfico, algébrico e numérico.  

Visto isso, na autoanálise, inicialmente o aluno deve identificar os erros cometidos durante as 

resoluções das tarefas da avaliação, classificá-los (conforme categorização trazida no Quadro 

1) e indicar o registro no qual ocorre. 

 

Quadro 1 - Categorização para erros em matemática 

 

Fonte: Documento de orientações do docente Celso Brito, 2022. 

 

Segue exemplo, na Figura 1, de como essas sinalizações devem ocorrer. Constate que, 

neste exemplo, o aluno A identificou um erro de atenção (representado pela simbologia da cruz) 

no registro algébrico (representado pela sigla RA). 

 

Figura 1 – Exemplo sinalização de erro 

 

Fonte: Autoanálise do aluno A, 2022. 
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Após realizar as marcações, o aluno deve trazer as informações quantitativas dos erros. 

Ou seja, informar a quantidade de erros por tipo e a quantidade de erros ocorridas em cada 

registro. Segue exemplo, na Figura 2. Perceba que o número total de erros deve ser, sempre, 

igual ao número de registros, logicamente, porque todo erro ocorre em uma representação. 

 

Figura 2 – Exemplo quadro de quantificação de erros/registros  

 

Fonte: Autoanálise do aluno B, 2022. 

 

O terceiro momento da autoanálise é o de breve narração sobre seu desenvolvimento em 

geral. ou seja, o aluno deve narrar sobre seu desempenho durante a avaliação, no que diz 

respeito as suas condições físicas e psicológicas para a realização da mesma, e/ou outros 

problemas, se achar pertinente. Aqui, cabem também elogios e críticas à avaliação. Caso a tarefa 

avaliativa seja realizada em dupla ou grupo, o aluno também deve relatar sobre as contribuições 

ou empecilhos provenientes dessa parceria, do seu ponto de vista pessoal. Todos os 

apontamentos devem ser justificados com argumentações plausíveis. Como exemplo, veja, na 

Figura 3, um relato escrito pelo aluno C. 

 

Figura 3 – Exemplo de parágrafo sobre visão geral da avaliação  

 

Fonte: Autoanálise do aluno C, 2022. 

 

Posteriormente, o aluno deve comentar cada tarefa (questão) uma a uma. Comentando 

detalhadamente seu erro e discorrendo sobre os obstáculos que levaram a ocorrência do mesmo. 

Aqui, ancorado pela TAD, ele pode comentar sobre as teorias, tecnologias e técnicas, 
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relacionadas aos objetos matemáticos em questão utilizadas na resolução e seu relacionamento 

com estes e ainda sobre qual processo matemático o levaria ao acerto. A Figura 4 nos traz um 

exemplo de discussão de erro escrita pelo aluno D. 

 

Figura 4 – Exemplo de discursão de erros  

 

Fonte: Autoanálise do aluno D, 2022. 

 

Caso não haja erros matemáticos relacionados a determinada tarefa, o aluno pode 

comentar sobre outros fatores relacionados ao objeto, a si mesmo e a tarefa. Veja exemplo na 

Figura 5. 

 

Figura 5 – Exemplo de discursão de questão em que não houveram erros  

 

Fonte: Autoanálise do aluno E, 2022. 

 

Por fim, o discente deve escrever uma breve reflexão de conclusão da experiência 

adquirida com a avaliação. Podendo ainda discutir sobre ações que pode tomar para avanço, no 

que se refere a construção de conhecimento e ruptura de obstáculos. Observe, na Figura 6, um 

exemplo dessa conclusão. 
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Figura 6 – Exemplo de conclusão de autoanálise 

 

Fonte: Autoanálise do aluno F, 2022. 

 

Tendo ciência dos procedimentos metodológicos da pesquisa e das etapas do processo 

de autoanálise de erros e obstáculos adotado pelo Dr. Celso, vamos discutir e pensar sobre os 

resultados deste trabalho, na seção a seguir: 
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8. DISCUSSÕES E RESULTADOS 

Como exposto na metodologia, antes de analisar as autoanálises propriamente ditas, 

foram realizadas outras práticas de pesquisa para dar suporte as discussões aqui abordadas. 

Seguem discussões por etapas de pesquisa: 

 

8.1 ENTREVISTA COM O DOCENTE 

Iniciando pela entrevista realizada com o docente Celso Brito, conseguimos entender o 

contexto da criação da dinâmica de autoanálise, as dificuldades que cercaram sua aplicação 

inicial e os resultados da sua adoção como metodologia ativa nos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

Sobre suas motivações para a implantação da autoanálise no seu planejamento e 

proposta didática, Celso diz: 

“Comecei o processo de Autoanálise de erros ao iniciar os meus estudos de 

pós-graduação, em nível de doutorado, era algo que faria parte da minha 

pesquisa, o que me estimulou a continuar mergulhando e atrelar teorias em 

didática da matemática deixando o processo mais rico. 

