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RESUMO 
 
 

Este trabalho trata de uma investigação sobre concepções de alunos de um 

curso de Matemática quanto a conceitos relacionados à convergência de seqüências 

numéricas.  Os sujeitos da pesquisa já tinham tido contato com a noção de limite, mas 

não tinham estudado seqüências numéricas.  O objetivo é investigar a resistência dos 

estudantes em desassociar a concepção de limite de um movimento físico, de uma 

aproximação, já que sua definição é estática.  Pretende-se também discutir as 

concepções apresentadas pelos alunos quanto a: “ter limite” e “ser limitado”, 

seqüências numéricas, convergência de seqüências e a diferença entre a 

representação de um conjunto com n elementos e de outro com infinitos, o que inclui 

estudar o significado de uma variável n natural.  Além disso, discute se dois tipos de 

infinito levantados por Caraça.  Para que se conseguisse investigar tais concepções, 

foi desenvolvida uma seqüência de cinco atividades para ser aplicada a esses alunos. 

O estudo foi embasado num trabalho sobre os obstáculos epistemológicos relativos ao 

conceito de limite realizado por Anka Sierpinska e na pesquisa de Aline Robert, cujo 

tema está relacionado à aquisição do conceito de convergência de seqüências 

numéricas, bem como, em conceitos matemáticos relativos à questão do infinito 

apresentados por Bento de Jesus Caraça em seu livro intitulado: “Conceitos 

Fundamentais da Matemática”.  Com a análise dos resultados foi possível perceber 

que, mesmo discutindo diferentes tipos de seqüências convergentes e não-

convergentes, monótonas e não-monótonas, os alunos, muitas vezes, resistem em 

desassociar o conceito de convergência a um movimento físico, que é traduzido pelas 

descrições que recorrem ao fato de que se n tende a infinito, a seqüência “se 

aproxima” do seu limite.  No entanto, o fato de os alunos terem escrito com suas 

próprias palavras a explicação do seu entendimento tanto nos algoritmos, quanto nas 

definições expressas na linguagem algébrica e representações geométricas, mostrou 

que o procedimento adotado foi eficaz para trazer à tona múltiplas reações frente a 

conceitos trabalhados. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This term deals with an investigation about students conceptions of a math 

course taking into accont concepts related to the convergence of the numerical 

sequencies.  The individuals in this research had already had contact with the limit 

notion, but they hadn´t studied numerical sequencies yet.  The goal is to investigate the 

student’s resistency in disassociate the limit conception of a physic movement, of an 

approximation, once its definition is static.  It’s also intender to discuss the conceptions 

presented by the students concerned with: “have a limit” and “being limited”, numerical 

sequencies, sequencies convergence  and the difference between the representation 

of a set with n elements and of another with infinite arouse by Caraça are discussed.  

In order to get to investigate such conceptions, a sequency of five activities was 

developed to be given to these students.  The study was based on a term about the 

epistemological obstacles related to the concept of limit carried out by Anka Sierpinska 

and on the research of Aline Robert, whose theme is related to the matter of infinite 

presented by Bento de Jesus Caraça in his book entitled: “Fundamental concepts of 

Mathematics”.  With the analisys of the results it was possible to realize that even 

discussing different kinds of convergence and non-convergence sequencies, 

monotonous and non-monotonous, the students, many times, resist in disassociate the 

convergency concept of a physic movement, that is translated by the descriptions that 

appeal to the fact that the students have written with their own words, the explanation 

of their understanding both in algorithms, and in the definition represented in algebraic 

language and geometrical representations, sowed that the procedure adopted was 

effective to rise to the surface multiple reactions facing the dealed concepts.   

 

 

 

 

Key-works: numerical sequencies, limit, convergence, conceptions and infinite. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O intuito de fazer uma pesquisa que unisse todos esses anseios mostrava-se 

ainda muito vago, abrangendo uma multiplicidade de questões, em muitos casos, 

sem interligações aparentes.  No entanto, conforme o tempo foi passando e os 

estudos se efetivando, assim como o trabalho e a investigação com os alunos foram 

sendo realizados, foi-se evidenciando que os assuntos estavam, de fato, muito 

interligados e que todas as idéias que antes pareciam muito “soltas”, se mostraram 

cada vez mais indissociáveis. 

 

Desta forma, o foco do estudo está centrado em questões que envolvem a 

convergência e o infinito.  Caraça (1998) discute a existência de dois tipos de infinito 

que ele próprio denomina por infinito do tipo do enumerável referente ao conjunto 

dos números inteiros, e o infinito do tipo do contínuo, que é referente ao conjunto 

dos pontos da reta e dos números reais.  Ao segundo tipo de infinito estão 

associadas as propriedades de densidade e continuidade da reta.  Ao se trabalhar 

com a convergência, um dos pontos gerador de dificuldades é a questão da 

densidade da reta, no sentido dado por Caraça, que entre dois números reais existe 

um terceiro.  Enquanto que, aparentemente os estudantes aceitam mais facilmente a 

existência de uma sucessão infinita, como é o caso do conjunto dos números 

naturais será que igualmente perceberão o fato de que entre dois números, por mais 

próximos que estejam, existe infinitos outros? 

 

Sob o ponto de vista da aprendizagem da convergência de seqüências 

numéricas, Cornu (1983) aponta que para os alunos, expressões como “o limite é”, 

“o limite se aproxima”, “o limite não ultrapassa”, etc. podem ter significados 

diferentes em situações distintas.  Por outro lado, Sierpinska (1985), ao levantar uma 

lista de obstáculos epistemológicos relativos à noção de limite, destaca que a 

concepção de limite mais fortemente detectada entre os alunos está intimamente 

relacionada com um movimento físico e aproximação.  Por seu turno, Robert (1982), 

em sua categorização dos protocolos de alunos de modelos expressos, enfatiza que 
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um componente presente na aprendizagem de limite é a forte conexão entre 

convergência e monotonicidade. 

 

Com estes pressupostos foi desenvolvido um estudo para investigar quais os 

significados que os alunos atribuem à noção de limite, bem como a resistência em 

desassociá-lo da questão da monotonicidade e do movimento físico, traduzido pelas 

descrições dinâmicas da convergência.  Decidiu-se trabalhar com alunos de uma 

classe de terceiro ano de licenciatura em Matemática, de uma universidade do 

interior de São Paulo, que já haviam estudado limite e que ainda não tinham tido 

contato com o conceito de seqüências numéricas.  Foi desenvolvida uma seqüência 

de cinco atividades para ser trabalhada com esses alunos a respeito do conceito de 

convergência de seqüências numéricas, do significado dos termos “ter limite” e “ser 

limitado”, da existência dos dois tipos de infinito levantados por Bento de Jesus 

Caraça, entre outros assuntos.  Estas atividades foram baseadas nos princípios da 

Engenharia Didática, de Michèlle Artigue, e tem como intuito proporcionar a ação 

dos estudantes, bem como propiciar uma situação de discussão entre os mesmos.  

 

Foi percebido que os estudantes têm tendência em relacionar a variável n ao 

infinito, que foi um dos assuntos discutidos durante uma das sessões.  Eles ainda 

tendem fortemente a relacionar o conceito de convergência a uma aproximação, 

mesmo tendo sido discutidas algumas questões relacionadas à questão da 

convergência de seqüências constantes e de outras monótonas convergentes. 

 

No capítulo 1 é apresentada a problemática.  Nela é exposto um panorama de 

algumas dificuldades gerais relacionadas aos tópicos abordados pelo Cálculo 

Diferencial e Integral em geral, e, em particular, às noções de limite.  Neste mesmo 

capítulo é apontada a importância do conceito de limite na Matemática e, em 

especial, no Cálculo.  Além disso, é feito um breve levantamento de estudos que 

embasam a pesquisa.  

 

No capítulo 2 é exposta a metodologia utilizada.  São descritos os 

procedimentos metodológicos empregados no experimento.  Neste estão expostas 

as fases de uma Engenharia Didática e uma breve descrição desta metodologia, 

segundo Michèlle Artigue. 
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No capítulo 3 está descrita a fundamentação teórica.  Inicia-se com algumas 

noções e conceitos matemáticos relacionados com o tema do trabalho, 

apresentados por Caraça.  Em seguida, a fundamentação didática, que é baseada 

em um estudo histórico da noção de limite feito por Sierpinska, que lhe deu 

subsídios para levantar uma lista de obstáculos relativos a esta noção, e algumas 

idéias baseadas na tese de Aline Robert, que trata da aprendizagem da 

convergência de seqüências.  

  

No capítulo 4 é descrito o experimento.  Primeiramente o questionário piloto, 

constituído de sua análise prévia, aplicação e análise dos resultados.  Após, a  

elaboração e aplicação da seqüência incluindo a análise prévia e dos resultados 

obtidos.   

 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões. 
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1. PROBLEMÁTICA 
 

 

É notável nos cursos de Matemática do ensino superior o alto índice de 

reprovação/desistência na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, que está 

presente no currículo de cursos de graduação, tais como Engenharia, Física, 

Administração, Computação, etc.  Pesquisas em Educação Matemática apontam 

para o fato de que o ensino e a aprendizagem das noções envolvidas no Cálculo 

apresentam muitas questões que merecem ser aprofundadas. 

 

A pesquisa de Dall´anese (“Conceito de Derivada: uma Proposta para seu 

Ensino e Aprendizagem”, 2000), por exemplo, relata o fato de o processo 

mecânico/algorítmico do cálculo da derivada ser evidenciado na prática dos 

estudantes, enquanto que, às vezes, na “técnica”, não se percebe a idéia de que 

houve variação.  Assim, o pesquisador se preocupa com as dificuldades advindas da 

questão de os alunos tenderem a decorar regras de derivação e o conceito da 

derivada parece ter pouca significação. 

 

Limite é um conceito fundamental do Cálculo Diferencial e Integral, já que as 

principais noções tratadas nesta disciplina (derivada, integral, continuidade, 

convergência, etc.) são definidas a partir dele.  E, como às vezes, os conceitos desta 

disciplina são trabalhados em sala de aula de maneira expositiva, numa prática que 

enfatiza a técnica e não os significados, as dificuldades dos alunos com relação a 

esta noção são evidentes, como comprovam muitas pesquisas.  Este fato foi o 

incentivo para a escolha do tema de estudo.   

 

Como exemplo, a tese de Bernad Cornu, “Apprentissage de la notion de limite 

– conceptions et obstacles” (1983) traz à tona o fato da noção de limite ser uma das 

fundamentais do Cálculo.  O autor constatou a grande dificuldade relacionada com o 

aprendizado da mesma, segundo ele, é novidade para os alunos trabalharem com o 

infinito, uma vez que estão acostumados a cálculos algébricos. 

 

 



 5

Para Sierpinska (1985), em geral, a primeira idéia que se tem de Limite é uma 

noção dinâmica de aproximação, como um movimento físico: “aproxima-se de...”.  

Este tipo de descrição é adequado para descrever o limite, como aproximação, de 

uma variedade de funções, porém não se aplica a todos os casos, como as 

seqüências constantes e as não-monótonas discutidas nesta pesquisa. 

 

D´Avoglio (“Derivada de uma Função num Ponto: uma Forma Significativa de 

Introduzir o Conceito”, 2002) expõe algumas observações de Sierpinska e Cornu a 

respeito da noção de limite da seguinte forma: para estes pesquisadores, é grande a 

dificuldade do ensino e aprendizagem desse conceito, que não deve apenas à sua 

complexidade, mas, também, ao fato de que os aspectos cognitivos implicados, não 

podem ser gerados simplesmente a partir da definição matemática, que pode ser 

memorizada.  

 

Nunes (2001), em seu estudo sobre seqüências numéricas, trabalhou com 

alunos que ainda não tinham tido contato com o conceito de limite.  Dentre suas 

conclusões, a autora destaca que o modelo “dinâmico monótono” que relaciona 

convergência com monotonicidade e movimento está muito presente nos protocolos 

dos alunos, que supunham que uma seqüência constante não converge, visto que 

seus termos não se aproximam de nenhum número.  Também destaca que uma das 

manifestações dos alunos em considerar um conjunto infinito como sendo limitado 

assinala um aspecto do obstáculo “Horror ao infinito” levantado por Sierpinska. 

 

Por estes motivos, resolveu-se desenvolver a seqüência de atividades junto 

aos alunos para discutir o conceito de limite de seqüências numéricas.  

Diferentemente de Nunes, aqui a decisão foi trabalhar com alunos que já tinham tido 

contato com a noção de limite, com o objetivo de investigar quais os significados que 

eles atribuem a ela e, analisar também, a resistência em desassociá-lo da questão 

da monotonicidade e do movimento físico traduzidos pelas descrições dinâmicas da 

convergência.  Este fato, em geral, se traduz por expressões como: “o limite se 

aproxima”; “quanto mais próximo de n está o infinito, mais próximo a função está do 

limite”, etc...  Foram preparados cinco questionários baseados nos princípios da 

Engenharia Didática, de Michèlle Artigue (1995).  A seqüência de tarefas foi  
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executada em duplas de modo a privilegiar não só a ação dos estudantes, como 

também a discussão e interação entre eles.   

 

As tarefas foram elaboradas tentando enfocar a questão da existência dos 

dois tipos de infinito ressaltados por Caraça, além de tentar promover a discussão do 

significado dos termos “ter limite” e “ser limitado”.  Tais expressões razoavelmente 

parecidas na língua natural, no entanto, em matemática, têm significados bastante 

distintos e que podem gerar dificuldades e confusões para os alunos.  Outra 

preocupação também presente na elaboração das tarefas foi a de tentar discutir a 

concepção de limite como aproximação por meio de um questionamento sobre como 

se daria este tipo de descrição de limite, por exemplo, no caso de uma seqüência 

constante. 

 

Para a preparação dos questionários, assim como para a análise dos 

mesmos, a base foi o trabalho de Sierpinska.  Esta pesquisadora fez um estudo de 

caso com duas duplas, cuja conclusão e, a partir de um estudo histórico da noção de 

limite, conseguiu levantar uma lista de obstáculos relativos a este conceito.  Foi a 

partir do estudo de alguns destes obstáculos que foram formuladas as questões 

propostas. 

 

O trabalho foi também fundamentado na pesquisa de Aline Robert, que trata 

da convergência de seqüências numéricas.  Esta pesquisadora trabalhou com cerca 

de 1300 estudantes de nível superior de diferentes classes, com o conceito de 

convergência de seqüências, conceito este, que, para a autora, faz parte de um 

campo essencial nos fundamentos da análise real.  Esta pesquisa constatou e 

descreveu diversos tipos de erros de estudantes referentes à noção de convergência 

de seqüências numéricas.  Não foram somente os tipos de erros, mas, 

principalmente, a constatação da persistência deles que contribuíram para a escolha 

do tema a ser trabalhado e discutido neste estudo. 
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2. METODOLOGIA 
 

  

 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

na pesquisa.  Inicia-se com uma rápida exposição de como foi feito o experimento, 

em seguida será descrita a metodologia empregada. 

  

 Para investigar quais os significados atribuídos à noção de convergência de 

seqüências, foi feito um trabalho com alunos que já tinham tido contato com a noção 

de limite de funções, mas, que ainda não tinham estudado seqüências.  Segundo 

Robert, o estudo de convergência de seqüências não pode ser dissociado da própria 

noção de seqüências.  Para tal, o trabalho foi feito com uma classe de vinte alunos 

do terceiro ano de licenciatura em matemática de uma universidade particular do 

interior do Estado de São Paulo.   

 

 Foi desenvolvida uma seqüência de cinco sessões, cada uma constituída das 

etapas: elaboração de um questionário; aplicação do mesmo; análise dos resultados.  

Durante todas as atividades, o professor responsável pela turma esteve presente e 

colaborou como observador fornecendo informações através de anotações de cada 

sessão.   

  

Dos questionários propostos somente o primeiro foi resolvido individualmente, 

pois tinha como objetivo diagnosticar se os alunos conseguiriam representar um 

conjunto infinito e outro com n elementos; se perceberiam n como variável ou se o 

associavam ao infinito; e outras questões relativas à noção de seqüência.  Nas 

outras atividades os alunos se dispuseram em duplas.  Com isto, o intuito era 

privilegiar a ação dos estudantes, proporcionando a discussão entre eles.  As 

sessões se realizaram durante o horário normal de aulas.  Cada uma levou, em 

média, um tempo de cem minutos. 