A ideia nasce por conta de questões que eram inerentes ao próprio Cálculo 

Diferencial e Integral das dificuldades apresentadas pelos discentes e o grande 

número de reprovação que vinham ocorrendo, inclusive em disciplinas que eu 

ministrava.” (BRITO, 2022) 

 

Perceba que o docente se inquieta com o rendimento quantitativo negativo de seus 

alunos e, ao invés de apenas cobrar que deles partam melhorias, ele se mobiliza a criar um 

processo de autoanálise que, além de tratar os erros cometidos pelos alunos, auxilia na 

identificação dos obstáculos causadores. Propiciando, assim, intervenções metodológicas e 

didáticas que tentem desconstruir tais obstáculos e evitar o surgimento de novos. 

Desde quando entrou para o corpo docente da instituição, em 2009, Celso lecionou 

disciplinas relacionadas ao cálculo. A princípio, ele começou a desenvolver esse trabalho em 

uma turma de Cálculo II da Licenciatura em Matemática (referente a antiga matriz do curso). 

Essa turma possuía alunos de Matemática e da Engenharia. Sobre os primeiros resultados desse 

processo e os entraves de sua adoção, Celso diz: 

“O primeiro resultado foi surpreendente para todos os envolvidos. 

Inicialmente ficaram ‘com um pé atrás’ e duvidosos sobre essa nova 

metodologia. Surgiram muitos questionamentos, da parte dos discentes, se ela 

iria para frente ou se seria apenas momentânea para que eu colhesse dados 

para minha pesquisa de doutorado. Mas, enfim, todos passaram a abraçar a 

causa e começaram a externar melhor as suas dificuldades e angústias, mesmo 

que de forma crua, já que ainda não tínhamos essa amarração teórica da 

autoanálise de erros e obstáculos.” (BRITO, 2022) 
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Como dito, desde sua primeira aplicação, o processo de autoanálise se mostrou uma 

ferramenta didática com potencial na tratativa de obstáculos e aprendizagem através do estudo 

de erros. Até então, o professor ainda não tinha formalizado, com bases teóricas, o seu 

procedimento, e por isso delinear os obstáculos e seus tipos era difícil.  

Com essa identificação superficial dos obstáculos, as tratativas dos erros poderiam não 

ser tão assertivas. Dessa forma, Celso se debruça sobre teorias didáticas em matemática e 

formaliza sua base teórica com a TAD, a TRRS e as ideias de Brousseau e Guy sobre erros e 

obstáculos. Com essa mudança, o processo evolui em eficácia: 

“A posteriori, com a amarração teórica, o processo ficou ainda melhor. A 

partir daí, eu consigo enxergar peculiaridades do objeto matemático que eu 

não conseguia observar apenas aplicando avaliações. Além disso, sobre as 

questões de aproximação com o discente, ela aumentou.” (BRITO, 2022) 

 

Por fim, Brito fala sobre ter um processo exitoso, fato também comprovado pela 

elevação dos rendimentos dos alunos nas disciplinas de Cálculo, e sobre a necessidade de estar 

sempre adaptando a dinâmica de acordo com a realidade dos então alunos e suas sugestões. 

Veja: 

“Posso dizer que temos um processo exitoso, pois me gerou melhores índices 

de aprovação. Fato que é comprovado pelas cadernetas do SUAP. É um 

processo trabalhoso e árduo, depende de muita força de vontade para dar 

continuidade, mas vou sempre seguir na tentativa de permanecer com essa 

dinâmica. Espero que ela seja, sempre, exitosa. Claro que fazendo adaptações, 

diminuindo o número de avaliações e autoanálises e realizando outras 

exigências de aprimoração de formatação, de escritas, forma de envio, etc.” 

(BRITO, 2022) 

 

Em suma, do ponto de vista docente, a prática da autoanálise é positivamente 

impactante. Podemos dizer que ela funciona como uma ferramenta de “avaliação reversa” e 

também fonte para reflexão didática do próprio professor.  

Quando dizemos “avaliação reversa”, nomeamos a possibilidade que a autoanálise dá 

aos discentes de discutir sobre a existência, por exemplo, de possíveis obstáculos didáticos. 

Como estes são àqueles gerados pela(s) metodologia(s) adotadas pelo docente, o aluno estaria 

realizando uma crítica sobre a prática docente. Ou seja, temos uma avaliação reversa, onde, 

agora, o professor é avaliado pelo aluno. 

Logo, isso torna a autoanálise, também, uma ferramenta de pesquisa para a manutenção 

da relação “docente x discente”. Visto que, através dela, o docente pode identificar e conhecer 

os pontos fortes e fracos da sua didática e perceber quais são as metodologias adotadas que 

trazem retornos mais positivos e aquilo que pode ser melhorado; e a partir disso, propor ações, 
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corporativas e/ou individuais, que melhorem essas relações e consequentemente desconstrua 

esses obstáculos. 

Assim, podemos concretizar e corroborar com a fala de Celso no sentido de que, do 

ponto de vista docente, a autoanálise melhora a comunicação das partes, aumentando a 

aproximação do professor com a realidade dos discentes, possibilitando intervenções de 

melhorias no processo de ensino para desconstruir obstáculos (e tentar sanar a construção de 

novos), e, portanto, se mostra uma metodologia exitosa. 

 

8.2 OBSERVAÇÕES DOS MOMENTOS DE ENSINO 

Como já é sabido, com o objetivo de identificar quais eram os principais obstáculos dos 

discentes perante o objeto matemático e “objetos secundários”, tanto as aulas 

síncronas/presenciais, quanto as assíncronas, através do Moodle, foram observadas pela 

pesquisadora Melina.  

Através dessas, pôde-se perceber que os principais entraves dos discentes se devem ao 

não domínio de objetos matemáticos que são pré-requisitos da disciplina de cálculo I. A lista 

que segue, refere-se aos principais obstáculos identificados durante as observações das aulas: 

• Definir o domínio de uma função qualquer; 

• Jogo de sinais; 

• Trabalhar com funções de mais de uma sentença; 

• Trigonometria básica (ciclo trigonométrico); 

• Reta numérica; 

• Nomenclaturas matemáticas no geral (ex.: assíntota e bissetriz). 

 

Esses déficits relacionados aos pré-requisitos são responsáveis por limitar os discentes 

na construção da aprendizagem de novos objetos matemáticos. Exemplifiquemos: o aluno G 

está cursando a disciplina de cálculo 1 e irá iniciar seu processo de aprendizagem sobre limites. 

Por conta de um fator “N”, ele não tem domínio sobre as técnicas que devem ser utilizadas para 

definir o domínio de uma função qualquer (habilidade matemática que, teoricamente deveria 

ter sido desenvolvida do 9° ano do ensino fundamental até a 1° série do ensino médio). Por não 

saber definir domínios de uma função, o aluno G não conseguiu entender do que se trata o 

objeto “vizinhança simétrica” apresentado pelo seu professor de cálculo. Isso porque para 

entender o que é vizinhança (e posteriormente ponto de acumulação) é imprescindível saber 

definir o domínio de uma função. 
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Além das aulas, os fóruns e tarefas trabalhadas no ambiente virtual também foram fonte 

de investigação. O crédito teve um total de 5 fóruns, cada um referente à uma parte do objeto 

limite. Esses fóruns serviram como espaços onde os alunos poderiam falar sobre avanços, 

dificuldades, críticas e tirar dúvidas acerca dos objetos matemáticos trabalhados. Vejamos 

alguns exemplos dessas interações:  

Na Figura 7, o aluno H relata principalmente sobre suas dificuldades e cita três pontos 

principais que identificamos como obstáculos: construção de gráficos, operações com frações 

e tarefas do tipo situações problemas. Ele não fala sobre os possíveis fatos causadores desses 

obstáculos, mas consegue identificar que são relacionados ao não domínio de pré-requisitos.  

 

Figura 7 – Interação do aluno H em um fórum 

 

Fonte: Fórum Moodle, 2022. 

 

Analisando o caso do entrave com a resolução de situações problemas, podemos 

constatar que este obstáculo se trata de uma dificuldade em realizar a conversão da 

representação dos objetos matemáticos do registro língua materna para a sua representação no 

registro algébrico ou numérico, ou seja, usualmente chamamos de déficit em interpretação de 

textos. Quando essa conversão deve ter como resultado uma representação no registro gráfico, 

o aluno H diz também apresentar entraves.  

Agora, na Figura 8, o aluno I aponta que tarefas que trabalham o ciclo trigonométrico 

são a principal fonte de dificuldade para ele. Isso corrobora com as nossas observações das 

aulas síncronas. Boa parte dos alunos apresentam inconsistência na aprendizagem de objetos 

matemáticos relacionados à trigonometria, que é pré-requisito fundamental para os cálculos, 

em geral. 
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Figura 8 – Interação do aluno I em um fórum 

 

Fonte: Fórum Moodle, 2022. 

 

Na Figura 9, temos críticas positivas sobre o processo de ensino do docente e o aluno 

também narra uma das suas superações referente ao obstáculo que tinha na conversão da 

representação do objeto no registro algébrico para a no registro gráfico. Neste relato, podemos 

perceber a evolução do aluno J ao expressar-se com as terminologias da TAD. 

 

Figura 9 – Interação do aluno J em um fórum 

 

Fonte: Fórum Moodle, 2022. 

 

Por fim, o aluno K descreve detalhadamente sobre sua experiência com o objeto “limite 

da função polinomial no infinito”. A principal angustia dele era trabalhar com polinômios, pois 

já conhecia que este objeto era, para si, um obstáculo que possuía. Felizmente, relata que 

finalmente, com o auxílio das videoaulas e tarefas propostas pelo Celso, consegue progredir na 

aprendizagem do objeto, vencendo este obstáculo. Relata, ainda, que o tratamento com números 

racionais foi um entrave, o que também corrobora com nossas observações iniciais. Observe na 

integra, na Figura 10. 
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Figura 10 – Interação do aluno K em um fórum 

 

Fonte: Fórum Moodle, 2022. 