 

Os alunos, bem como o professor responsável pela turma, se mostraram 

bastante receptivos e interessados.  Em especial percebeu-se um certo empenho da 

 



 8

parte dos estudantes em resolver com êxito as questões propostas.  A contribuição, 

tanto do professor ao ceder suas aulas e ajudar a incentivar a classe, como a dos 

alunos que estiveram presentes nas atividades, foi importante e indispensável para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

 

As atividades foram inspiradas nos princípios da Engenharia Didática de 

Michèlle Artigue (1995).   

 

A expressão ‘engenharia didática’ surgiu na Didática da Matemática na 

França, no começo da década de 1980 e é utilizada devido à comparação entre o 

trabalho didático e o trabalho do engenheiro.  Assim como os engenheiros que têm 

como base de seu trabalho um conhecimento científico, que aceita um controle de 

teoria, eles são obrigados a trabalhar com objetos mais complexos que os refinados 

objetos da ciência e, muitas vezes, têm de lidar com problemas que ainda não foram 

por ela abordados.  Esta metodologia preconiza um procedimento semelhante no 

ensino da matemática. 

 

A Engenharia Didática como metodologia de investigação realiza-se em 

quatro fases: 

• Primeira fase, a de análise preliminar: nela buscam-se os quadros teóricos 

orientadores do processo.  Nesta fase se realizam estudos históricos e 

epistemológicos do conteúdo matemático com o qual se trabalhará, e na qual 

serão identificados os obstáculos relativos ao mesmo conteúdo. 

• Segunda fase, a de concepção e análise a priori das situações didáticas da 

engenharia: fase em que se decide por um determinado número de variáveis 

pertinentes ao problema estudado.  Tem como objetivo determinar quais 

seleções melhor permitirão controlar/analisar o comportamento dos 

estudantes. 

• Terceira fase, a de experimentação, ou seja, a fase da realização da 

engenharia com uma certa “população de alunos”.  Nesta fase também ocorre 

a institucionalização dos conceitos trabalhados na atividade.   
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• Quarta fase, a de análise a posteriori: tal análise é feita a partir dos protocolos 

dos alunos, da observação feita em sala de aula e discussão dos estudantes, 

isto é, a análise é feita a partir dos dados recolhidos no momento da 

experimentação.  Esta é também a fase na qual ocorre a validação, que se dá 

pelo confronto entre a análise a priori e a análise a posteriori. 

 

A fase das análises preliminares consiste em levantar hipóteses e 

perspectivas a respeito de algumas situações diante do objeto de estudo com o qual 

se quer trabalhar, e a respeito aos sujeitos da pesquisa.  Isto é, a primeira fase se 

estrutura em torno da análise do funcionamento de um sistema. 

 

Como exemplo, considera-se um ponto do sistema didático cujo 

funcionamento parece pouco satisfatório.  Depois se analisa o ponto de 

funcionamento e as restrições que se tende a fazer de um ponto de equilíbrio do 

sistema.  Em seguida, ao trabalhar com estas restrições, procura-se determinar as 

condições de existência de um ponto de funcionamento mais satisfatório. 

 

Num domínio matemático, procura-se fazer a análise das restrições 

distinguindo três dimensões: (a) uma epistemológica associada às características do 

saber matemático em jogo, de seu desenvolvimento e atuais modos de 

funcionamento; (b) uma cognitiva associada às características da cognição do 

público com o qual se trabalha; (c) a dimensão didática associada às características 

do funcionamento institucional do sistema de ensino. 

 

Assim, num ensino que visa o funcionamento das técnicas algébricas, ao se 

pretender fazer uma investigação quanto à viabilidade de um enfoque 

epistemológico mais satisfatório, segundo Michèlle Artigue, encontram-se as 

seguintes restrições para uma extensão ao domínio geométrico: (a) no plano 

epistemológico, há grande predominância do quadro algébrico no desenvolvimento 

histórico da teoria, a dificuldade dos problemas ligados ao surgimento e 

desenvolvimento da teoria geométrica; (b) no plano cognitivo, verifica-se a exigência 

da mobilidade permanente entre os diferentes quadros para efetivar um estudo 

qualitativo; (c) e no plano didático, tem-se a força do ensino baseado em algoritmos. 
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Num processo de investigação de engenharia didática, a fase da concepção e 

análise a priori se baseia não somente num quadro teórico didático, mas também 

num determinado número de análises preliminares, tais como: análise 

epistemológica dos conteúdos contemplados no ensino; análise do ensino que se 

dá, e seus efeitos; as concepções dos estudantes; as dificuldades dos alunos; os 

obstáculos que podem determinar uma evolução dos estudantes.  De toda forma, o 

que está posto, deve ser analisado e estudado tendo em conta os objetivos 

específicos do que se quer investigar.  Não se pode deixar de ressaltar que o 

trabalho do investigador é modificado e aprofundado juntamente com a realização 

das diferentes fases da engenharia, em função das necessidades que surgem ao 

longo do percurso. 

 

Na análise a priori feita na segunda fase, o pesquisador toma a decisão de 

atuar sobre um determinado número de variáveis.  Artigue dá a elas o nome de 

variáveis de comando.  Para o caso de uma micro-engenharia, como é o caso de 

desta seqüência de atividades, a autora especifica como variáveis micro-didáticas ou 

locais, que concernem à organização local da engenharia, ou seja, a organização de 

uma seqüência.  Estas dependem do conteúdo didático no qual se enfoca o ensino.   

 

Após a análise das restrições, devem-se fazer algumas escolhas globais, tais 

como decidir quanto ao uso ou não de determinadas ferramentas, como o 

computador; desenvolver pré-requisitos do que se vai enfocar dentro da matemática. 

 

Na terceira fase, a de experimentação, refere-se à aplicação dos 

questionários propostos.  Ela se dá em uma ação conjunta do pesquisador com os 

observadores.  A discussão das respostas apresentadas se faz por meio de uma 

plenária, ao final da qual se dá a institucionalização dos conceitos trabalhados.  A 

esta fase se segue a análise a posteriori, que é baseada no conjunto de dados 

recolhidos na experimentação.  São eles: observações realizadas das atividades e 

as produções dos estudantes (protocolos).  Esses dados podem ser completados 

com metodologias externas, como questionários e entrevistas. 

 

Uma das características da metodologia da engenharia didática está no modo 

de validação que é, em essência, interna.  A análise a priori deve ser concebida 
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como uma análise de controle de significado, pois, esta teoria se constitui nas 

relações entre o significado e as situações.  Assim sendo, o objetivo da análise a 

priori é determinar em que as seleções feitas permitem controlar os comportamentos 

dos estudantes e seus significados.  Esta análise se baseia num conjunto de 

hipóteses.  A validação delas está primeiramente em jogo na confrontação que se dá 

na quarta fase entre a análise a priori e análise a posteriori.   

 

No quarto capítulo, é descrito todo o experimento e é indicada em qual fase 

da Engenharia Didática cada etapa se insere. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

 

 

A fundamentação teórica constitui a primeira fase de uma Engenharia 

Didática, pois é neste momento que é feito o levantamento de questões históricas e 

epistemológicas relativas ao conceito matemático que está sendo trabalhado. 

 

Neste capítulo, são apresentadas duas abordagens: uma didática, que é feita 

com base no trabalho das pesquisadoras: Robert e Sierpinska.  A primeira trata das 

dificuldades específicas da convergência de seqüências numéricas; a segunda faz 

um estudo histórico e epistemológico da noção de limite e elenca os obstáculos 

relativos a esta noção.  A outra abordagem é de cunho matemático, que é descrito a 

seguir. 

 

A fundamentação matemática baseia-se em questões referentes às noções 

de infinito e de limite tratadas por Bento de Jesus Caraça em sua obra “Conceitos 

Fundamentais de Matemática” (1998).  Os termos aqui utilizados, principalmente, no 

que diz respeito às qualificações do infinito, são os mesmos apresentados por este 

autor. 