 

Em resumo, com a observação do ambiente virtual de cálculo 1, podemos confirmar que 

os números racionais e a trigonometria são fontes de obstáculos para os alunos. Além desses, 

identificamos outros obstáculos existentes: 

• Conversões para representações de objetos no registro gráfico; 

• Conversões de representações de objetos na língua materna para a representação 

em registros algébrico e/ ou numérico; 

• Propriedades de potenciação; 

• Racionalização; 

• Polinômios. 

Com tudo isso, com as observações dos momentos de ensino, conseguimos listar alguns 

obstáculos identificados, obstáculos esses, que segundo Brousseau, são os potenciais 

causadores dos erros dos alunos em questão. Segue relação, no Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Obstáculos identificados 

OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS REFERENTES AOS OBJETOS PRÉ-

REQUISITOS E/OU AÇÕES DE CONVERSÕES DE REPRESENTAÇÕES 

Definir o domínio de uma função qualquer 

Jogo de sinais 

Trabalhar com funções de mais de uma sentença 

Trigonometria básica (ciclo trigonométrico) 

Reta numérica 

Nomenclaturas matemáticas no geral (ex.: assíntota e bissetriz) 

Propriedades de potenciação 

Racionalização 

Polinômios 

Conversões para representações de objetos no registro gráfico 

Conversões de representações de objetos na língua materna para a representação em 

registros algébrico e/ ou numérico 

Fonte: Construção autoral, 2022. 
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É importante salientar que esta realidade já é conhecida pelo docente e pela instituição 

de ensino, os quais cooperam para auxiliar os alunos no preenchimento dessas lacunas advindas 

do ensino fundamental. Algumas das medidas corretivas adotadas são: aulas de revisão 

ministradas pelo docente, aulas de monitoria da disciplina e horários contraturno de 

atendimento com o próprio docente. Esses momentos são específicos para trabalhar dúvidas e 

auxiliar de forma complementar.  

 

8.3 INVESTIGAÇÃO DAS AUTOANÁLISES 

O objeto de estudo limites foi abordado na turma durante o 1° crédito do semestre. Neste 

período, foram propostas duas tarefas avaliativas: 

• Tarefa 1: consistiu em um trabalho (em grupo) sobre continuidade e limites 

laterais; 

• Tarefa 2: consistiu na avaliação final do crédito, a qual abarcava todo o objeto 

limites. 

Sendo assim, no total, foram produzidas duas autoanálises por aluno de forma individual 

(cada escrita referente a uma avaliação). Para ter acesso às tarefas avaliativas, na íntegra, e seus 

respectivos gabaritos, basta olhar a seção de Anexos. 

Para apresentar a dinâmica e demonstrar como deve ser feito o processo de autoanálise, 

o docente Celso disponibilizou uma videoaula explicativa dando exemplos de cada etapa do 

processo. Além de documentos sobre as teorias base e classificação de erros. 

A seguir, analisaremos separadamente cada conjunto de autoanálises buscando 

identificar os principais erros e obstáculos identificados pelos alunos em suas produções. Para 

isso, seguiremos essa separação: 

1. Considerações sobre a avaliação em si; 

2. Principais dificuldades apontadas; 

3. Quantitativo de erros e erros por registro; 

4. Considerações analíticas. 

 

8.3.1 REFERENTE À TAREFA 1 

Como dito, este foi um trabalho em grupo (de aproximadamente 3 integrantes). Dos 28 

alunos da turma, 25 fizeram a tarefa 1, mas, apenas 16 entregaram as autoanálises. 

Considerações sobre a avaliação em si: Os discentes, em sua maioria (apenas 2 

discordantes), acharam o tempo de avaliação justo. Justificando que as tarefas propostas 

mantiveram fidelidade aos objetos e nível de dificuldade trabalhados nos momentos de ensino. 
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Mas, mesmo concordando com o tempo de avaliação, eles afirmam não ter sabido administrá-

lo de maneira a possibilitar a resolução de todas as tarefas.  

Apontam como possível causa para isso, a dificuldade de trabalhar em equipe, 

especificamente nos quesitos de divisão de tarefas e entrar em acordo quando há ideias 

divergentes. Apenas duas duplas evidenciaram real contentamento com o trabalho em equipe. 

Ou seja, este é um ponto a ser trabalhado com eles. 

Principais dificuldades apontadas: nervosismo por ser a primeira avaliação do curso e 

pós pandemia; questões pessoais que impossibilitaram um tempo de estudo mais proveitoso; 

não houve um bom “entrosamento” com a dupla; o peso de estar repetindo a matéria; angústia 

de não corresponder as próprias expectativas; crises de ansiedade; perda de tempo com o ato de 

“passar as questões à limpo”; falta de atenção nas resoluções; falta de domínio de pré-requisitos; 

dificuldade com o estudo através de videoaulas; e conciliar trabalho e faculdade. 