 

Para introduzir os dois tipos de infinito, ele parte do fato que não há um 

número inteiro maior que todos os outros, donde a “seqüência” dos números naturais 

é ilimitada.  Conforme o autor, um conjunto é designado a partir de seus elementos, 

de forma tal que eles sejam entidades determinadas, além disso, que existe a 

possibilidade de verificar se um elemento qualquer pertence ou não ao conjunto.  A 

partir desta definição, o autor passa a investigar qual será o conjunto numérico que 

apresenta as mesmas propriedades do conjunto dos pontos da reta.  Para isto, 

considera uma reta determinada por dois pontos A e B no plano.  Dado um ponto 

qualquer, se ele pertence à reta, estará alinhado com A e B; os pontos que 

pertencem à reta dada são caracterizados por esta propriedade e estes constituem o 

conjunto dos pontos da reta.  Considerando o segmento AB dessa reta, pode-se 
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dividi-lo ao meio.  Assim, determina-se o ponto médio A1 de AB, em seguida, 

destaca-se o segmento A1B, que pode ser dividido ao meio novamente, 

determinando-se A2.  Repetindo o processo determina-se A3, e assim 

sucessivamente, o que leva a concluir que no segmento AB há uma infinidade de 

pontos que pertencem à reta.  Logo, o conjunto de pontos da reta é infinito.  Daí a 

existência de dois tipos de infinito: 

 

• do tipo do enumerável, que é associado à sucessão dos números inteiros; 

• do tipo do contínuo, que é o do conjunto dos pontos da reta. 

 

A seguir passa a buscar um conjunto numérico que apresente as mesmas 

características do conjunto dos pontos da reta.  Para tal, destaca que dois conjuntos 

infinitos são equivalentes se entre eles houver uma correspondência bijetiva, isto é, 

para todo elemento de um conjunto, existe um único elemento do outro conjunto que 

lhe corresponde e reciprocamente.   

 

Após apresentar esta breve noção de conjuntos, faz um encaminhamento para 

chegar ao conjunto dos números racionais, a partir da criação de uma unidade 

adequada para a medição de uma grandeza.  Exemplifica afirmando que se for 

tomada a tonelada como unidade para medir a massa de uma molécula, seriam 

obtidas expressões tão desconfortáveis para a escrita, ou para a leitura, que 

comprometeriam a clareza da informação nelas contida.  Portanto, pela intimidade 

com os números naturais, é mais cômodo que a expressão numérica da medida seja 

dada por um número inteiro.  É neste sentido que se procurou a adequação da 

unidade.  Por exemplo, ao considerar um segmento a ser medido e uma 

determinada unidade, a questão é saber quantas vezes esta unidade cabe naquele.  

Porém, é natural também que, a unidade não caiba um número inteiro de vezes no 

segmento que se quer medir, deixando sobrar uma parte sem que seja medida.  Se 

isso ocorrer, é necessário subdividir a unidade, para que esta caiba um número 

exato de vezes no segmento.  Tal número exprimirá a medida do segmento em 

relação a essa unidade.   

 

Segue um exemplo em que é necessário fazer esta subdivisão da unidade: sejam 

os segmentos AB e CD conforme a figura 1: CD cabe três vezes em AB, porém 
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sobra uma parte de AB sem ser medida.  Se CD for dividido em três partes iguais, 

cada uma dessas partes caberá 10 vezes em AB, assim se obterá que a medida de 

AB em relação à nova unidade u é 10. 

A B

C D

u

(FIGURA 1) 

 

 

A medida de AB em relação a CD é dada pela razão 10 para 3, porém ela não 

existe em números inteiros, pois 10 não é divisível por 3.  E foi justamente essa 

impossibilidade da divisão que desencadeou o processo de criação dos novos 

números, os racionais.  Era possível dividir, por exemplo, 12 por 3, pois resulta em 

um número inteiro 4, porém não era possível dividir 10 por 3.  De toda forma, se 

conseguiria um sistema mais eficaz se fosse possível exprimir uma medição sem a 

necessidade de encontrar uma unidade adequada que resultasse em um número 

inteiro.  Supondo que tendo dois segmentos, MN e RS, quer-se medir MN em 

relação a RS, sendo que em cada um deles cabe um certo número inteiro de vezes 

o segmento u.  Em RS cabe n vezes o segmento u, e em MN, m vezes, então       

MN = 
n
m  RS. 

 

Por números racionais entende-se o conjunto dos números inteiros mais os 

números fracionários, que são os novos números.  Ou seja, se for fracionário, será 

do tipo 
5
3 , se inteiro, do tipo 

3
6  = 2.  Portanto, entende-se que este novo campo 

numérico é uma generalização do conjunto dos números inteiros, e é a partir do 

estudo de suas propriedades que isso se torna mais claro.  São elas: igualdade, 

desigualdade e as operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, e também 
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potenciação e radiciação.  Em todas elas são mantidas as propriedades dos 

números inteiros.  Claro, que com o novo campo numérico surgem algumas novas 

propriedades, ou seja, ocorre uma ampliação delas desde que não contrariem as 

anteriores. 

 

No entanto, encontrar uma subdivisão adequada, pelos moldes propostos, 

para dois segmentos não é sempre possível.  Um exemplo é o problema clássico da 

tentativa de se encontrar uma unidade comum ao lado do quadrado unitário e sua 

diagonal; por não encontrar tal unidade de medida, tais segmentos são ditos 

incomensuráveis.  Este é um fator que revela a insuficiência geral do campo 

numérico racional para traduzir as relações geométricas, que são as comparações 

de segmentos, por um recurso numérico que é a expressão de uma medida, um 

número.  A descoberta dessa impossibilidade ocorreu no século IV a.C., e somente 

foi resolvida no século XIX, com Dedekind e Cantor, com a construção dos números 

reais. 

 

O próximo passo para poder suprir a insuficiência deste campo numérico é 

comparar as propriedades do conjunto dos pontos da reta com o dos números 

racionais.  Caraça propõe notações para os conjuntos infinitos: Q0
+ para os racionais  

positivos e P0 para os pontos da reta.  Existe uma correspondência biunívoca entre 

os elementos desses dois conjuntos?  O autor nos responde: 

 
“Seja uma reta R sobre a qual se tomou um ponto O, arbitrário, como origem, e 

um segmento AO, como unidade. 

Seja o número racional 
n
mr = ; dividamos AO em n partes iguais, e a partir de O, 

para a direita, marquemos m dessas partes – obtemos um ponto B; o número r é 

a medida do segmento OB tomando AO como unidade. 

Esta operação pode efetuar-se sempre, qualquer que seja 
n
mr = , o ponto B é 

único, logo a correspondência Q0
+ →  P0 é completa e unívoca. 

Vejamos agora a correspondência recíproca – como pode estabelecer-se?  Seja 

P um ponto qualquer de P0; procuremos a medida OP com a unidade AO; se esta 

medida existir e for o número racional 
q
ps = , o qual é então único, façamos 
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corresponder a P o número s.  Mas o número s pode não existir, basta, para isso, 

que OP seja incomensurável com AO; logo, a correspondência não é bijetiva”. 

(Caraça, 2000, p. 52) 

 

Essa questão leva a perceber a insuficiência do instrumento numérico.   É 

necessário saber que fato nega a bijetividade.  O autor salienta que ambos os 

conjuntos são infinitos e ordenados e passa a analisar as propriedades: continuidade 

e densidade.  Segundo ele, todo conjunto é denso, se entre dois de seus elementos 

existir infinitos outros.  O conjunto dos números racionais é denso, o que não 

acontece com os números naturais, pois entre 3 e 4, por exemplo, não existe 

elemento algum. 

 

Quanto à noção de continuidade, Caraça explica que é mais do que aquela 

breve idéia de uma curva sem saltos, ou ainda, da reta sem lacunas.  Definir-se-á 

um reagente, como na Química que, ao misturar à solução, no caso o conjunto, dirá 

se ele é ou não contínuo.  Tal reagente foi determinado pela noção de corte de 

Dedekind.  Todo corte da reta é produzido por um ponto dela, isto é, um ponto da 

reta separa-a em duas classes (A) e (B).  Satisfazendo às seguintes condições: 

nenhum ponto escapa à repartição; todo o ponto da classe (A) está à esquerda de 

todo o ponto da classe (B).  O problema fundamental na questão da continuidade é 

saber se para todo corte num dado conjunto existirá um elemento de separação.  Ao 

se demarcar um ponto P sobre uma reta, os pontos à esquerda de P pertencem à 

classe (A) e os que estão à direita de P, à classe (B).  O ponto P é denominado 

elemento de separação, podendo tanto pertencer a uma classe como à outra.  E a 

questão colocada por é a seguinte: será que sempre que se considera um conjunto 

com repartição em duas classes existe o ponto de separação?   