Quantitativo de erros e erros por registros: De acordo com as autoanálises, 

especificamente com os dados informados nos quadros de quantificação de erros (já mostrados 

na Figura 2), os alunos identificaram a ocorrência de 72 erros, o que dá uma média aproximada 

de 4 erros por aluno que realizou a autoanálise.  

Como mostrado na Figura 11, a maioria desses erros foram classificados como erros de 

atenção (23). Os de conhecimentos atuais contabilizam-se em 20 e os de conhecimento prévio 

em 15. Os outros 14 erros foram classificados como sendo do tipo ‘outros”, alguns destes, 

justificados pela “correria” na resolução por falta de tempo. 

 

Figura 11 – Quantidade de erros por tipo na tarefa 1 

 

Fonte: Construção autoral, 2022. 

 Dividindo esses erros por registro no qual estão representados, os alunos cometeram 

falta de associação de erros ao registro, ou seja, alguns erros foram identificados, mas não foram 

identificados seus tipos. Gerando assim, inconsistência nos dados da Figura 13 (veja um 
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exemplo na Figura 12, neste caso o aluno L diz ter cometido 7 erros, mas identifica apenas 3 

registros). Como dito foram identificados 72 erros, porém, apenas 49 foram relacionados aos 

registros. Sendo assim 23 erros ficaram sem identificação de registro. 

 

Figura 12 – Exemplo de quantificação de erros/registros  

  

Fonte: Autoanálise do aluno L, 2022. 

 

Figura 13 – Quantidade de erros por registro na tarefa 1 

 

Fonte: Construção autoral, 2022. 

 

Apesar desta inconsistência, analisando os erros dos alunos, conseguimos constatar que 

a maioria ocorreu na representação do objeto no registro algébrico. Isso pode ser justificado 

pela natureza das tarefas que já estão em seu enunciado com os objetos representados neste 

registro.  

Como podemos observar, também na Figura 13, não há ocorrência de erros 

representados no registro gráfico isso porque as tarefas não abrangiam essa representação dos 

objetos abarcados na avaliação. Sobre os erros no registro numérico, podemos dizer que a 

maioria deles está ligado às quatro operações básicas da matemática e consequentemente, 

referem-se aos erros de conhecimento prévio. Já os dois erros ocorridos na língua materna, são 

relacionados aos obstáculos de conversão de representações de registros (identificados já nas 

etapas anteriores). 

Considerações analíticas: Se faz interessante trazer alguns exemplos de casos 

específicos. Três alunos mostraram dificuldade em diferenciar registro numérico de registro 
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algébrico. Veja como exemplo a Figura 14. Neste caso, a incógnita da tarefa é “h”, mas, por 

vício usual, o aluno M utiliza a letra “x”, em alguns momentos. Este erro foi gerado por um 

obstáculo didático, já que o aluno relata a “mania do x” dos seus professores no ensino médio. 

 

Figura 14 – Exemplo de classificação incorreta de registro 

 

Fonte: Autoanálise do aluno M, 2022. 

 

 Outro ponto a ser discutido é a dificuldade (compreensível, por ser a primeira 

autoanálise dos discentes) dos alunos em falar sobre seus erros. Por algumas vezes o aluno 

identifica e classifica os erros, mas não fala sobre os possíveis obstáculos que o levaram a 

cometê-lo e nem sobre quais técnicas e tratamentos o levariam ao acerto. Como exemplo, 

repare, na Figura 15, que o auno N descreve como deveria ter ocorrido o processo de resolução, 

mas não discute o erro em si. Fato que inibe o potencial da análise de erro. 

 

Figura 15 – Exemplo de autoanálise de erro 

 

Fonte: Autoanálise do aluno N, 2022. 

 

Por fim, alguns alunos não conseguiram identificar todos os erros cometidos. Um caso 

recorrente é o aluno deixar a tarefa sem resolução e dizer que não compreendeu o enunciado, 

mas não consegue perceber que este é um erro de representação no registro língua materna, já 

que o seu obstáculo é não conseguir converter as representações dos objetos da língua materna 

para o registro algébrico. 
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8.3.2 REFERENTE À TAREFA 2 

Na tarefa 2, realizada individualmente, dos 28 alunos da turma, 26 fizeram a proposta 

avaliativa, mas, apenas 22 entregaram as autoanálises. 

Considerações sobre a avaliação em si: Julgam as tarefas coerentes com o que é 

abordado nos momentos de ensino, porém acham mais complexa que a anterior. O que se 

justifica pelo fato desta trabalhar todo o objeto limites. 

Principais dificuldades apontadas: Os discentes mostram menor nervosismo e apontam 

como causa a maior segurança vinda com o retorno das aulas presenciais. Além disso, se 

mostram mais satisfeitos com a realização da avaliação individualmente. Porém a má 

administração do tempo, ainda é um problema presente. 