 

Um exemplo de corte em que não se encontra o elemento de separação 

pertencente ao conjunto Q0
+ é dado a seguir: separa-se o conjunto dos números 

racionais positivos em duas classes: para a classe (A), têm-se os elementos cujo 

quadrado é menor que 2 e na classe (B), os elementos cujo quadrado é maior que 2.  

Tal separação satisfaz os axiomas de corte de Dedekind, pois para todos os 

números de Q0
+, ou eles pertencem à classe (A) ou à (B), além disso, todo o número 

de (A) é menor que todo o número de (B), uma vez que um número da classe (B), 
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quando elevado ao quadrado é maior que 2 e o da classe (A) é menor que 2.  Neste 

caso, o que acontece é que o número, cujo quadrado é igual a 2, ou seja, 2 , o 

elemento de separação, não pertence ao conjunto dos números racionais positivos.  

Então, para a questão colocada anteriormente, se existe o ponto de separação 

sempre, a resposta é não.  O conjunto dos números racionais positivos não satisfaz 

o axioma da continuidade de Dedekind, isto é, o reagente não funcionou para a 

solução conjunto Q0
+, assim, este conjunto não é contínuo, enquanto que P0  é.   

 

Portanto, para os dois conjuntos comparados, não se verifica a mesma 

propriedade: todo corte da reta tem elemento de separação, e nem todo corte do 

conjunto dos racionais o tem.  Logo, aqui se encontra a negação da bijetividade que 

se procurava. 

 

Com os cortes de Dedekind, construiu-se o campo real: para o autor, “chama-

se número real ao elemento de separação das duas classes dum corte qualquer, no 

conjunto dos números racionais; se existe um número racional a separar as duas 

classes, o número real coincide com o número racional; se não existe tal número, o 

número real diz-se irracional”.  Com a constituição dos números reais, fica 

estabelecida a existência de uma correspondência bijetiva entre os números reais e 

os pontos da reta. 

 

Como o conjunto dos pontos da reta corresponde ao infinito do tipo do 

contínuo (contínuo geométrico), assim o é o conjunto dos números reais (contínuo 

numérico).   

 

Caraça reafirma a existência dos dois tipos de infinito: o do conjunto dos 

números inteiros, ao qual se identifica como o do ‘tipo do enumerável’, e o do ‘tipo 

do contínuo’, que é o do conjunto dos pontos da reta.  Por sua vez, Amoroso (1981) 

afirma que: 

 
“Para muitos matemáticos, só se pode conceber o infinito como essencialmente 

potencial, e inatingível; um conjunto infinito não nos é dado presentemente com 

todos os seus elementos; o que nos nossos raciocínios define um tal conjunto é a 

possibilidade de obtermos sucessivamente quantos quisermos dos seus 
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elementos.  Os matemáticos da escola cantoriana aceitam, ao contrário, além 

desse infinito potencial, o infinito atual ou realizado.  Para eles, um segmento de 

reta é uma totalidade atualmente dada de pontos, e não apenas pontos que se 

obtém um a um”.  (In: Cobianchi, 2001, p. 92) 

 

Caraça ainda afirma, sem fazer uma demonstração, que não é possível 

estabelecer uma bijetividade entre o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos 

números reais.  E este fato é o que determina os dois tipos de infinitos serem 

distintos um do outro, pois não é possível, por meio da noção de correspondência, 

estabelecer uma relação biunívoca entre eles. 

 
Em seguida, é tratada a noção de infinitésimo.  Para ele: “Dá-se o nome de 

infinitésimo a toda variável representativa de um conjunto de pontos pertencentes à 

vizinhança da origem quando nessa variável considera-se sucessivamente valores 

x1, x2, x3, x4, ..., xn,... tais que | xn| < δ para todos os valores de n > n1 e todo δ > 0”.  

(p. 207) 

 

Designa contorno de um ponto P, qualquer segmento AA’, do eixo Ox, do qual 

P é o ponto médio.  A medida do segmento PA denomina-se amplitude do contorno 

AA’.  Dado um número δ > 0, há sempre contornos cujas amplitudes são menores 

que δ.  Nesse trabalho, utilizar-se-á essa definição como sendo a de vizinhança de 

um ponto. 

 

Um exemplo de infinitésimo: 

X = 
n
1 ; como n é uma variável no domínio dos números naturais, X também é uma 

variável.  Sendo δ um número positivo qualquer, para que 
n
1  seja menor que δ, 

basta que   n > 
δ
1 .  E este número existe, pois o conjunto dos números naturais é 

infinito, assim n pode ser tão grande quanto necessário.  Desta forma, qualquer que 

seja o número positivo δ, a ele corresponderá um número n1 tal que para todo n > n1, 

tem-se 
n
1  < δ.  Assim, a variável X é infinitésimo com 

n
1 , conhecido como o 

infinitésimo principal.  
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Em seguida, o autor trata da questão da convergência de seqüências 

numéricas.  Chama de seqüências numeráveis às seqüências numéricas, que são 

funções de variável inteira positiva.  A seqüência é denotada por (a1, a2, a3,..., an,...), 

para a qual an= f(n).  Estendendo a noção de infinitésimo, ele propõe uma nova 

definição: Dada a função de variável inteira an = f(n), se a todo número positivo δ se 

pode fazer corresponder um inteiro n1 tal que se n > n1 então |an| < δ, diz-se que 

essa função é um infinitésimo com 
n
1 .  Ou seja, para n convenientemente grande, 

existe an tão pequeno quanto se queira.  Ou ainda, para n tendendo a infinito, an 

tende a zero. 

 

Existem seqüências numeráveis, para as quais pode-se fazer uma relação 

com um determinado número L, de forma tal que (an – L) é vizinho de zero quando n 

é vizinho de infinito.  O que seria o mesmo que dizer que a diferença mencionada é 

infinitésima com 
n
1 , ou ainda, que a todo número δ > 0, pode-se fazer corresponder 

um número inteiro n1 tal que n > n1 ⇒ | an – L| < δ.  De onde foi tirado que para         

n > n1 tem-se L - δ < an < L + δ, donde se conclui que quando n é vizinho de infinito, 

an é vizinho de L.   

Isto nos leva à seguinte definição:  “Diz-se que a seqüência numerável an  tem por 

limite o número L, quando n tende para infinito, e escreve-se = L quando a 

diferença a

nn
a

∞→
lim

n – L é infinitésima com 
n
1 ”.  Da mesma forma, se L = 0, an é infinitésima 

com 
n
1 , e pode ser dito que = 0.  Portanto, ser infinitésimo é ter limite zero e 

vice-versa.  É preciso salientar que quando uma seqüência numerável converge 

para L, este limite L é único. 

nn
a

∞→
lim

 

A pretensão de que os números podiam explicar o cosmos, defendida pela 

escola pitagórica, baseava-se na teoria das mônadas: uma mônada seria o 

equivalente à menor partícula possível e serviria de instrumento para uma unidade 

de medida do espaço, e por conseqüência, do movimento.  O principal objetivo da 

crítica de Zenão de Eléa a essa teoria era provar que ela não satisfazia a essência 
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do movimento.  O movimento era entendido como um método estático que 

considerava uma seqüência de estados ou posições do móvel.  Zenão dizia: “como 

querem que a reta seja formada por corpúsculos materiais de extensão não nula?  

Isso vai contra a afirmação fundamental de que todas a coisas têm um número”.  E 

continuava afirmando que entre dois corpúsculos, deve haver um espaço, pois se 

estivessem unidos não haveria o que os distinguisse.  Tal espaço deve ser, portanto, 

maior que as dimensões de um corpúsculo, já que suas dimensões são as menores 

possíveis.  Desta forma, entre dois corpúsculos, pode-se intercalar um terceiro e 

assim ficar com mais um espaço entre o primeiro e o terceiro, e outro entre o terceiro 

e o segundo, e da mesma forma, indefinidamente.  Ou seja, é possível colocar entre 

dois corpúsculos quantos se quiser.  Desta maneira, não se pode usá-los como 

unidade de medida para segmentos, pois qual seria o número que pertence ao 

segmento que vai do primeiro corpúsculo ao segundo? 