Repare, na Figura 16, que o aluno “O” traz considerações mais específicas sobre suas 

condições psicológicas e questões pessoais. Este é um bom exemplo para ilustrar a proximidade 

do professor à realidade do aluno propiciada pelas autoanálises; e também para ilustrar um 

possível obstáculo psicológico. 

 

Figura 16 – Considerações pessoais do aluno O 

 

Fonte: Autoanálise do aluno O, 2022. 

 

Quantitativo de erros e erros por registros: Aqui os alunos identificaram a ocorrência de 

158 erros, o que dá uma média aproximada de 7 erros por aluno que realizou a autoanálise. 

Considerando que 6 alunos à mais, em relação à tarefa anterior, fizeram as autoanálises, que 

esta era uma avaliação com um grau de dificuldade maior (por abarcar todo o objeto e ser a 

finalização do crédito) e que os alunos tinham adquirido experiência em identificar e classificar 

erros, concluímos que a maior ocorrência de erros não desqualifica as produções e rendimentos 

dos alunos. 
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Como mostrado na Figura 17, a maioria dos erros foram classificados como erros de 

conhecimentos atuais (55). Porém, a falta de atenção é também uma grande vilã, totalizando 46 

ocorrências de erros com essa classificação. Os de conhecimentos prévios foram 39 e 18 erros 

foram classificados como sendo do tipo “outros”. 

 

Figura 17 – Quantidade de erros por tipo na tarefa 2 

 

Fonte: Construção autoral, 2022. 

 

Dividindo esses erros por registro no qual estão representados, desta vez, houve um 

destaque significativo na ocorrência deles na representação do objeto no registro algébrico 

(observe a Figura 18), totalizando 65,82% da ocorrência dos erros identificados.  

 

Figura 18 – Quantidade de erros por registro na tarefa 2 

 

Fonte: Construção autoral, 2022. 

 

Considerações analíticas: Finalizadas as análises das escritas, podemos perceber um 

avanço de senso crítico dos alunos sobre seus próprios erros. Na primeira produção de 

autoanálises, referente ao trabalho 1, percebemos que os discentes ficaram focados em gravar 

aplicações de técnicas e muitas vezes deixaram de pensar e discutir sobre a tarefa em si; sobre 
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as causas dos erros, davam algumas justificativas generalizadas (por exemplo, “preciso estudar 

mais”) ao invés de buscar identificar os obstáculos causadores; por vezes, falaram de déficits 

em conhecimentos prévios, mas não sabiam identificar em quais objetos matemáticos 

especificamente; apresentavam ausência de escrita matemática; e além da, já citada, dificuldade 

de locar erros nos registros. 

Já na segunda produção, a inconsistência de dados, por conta da não associação de erros 

aos registros, não persistiu. Fato que mostra o avanço dos discentes no que se refere a 

apropriação do processo de autoanálises; trazem com mais frequências a linguagem 

matemática, quando demonstram suas resoluções; e passaram a narrar seus erros e mostrar as 

técnicas que poderiam ter aplicado. 

Observe, na Figura 19, uma das escritas do aluno P que contempla os objetivos da 

autoanálise de erros. 

 

Figura 19 – Autoanálise do aluno P 

 

Fonte: Autoanálise do aluno P, 2022. 

 

Após receber as escritas, o professor faz intervenções como devolutiva para cada aluno 

relatando sobre o desenvolvimento técnico de cada um na autoanálise. Trazendo, por vezes, 

avaliações qualitativas do aluno em sala de aula e fazendo indicações de ajustes para escritas 

posteriores. Tudo isso com intuito de que os objetivos das propostas sejam todos alcançados. 
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8.4 RELATOS DOS DISCENTES 

 Para finalizar nossa etapa investigativa qualitativa, propomos aos participantes um 

resumo sobre sua experiência pessoal com a ferramenta didática autoanálise de erros e 

obstáculos. Seguem alguns relatos: 

“A autoanálise me ajudou bastante, pois me fez enxergar o erro de uma nova 

perspectiva e perceber que posso aprender com ele. E com a construção da 

autoanálise aprendia o conteúdo também, pois revisava para identificar o que 

tinha errado, qual tinha sido o erro e o que tinha me levado a errar.” (ALUNO 

Q, 2022) 

 

Este comentário do Aluno Q ilustra, na prática, o alcance de todos os objetivos da 

autoanálise: A desconstrução da ideia de necessidade de evitação do erro e, consequentemente, 

construção da noção do grande potencial de aprendizagem através da análise desse; o processo 

de reconstrução contínua do conhecimento sobre o objeto; e, para tal reconstrução, a 

identificação dos obstáculos causadores do erro (na citação, referenciado como “o que tinha me 

levado a errar”). 

O Aluno R traz outro ponto de vista, corroborado por outros dois alunos: a suposição 

deles é que se houvesse mais tempo para a confecção das autoanálises, as discussões sobre os 

erros poderiam ser mais profundas e assim o processo seria mais “contemplativo”. Segue relato 

da sua angustia e sugestão de melhoria: 

“O contato com o processo da autoanálise de erros foi de extrema importância 

para meu processo de aprendizagem uma vez que tive ciência não só dos erros 

que cometi, mas também pude observar tendências as quais eu estava seguindo 

que, muitas vezes, resultavam em resultados incorretos nas avaliações. 

Mesmo tendo essa importância no que tange uma autorreflexão sobre o 

processo avaliativo ao qual fui submetido, os momentos de desenvolvimento 

dessas autoanálises eram, de certa forma, não tão contemplativos. Acredito 

que o tempo estipulado para a confecção da mesma não nos permitia realizar 

uma análise profunda ou pelo menos totalmente íntegra dos erros que foram 

cometidos, onde uma parte significativa da autoanálise eu só conseguia 

visualizar com mais profundidade após o tempo de entrega da mesma. Além 

disso, algumas dúvidas conceituais, como por exemplo a identificação 

relacionada à representação do registro do erro, era algo que dificultava o 

processo.” (ALUNO R, 2022) 

 

Além disso, o Aluno R contribui também para a discussão sobre os efeitos da autoanálise 

na prática docente. Especificamente, sobre como o professor pode repensar o processo de 

ensino a partir das autoanálises dos seus alunos. Segue: 

“Pontos discorridos, creio que a autoanálise de erros em si é um grande aliado 

não só para mim enquanto estudante, pois pude observar as minhas maiores 

dificuldades perante o objeto matemático, como também ao professor que, a 

partir desse instrumento de avaliação, consegue pensar técnicas e desenvolver 

metodologias diferentes frente uma mesma turma de maneira íntegra e 

inclusivo.” (ALUNO R, 2022) 
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Já o Aluno S discorre sobre seus entraves com a escrita da autoanálise. A principal 

dificuldade apontada foi a falta de domínio perante as terminologias das teorias base. Por 

exemplo, relacionar os erros identificados aos registros nos quais estavam representados era um 

grande obstáculo para este aluno. Especialmente quando se tratava dos registros algébrico e 

numérico, já que ele não sabia diferenciá-los em todas as suas ocorrências. 

“Tive alguns entraves para reconhecer a representação dos registros em que 

estava errando, pois como era algo novo (e eu nunca conseguia fazer com 

calma devido a demandas de outras disciplinas) eu sempre me confundia 

quando era registro numérico ou algébrico e só me dava conta das minhas 

confusões depois que já tinha entregado a análise.” (ALUNO S, 2022) 

 

 Mesmo com este entrave, o Aluno S diz ter tido uma experiência benéfica com as 

autoanálises, aprendendo a identificar seus erros e corrigindo-os. Além disso, fala da 

aproximação do docente às realidades dos alunos, fato propiciado pela autoanálise. Segue: 

“A experiência que eu tive com a autoanálise foi benéfica, pois aprendi a 

verificar meus erros e corrigi-los.  

No mais, eu entendi o objetivo do professor em usar essa metodologia, pois 

quando você erra, nem sempre é porque você não sabe, a maioria das vezes 

são vários fatores que influenciam e com esse instrumento de avaliação, o 

aluno pode ser mais ouvido/compreendido pelo docente.” (ALUNO S, 2022) 

 

Como último relato, o Aluno T fala sobre a importância que a autoanálise teve na sua 

aprendizagem durante a disciplina de cálculo, sendo o estudo dos seus erros um processo 

significativo e fundamental para a construção do saber sobre o objeto matemático em questão: 

“De início não conseguia imaginar a grande importância e diferença que a 

autoanálise faz na vida acadêmica de nós discentes. Quando nós paramos para 

analisar os nossos próprios acertos quanto os erros vemos a enorme 

contribuição para nossa aprendizagem, podemos perceber detalhes que até 

mesmo antes alguns eram considerados bobos, contudo, são significativos e 

fundamentais para a compreensão do objeto matemático.” (ALUNO T, 2022) 

 

 Podemos concluir que, para o discente, apesar de árduo, já que demanda tempo e 

conhecimentos prévios da TAD e TRRS, a autoanálise é uma ferramenta didática de grande 

valor para o processo de aprendizagem. Segundo eles, pensar sobre seus erros traz a percepção 

de detalhes que “são significativos e fundamentais para a compreensão do objeto matemático”.  

 Diante da discussão trazida sobre os resultados de nossa pesquisa, seguem nossas 

considerações finais: 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Retornemos à nossa questão geratriz: se há contribuição da Autoanálise de erros e 

obstáculos para os processos do ensino e da aprendizagem do objeto matemático “limites” no 

curso superior de Engenharia Civil do IFBA - Campus Eunápolis, então, quais seriam elas? 