 

Para Zenão, a natureza do movimento está em querer fixar num ponto, uma 

posição para um móvel num certo instante, e tal móvel já lá não se encontra mais.  

Para ele, entre dois instantes, por mais próximos que estejam, o móvel percorre um 

segmento com infinitos pontos.  Desta forma, não é possível atingir resultados, em 

qualquer ponto, se for tomado isoladamente dos outros.  O que se passa num ponto 

será entendido conjuntamente com sua interdependência, ou seja, com pontos de 

sua vizinhança.  Foi justamente desta deficiência que, séculos depois, os conceitos 

de infinitésimo e limite vieram a suprir.  A afirmação “an tem por limite L se an é 

vizinho de L quando n é vizinho de infinito” traz L como sendo o resultado da 

interdependência dos termos daquela seqüência.  Este resultado é bem determinado 

e único. 

 

O limite de uma seqüência (an) é, então, entendido como o resultado da 

interdependência duma infinidade de seus termos.  Existem seqüências numéricas 

para as quais é feito o índice n tender ao infinito e elas não se conservam vizinhas 

de nenhum número, mas seus termos crescem indefinidamente indo para o “mais 

infinito” ou vão para o “menos infinito”.  Para estas seqüências há as seguintes 

definições: “Diz-se que a seqüência numerável (an) tem por limite “mais infinito” 
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quando n tende para infinito e escreve-se = +nn
a

∞→
lim  ∞ quando a todo o número 

positivo δ se pode fazer corresponder um número inteiro n1 tal que n > n1 → an > δ”. 

Exemplos: 
n

n
10lim

∞→
= + ∞ 

3lim n
n ∞→

= + ∞ 

!lim n
n ∞→

= + ∞ 

 

Existem, por outro lado, seqüências que não têm limite, tais como                 

an = (-1)n. 2n; (an) = (-2, 4, -8, 16, ...).  Nesta seqüência podem ser verificados valores 

superiores a todo número positivo, mas também valores inferiores a todo número 

negativo.  Diz-se, então, que seqüências como estas não têm limite. 

 

A seqüência limitada (1, 0, 1, 0, 1,...), ou seja, que tem todos os seus termos 

compreendidos num intervalo limitado, não tem limite, pois, para todo número 

positivo δ, não existe um número inteiro n1 tal que n > n1 → |an| < δ. 

 

Há seqüências limitadas que têm limite.  Exemplo: an = 
n
1 .  Os termos desta 

seqüência estão compreendidos no intervalo ] 0 , 1 [ e ela tem limite zero. 

 

   

A condição de ser monótona e limitada para uma seqüência ter limite é 

suficiente, mas não necessária, como mostra o exemplo: xn = 
n

n)1(− , que tem limite 

e não é monótona.  As seqüências monótonas têm certas particularidades: “Toda a 

seqüência monótona crescente tem limite, finito ou infinito”.  E o mesmo vale para as 

decrescentes.  Se a seqüência monótona é limitada, ela tem limite finito e diz-se que 

a seqüência é convergente.  Por outro lado, se a seqüência monótona é não-

limitada, seu limite é infinito e ela é, portanto, divergente.  Toda seqüência que tem 

limite finito é limitada. 
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A gênese da noção de limite passa por questões polêmicas, tais como a 

dicotomia entre o discreto e o contínuo.  Na Grécia Clássica a grandeza geométrica  

era o protótipo do contínuo e o conjunto dos números encarado como discreto. 

A escola pitagórica afirmava que todas as coisas têm um número e que nada 

pode ser pensado ou conhecido sem ele.  É justamente a teoria das mônadas que 

busca uma estrutura da matéria semelhante à estrutura numérica.   Os pitagóricos 

admitiam apenas os números inteiros positivos e as razões entre eles.  O surgimento 

dos incomensuráveis colocou em xeque conceitos da escola pitagórica e a levou ao 

fim.  A matemática grega era essencialmente qualitativa, na qual a figura e a forma, 

que estão ligados à idéia de grandeza, desempenhavam o papel do número.  

 

 A polêmica eleática, em contraposição ao modelo pitagórico, trouxe à tona 

uma nova concepção de mundo contínuo e móvel.  Mundo no qual, o movimento 

não é dado como verdade, mas uma opinião.  “O paradoxo de Aquiles e a Tartaruga, 

concebido por Zenão, é um dos primeiros e mais famosos usos da idéia da 

infinidade” (Cobianchi, p. 96)  Neste paradoxo, Zenão quer dizer que Aquiles deve 

efetuar um número infinito de ações, o que não pode se concretizar num tempo 

finito.  Conclusão que contraria o senso comum, pois é lógico que Aquiles alcançaria 

a tartaruga com facilidade.   

 

Os argumentos de Zenão tornaram clara a incompatibilidade entre a teoria 

das mônadas e o mundo contínuo.  Segundo Cobianchi, esta incompatibilidade já 

havia sido revelada pelo fato de existirem alguns valores que não podem ser 

representados por razões de números inteiros, que é a incomensurabilidade (p. 97).  

O intuito de Zenão era, então, refutar a tese dos pitagóricos, mas não demonstrar a 

impossibilidade do movimento. 

 

Weierstrass, conhecido como o pai da análise moderna, foi quem deu início à 

chamada aritmetização da análise.  Ele e sua escola, sempre respeitando muito o 

rigor matemático, desenvolveram a teoria dos limites e eliminaram do cálculo 

infinitesimal toda a referência às quantidades cada vez menores, mas não nulas.  

Foram Cantor e Dedekind que abriram espaço para uma rediscussão do infinito e 

introduziram o infinito atual, isto é, o do tipo do contínuo.  Desta maneira, a noção de 

limite estabelece uma teoria quantitativa da continuidade.   
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Para elaboração e análise dos questionários, foram usados como base os 

trabalhos de Sierpinska (1985) e Robert (1982). 

 

A partir de um estudo histórico da noção de Limite, Anka Sierpinska, em seu 

trabalho intitulado “Obstacles epistemologiques relatifs a la notion de limite”, fez uma 

lista de obstáculos relativos à noção de limite: “horror ao infinito”; “obstáculos ligados 

à noção de função”; “obstáculos geométricos”; “obstáculos lógicos”; “o obstáculo do 

símbolo”.  Para a pesquisadora, o primeiro (horror ao infinito) é o mais importante de 

sua lista. 

 

Um exemplo da manifestação do “horror ao infinito”, dado pela autora é 

também um dos aspectos que será trabalhado nesta pesquisa: o obstáculo que 

consiste em associar a passagem ao limite a um movimento físico, a uma 

aproximação: “aproxima-se indefinidamente” ou “aproxima-se cada vez mais”, 

enquanto que a noção de limite na teoria aceita, hoje, pela comunidade científica, é 

concebida de maneira estática.   

 

A definição formal exige que se leve em consideração todos os termos de 

uma seqüência, isto é, exige a existência de um conjunto infinito.  E esta é a primeira 

questão ressaltada pela pesquisadora, pois, o “horror ao infinito” resulta da recusa 

dos conjuntos infinitos por parte dos estudantes.  Também Cornu (1983) ao 

pesquisar sobre a aprendizagem da noção de limite, afirma que é no momento do 

estudo do limite que os alunos se deparam pela primeira vez com o infinito e 

questões a ele relacionadas.  E ainda coloca que “a noção de infinito é intimamente 

ligada à noção de limite” (CORNU, p. 22,). 

 

Desde o método da exaustão de Eudoxo, por volta de 350 a.C., até Cauchy 

em meados do século XIX, utilizava-se a concepção de limite como aproximação.  A 

noção de limite baseada no aspecto topológico de vizinhança que é aceita 

atualmente, e que é estática, deve-se a Weierstrass.  Este foi o resultado de seu 

trabalho sobre a aritmetização da(s) matemática(s), que consistia basicamente em 
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fundamentar a matemática somente sobre a noção de número, não mais referir-se à 

grandeza, como se fazia até Cauchy.   

 

 Newton, ao desenvolver o método das fluxões, considerou que uma curva era 

gerada pelo movimento contínuo de um ponto.  Ele dava o nome de fluente a uma 

quantidade que flui, ou seja, uma variável; e dava o nome de fluxo do fluente, à taxa 

de variação.  Considerou dois tipos de problemas, um que corresponde ao que hoje 

é conhecido por diferenciação, ou seja, estabelecer uma relação entre fluente e seus 

fluxos, e o outro, que corresponde ao que hoje é conhecido como resolver uma 

equação diferencial, isto é, dada uma relação entre fluentes e seus fluxos, pretende-

se encontrar uma relação envolvendo apenas os fluentes.  Posteriormente, Newton 

tentou evitar tanto quantidades “infinitamente pequenas” quanto “quantidades que 

fluem”, substituindo-as pela doutrina das primeiras e últimas razões.  Para explicar a 

doutrina das “primeiras e últimas razões”, ele expressa a “primeira razão de 

aumentos nascentes” e a “última razão de incrementos evanescentes”.  As razões 

finais são os limites para os quais as razões de quantidades, diminuindo, convergem 

e dos quais elas se aproximam mais do que por qualquer diferença dada, mas, que 

nunca vão além dela, nem sequer o alcançam.  Essas quantidades são diminuídas 

in infinitum. 

 

 Aqui, Newton realmente se aproxima da noção atual de limite, embora utilize 

o termo “desaparecer” para os “incrementos evanescentes”.  Ele não esclareceu a 

questão se existe realmente uma razão dentre incrementos que desaparece.  Tal 

questão perdurou durante todo o século XVIII.  Newton ainda coloca um lema: “As 

quantidades e as razões de quantidades, que em qualquer tempo finito convergem 

continuamente para a igualdade, e antes do final daquele tempo aproximam-se mais 

umas da outra do que por qualquer diferença dada, tornando-se finalmente iguais” 

(Cobianchi, p. 149).  Na verdade, o que Newton coloca é que se houver duas 

quantidades variando no tempo e se a diferença entre elas diminuir continuamente, 

então ter-se-á que finalmente uma é igual a outra.  Isso é o mesmo que afirmar que 

o limite de uma, com tempo tendendo a infinito, é igual ao limite da outra. 

 

Sierpinska ainda coloca que “é verdade, embora seja paradoxal, que não se 

pode compreender a noção de limite, sem ter compreendido a noção de número 
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real” (1985, p. 41)1, no entanto só se compreende verdadeiramente o conceito de 

número real após a compreensão da noção de limite.  A autora está se referindo ao 

chamado círculo vicioso, devido à uma falha de raciocínio que os matemáticos 

vinham cometendo desde os tempos de Cauchy.  Esta falha consistia 

essencialmente em definir o limite de uma seqüência como sendo um número e em 

seguida definir número real como limite de uma seqüência de números racionais.  

Este paradoxo não pode ser resolvido sem que se aceite a existência dos conjuntos 

infinitos, tanto os relativos ao infinito do tipo do enumerável, quanto os relativos ao 

infinito do tipo do contínuo, segundo a terminologia de Caraça. 

 

A autora observou alunos que trataram a passagem ao limite como um 

raciocínio por indução: os alunos “calculam” alguns termos da seqüência e concluem 

seu limite.  A pesquisadora dá a este fenômeno, que se baseia em alguns cálculos 

numéricos, o nome de indução incompleta.  Trata-se, naturalmente, de um raciocínio 

insuficiente, do ponto de vista matemático.  Ela ainda acrescenta alguns obstáculos 

que recusam o estatuto de operação matemática à passagem ao limite.  Para 

justificar um resultado não se pede para fazer demonstrações rigorosas, mas é 

suficiente encontrar uma fórmula que descreva a situação dada e que permita uma 

posterior verificação por um cálculo simples.  Outra questão é a de se transferir as 

propriedades dos termos de uma seqüência ao seu limite. 

 

Sierpinska também faz referência a um outro fenômeno, que é “transferir 

automaticamente os métodos algébricos próprios à manipulação de grandezas 

finitas às infinitas”.  Segundo ela, esse foi um obstáculo levantado por Galileu no 

começo do século XVII, em ligação com o paradoxo medieval bem conhecido, o qual 

tratava de comparar o número de pontos sobre as circunferências concêntricas dos 

círculos de raio 1 e 2 respectivamente.  Para ele, os problemas aparecem “quando 

nós tentamos, com nossas mentes finitas, discutir o infinito, atribuindo a ele 

propriedades que damos ao finito e limitado”(1985, p. 47)2.  Após, a autora coloca a 

questão se a expressão: “∞.A.B. ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∞.2
1  = 

2
.BA ” é também ou não sintoma deste 

                                                           
1 Tradução da autora desta pesquisa. 
2 Tradução da autora desta pesquisa. 
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obstáculo, dado que a linguagem algébrica nesta expressão, tomada literalmente, é 

ilegal.   

 

Ainda retratando o “horror ao infinito”, Sierpinska inclui mais um obstáculo, 

que é o físico.  Este é manifestado nas descrições “dinâmicas” de limite e consiste 

em questionar se uma grandeza atinge ou não o seu limite.  Segundo a autora, 

algumas pesquisas possibilitam afirmar que essa é uma questão muito freqüente nos 

estudos iniciais de Análise Matemática. 

 

Para tratar dos obstáculos ligados à noção de função, a autora coloca 

primeiramente que a formalização de tal noção foi um momento decisivo, que 

permitiu, no século XIX, uma formulação clara da noção de limite livre das 

instituições geométricas e físicas.  A definição de limite dada, por exemplo, por 

Cauchy é a seguinte: “assim que os valores sucessivamente atribuídos a uma 

mesma variável se aproximam indefinidamente de um valor fixo, de maneira a 

terminar por diferenciar tão pouco quanto se gostaria, esse último é chamado o limite 

de todas as outras”3 (1985, p. 49).  Por um longo tempo na história as concepções 

de limite se aplicavam somente às funções monótonas.  Em geral, o tipo de resposta 

dos alunos é associado à forma como Cauchy pensava o limite.  Ou seja, que os 

termos de uma seqüência vão se aproximando do seu limite.    

 

Um aspecto do obstáculo ligado ao conceito de função é enfocar 

exclusivamente o caráter relacional da função.  Quando se procura o limite de uma 

função em um ponto, é importante saber qual é seu domínio e contradomínio, não 

para saber qual é o valor da função neste ponto, mas se ela está definida nas 

vizinhanças deste ponto, isto é, se este é um ponto de acumulação do domínio da 

função.  Aline Robert trata também dessa questão ao retratar o fato de os alunos, 

muitas vezes, não perceberem que para limites de seqüências numéricas, n é a 

variável do fenômeno.  E, portanto, só faz sentido falar em n → ∞, já que N é um 

conjunto discreto.  Por exemplo, a questão de caráter provocativo proposta no 

questionário piloto: 
n

n
n +→ 2

3lim
2

, tendo que n ∈ N, pretende questionar exatamente a 

impossibilidade de n tender a 2. 
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Outra manifestação do obstáculo ligado ao conceito de função está no fato de 

os alunos, muitas vezes, acharem que o limite de uma função é o ínfimo ou o 

supremo do seu conjunto imagem.  Então, a autora coloca que é necessário 

distinguir a função do conjunto de seus valores e que isso é particularmente difícil 

quando se trata de seqüências, pois, em geral, a atenção é voltada para o conjunto 

de seus valores, enquanto que a variável não é ressaltada.  Fala-se do domínio da 

função, mas de uma maneira diferente da do caso da variável contínua.  O índice 

“percorre” o conjunto dos números naturais e não “pertence” ao conjunto dos 

naturais.  Com isso, ressalta-se que é preciso que fique claro que a seqüência       

(1, 1, 1, 1, ...) tem um número infinito de termos e não apenas um.  Portanto, a 

distinção entre a função e o conjunto de seus valores é indispensável.   

 

Outra manifestação deste obstáculo está no fato de, por exemplo, se pensar 

que a seqüência dada por an = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

parnse
n

ímparnse

,1
,5

, tem dois limites, 5 e 0.  Uma das 

conclusões da pesquisa de Nunes (2001) foi que os estudantes resistem em 

conceber a unicidade do limite. 