Diante dos resultados expostos e da discussão sustentada, neste documento, através da pesquisa 

realizada, podemos concluir que:  

Com a vinculação à autoanálise de erros e obstáculos, as tarefas avaliativas deixam de 

ser apenas ferramentas classificatórias e punitivas. A entrevista do docente nos traz a ideia de 

que: se utilizadas como termômetros do processo de ensino, e não só de aprendizagem, as 

avaliações escolares tornam-se recursos imprescindíveis para análises acerca da qualidade do 

modelo pedagógico e didática docente.  

E essencial que o professor se debruce sobre as avaliações realizadas por seus alunos, e 

posterirormente suas autoanálises, e busque entender os obstáculos e erros narrados, com o 

intuito de traçar planejamentos para auxiliá-los a desconstruir os obstáculos identificados e 

ainda aqueles que ele mesmo identificou. Em especial, quando estes obstáculos apontados 

forem de origem didática, onde sua responsabilidade individual é maior. 

Desta forma, dando valor qualitativo aos processos avaliativos, conseguimos nos 

desvencilhar, ao menos em partes, da histórica educação (em especial, matemática) positivista, 

dicotômica e instrumentalista. Principalmente, quando o docente, diante dos relatos de 

obstáculos pessoais e psicológicos de seus alunos, promove intervenções éticas para apoiá-los 

a alcançar a construção de seus conhecimentos. Realizando assim, seu papel de mediador da 

aprendizagem. 

É importante relembrar que, segundo Brito (2022), adotar esta metodologia é um 

processo exitoso, porém “trabalhoso, árduo e depende de muita força de vontade para dar 

continuidade”. Isso porque, além de todo trabalho metodológico de leituras e necessidades de 

intervenções do docente, o professor precisa sempre estar atento não só aos discursos escritos 

dos alunos nas autoanálises, mas principalmente pelas mensagens não verbais apresentadas 

pelos discentes, durante os momentos de ensino, buscando perceber possíveis obstáculos.  

Do outro lado, pensando no viés da metodologia ativa, onde o indivíduo é ator principal 

do seu processo de aprendizagem, a autoanálise o permite exercer seu senso crítico sobre suas 

construções. Pensar sobre seus erros, buscar entendê-los, identificar os obstáculos causadores, 

realizar ações de auto intervenção para sanar seus entraves e assim reconstruir seu 

conhecimento sobre o(s) objetos em questão. Podemos comprovar essa contribuição tanto nas 
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falas subjetivas dos alunos, trazidas nos relatos (seção 8.4), quanto pelos dados quantitativos de 

incidência de erros. 

Refletindo sobre este caso específico da nossa pesquisa, podemos concluir que a 

implantação da metodologia não é fácil. Sempre que apresentada para uma nova turma a 

aceitação e reconhecimento da funcionalidade da autoanálise não são retornos unânimes dos 

alunos. O domínio das terminologias da TAD e TRRS é citado, pelos alunos, como sendo a 

maior dificuldade com a metodologia, mas que quando conseguem compreende-las, na prática, 

elas dão coesão as suas análises e contribuem com a coerência das reflexões sobre os erros e 

obstáculos. 

Sobre os erros propriamente ditos, vimos que a falta de atenção e o não domínio dos 

pré-requisitos são os principais causadores deles. Sendo assim, por parte responsável da 

instituição, acreditamos, sustentados pelos dados da pesquisa, que: investir em cursos 

preparatórios para as novas turmas do curso de engenharia, ou ainda agregar à matriz curricular, 

no 1° semestre, uma disciplina voltada para estes objetos matemáticos (em especial o estudo de 

funções e trigonometria), contribuiria para a desconstrução de obstáculos relacionados aos 

objetos pré-requisitos e, consequentemente, ajudaria a atenuar os, já citados, problemas de auto 

índice de reprovação nas disciplinas de cálculo e até de evasão do curso. 

 Logo, podemos afirmar que a dinâmica de autoanálise de erros e obstáculos, proposta 

pelo docente Celso Brito, tem se mostrado uma ferramenta didática eficaz no que diz respeito 

a impactar positivamente os processos de ensino e aprendizagem, tanto do ponto de vista 

docente, quanto do discente. Contribuindo para uma educação, onde, realmente preza-se pela 

construção do saber. 

Ter a oportunidade de não só presenciar, mas de ser participante dessa proposta de 

autoanálise de erros, mudou totalmente minha percepção sobre o que é ser um educador. O 

ensino da matemática como um todo não precisa, e não deve, ser trabalhado sob viés tecnicista, 

instrumentalista e reducionista. Sair da zona de conforto e trabalhar para que de fato existam 

processos de aprendizagem a partir de nossas práticas docentes, em especial com a utilização 

de autoanálises de erros, nos traz a tranquilidade e gratidão de saber que estamos contribuindo 

para que erros nos levem a acertos conscientes. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Trabalho 1 
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Anexo B – Gabarito do Trabalho 1 
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Anexo C – Final 1 
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Anexo C – Gabarito da Final 1 
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