 

O “obstáculo geométrico” está ligado a uma concepção geométrica da noção 

de limite.  Sua manifestação pode ser dada por meio de uma idéia geométrica da 

diferença entre uma grandeza variável e uma grandeza constante, que é o limite.  O 

cerne desta problemática está justamente em se pensar em ‘grandeza’ e não 

‘número’.  Um exemplo dado por Sierpinska é a concepção do círculo como limite 

dos polígonos inscritos ou circunscritos, que seria um dos sintomas deste obstáculo.  

Isto é, quanto maior o número de lados, mais a forma do polígono se aproxima da do 

círculo.  Este obstáculo está vinculado à idéia da diferença que se tem no caso do 

método da exaustão.  De acordo com a autora, o termo ‘diferença’ mudaria de 

sentido com a mudança da grandeza com a qual se trabalha, isto é, para calcular 

limite de grandezas, seria, de certa forma, como se precisasse fazer caso a caso e, 

portanto, não se poderia generalizar.  Dessa maneira, a pesquisadora refuta o 

                                                                                                                                                                                     
3 Tradução da autora desta pesquisa. 
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trabalho de limite de grandezas, pois se pretende chegar ao número e a uma noção 

de limite que pode ser generalizada. 

 

As origens do “obstáculo geométrico” estão na ausência de um conceito bem 

formado de número real.  Voltando àquele referido paradoxo, não seria possível 

dizer se a noção de limite foi especificada no século XIX graças à definição de 

número real, ou, se ao contrário, uma definição de número foi possível pois se 

entendeu a idéia de limite. (Sierpinska, p. 53) 

  

Quanto aos “obstáculos lógicos”, pode-se afirmar que a dificuldade dos alunos 

está em compreender o aspecto lógico da definição de limite referente à ausência 

dos quantificadores ou à sua ordem, bem como, o obstáculo relativo ao símbolo da 

operação de passagem ao limite. 

 

No primeiro aspecto, ou seja, na ausência dos quantificadores, aparecem as 

descrições de limite a partir da língua natural e não uma linguagem simbólica.  Neste 

obstáculo também se enquadra a dificuldade que consiste em levar em consideração 

que no gráfico cartesiano de uma função está subentendido um “movimento” do eixo 

x ao y, enquanto que ao se estudar o limite em um ponto da função, vai-se no 

sentido inverso.  Tal dificuldade é a origem deste obstáculo. 

 

O símbolo de operação de passagem ao limite foi introduzido por Cauchy.  

Até então, a passagem ao limite não era considerada com uma operação 

matemática, por isso Cauchy ao considerá-la como tal foi obrigado a dar a ela um 

símbolo, pois a considerou como uma noção de base com relação às noções de 

derivada, integral e continuidade.  Foi seguindo esta tendência que Cauchy 

simbolizou a operação de passagem ao limite, enfatizando as semelhanças com a 

álgebra, ocultando as diferenças e podendo levar a uma perda de significação.  É 

nisso que consiste o obstáculo do símbolo. 

 

O trabalho da pesquisadora Aline Robert visa responder à seguinte questão: 

“Quais são as dificuldades específicas da convergência de seqüências numéricas?”.  

Para tal, a pesquisadora reuniu os resultados sobre os procedimentos utilizados 

pelos estudantes para responder um questionário, classificando-os em modelos 
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expressos.  Sierpinska bem explicou o que Robert quer dizer com “modelos 

expressos”: “O termo “modelo expresso” é definido como um “certo componente da 

concepção de convergência das seqüências numéricas; “modelos” – porque se trata 

das representações de convergência que se desenvolve na mente dos alunos; 

“expressos” - porque se trata da expressão escrita destas representações” 

(Sierpinska, op. cit., p. 60)4.  Robert categorizou por volta de 1200 protocolos em 

modelos expressos da seguinte maneira: “Modelos Primitivos”; “Modelos Dinâmicos”; 

“Modelos Estáticos”; “Modelos Mistos”. 

 

Na categoria dos modelos primitivos, que a autora subdivide em 

estacionários, “barreiras” e monótono, agrupam-se descrições incompletas da 

convergência de seqüência.  Apesar de incompletas, tais descrições realçam 

representações mentais de uma noção efetivamente difícil.  Foram classificadas no 

modelo estacionário expressões como: “os termos são os mesmos a partir de um 

certo valor”; “a seqüência termina ...”; (1982, p. 101).  Estas descrições mostram, de 

certa forma, uma concepção simplista da convergência, na tentativa de resolver a 

contradição entre a infinitude dos índices e a acumulação dos valores da seqüência 

em torno do limite. 

 

No modelo primitivo denominado “barreira” foram agrupados descrições tais 

como: “seus valores não podem ultrapassar L”; “seus valores não o ultrapassam 

jamais”.  Enquanto que no caso dos modelos primitivos monótonos, foram 

agrupadas descrições do tipo: “uma seqüência é convergente se ela é crescente e 

majorada (ou decrescente e minorada)”; “uma seqüência convergente é uma 

seqüência crescente que não pode ultrapassar seu limite”.  Na expressão deste 

modelo manifestam-se de maneira correta os traços do ensino; do teorema sobre as 

seqüências monótonas limitadas parece ser desconhecido para o aluno, o fato da 

condição suficiente, e não necessária da monotonicidade para a convergência de 

seqüências.   

 

No segundo tipo, os modelos dinâmicos, estão agrupadas as descrições de 

representações como as expressas pelas seguintes sentenças: “Quanto mais n 

aumenta, mais an se aproxima de um número”; “as imagens se aproximam cada vez 
                                                           

 
4 Tradução da autora desta pesquisa. 
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mais de um número”; “quanto mais n aumenta, mais a distância de an a L é 

pequena”; “an tende a L”; “an+1 está mais próximo de L que an”. 

 

A autora destaca que a metade dos desenhos associados às expressões de 

modelos dinâmicos é associada à monotonicidade.   

 

Na categoria dos modelos estáticos estão classificadas as descrições que 

traduzem em língua natural a definição em (ε, N) da convergência de seqüência.  

Nela aparecem expressões como: “todo intervalo contendo L contém todos os an 

salvo um número finito”; “tomando-se um intervalo em torno de L, existe um valor a 

partir do qual todos os termos estão no intervalo”. 

 

A última categoria, ou seja, a dos modelos mistos é destinada aos protocolos 

em que aparece justaposta ou imbricada uma descrição estática e uma dinâmica.  

Um exemplo dessa categoria é encontrado numa descrição de seqüência 

convergente como sendo aquela em que “a partir de um certo valor N todos os seus 

termos estão numa vizinhança de L cada vez menor”, seguida da definição formal 

dada simbolicamente “(∀ ε > 0) (∃ N ∈ Ν) (∀ n ≥ N) (|an – L| < ε)”. 

 

Robert constata muitos erros que tinham como origem (não-exclusiva) não 

considerar o caráter variável de n.  Tal dificuldade é geralmente superada, exceto 

nas situações de dupla ocorrência de n, tal como u
∞→n

lim n
n.  Um dos erros destacados 

é “não levar em consideração o fato, que convergência de uma seqüência (un) é n 

que é a variável que tende ao infinito” (ROBERT, 1982, p. 419)5.  Segundo a 

pesquisadora, existe um erro de concepção que vai além do simples abuso de 

notação, que consiste em esquecer o “n ∈ N” que modifica a variável n na (un) ou o 

“n → ∞” (ROBERT, 1982, p. 420).  Tal erro é intimamente ligado à própria natureza 

da convergência de seqüências.  Destaca que se deve levar em conta que essa 

convergência só pode se conceber na vizinhança de +∞ porque N é um conjunto 

discreto.  Este ponto é exatamente o que trata a 4a questão do questionário.  Robert 

afirma ainda que nas representações expressas dinâmicas da convergência não é 

evidente que n é a variável do fenômeno, pois se costuma encontrar expressões tal 
                                                           
5 Tradução da autora desta pesquisa. 
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como “os un se aproximam de L”.  Nesta expressão não é claro que u, com n 

variando, se “aproxima” de um limite.  Além disso, ainda há a questão de que não 

tem sentido perguntar se a função atinge o seu limite ou não. 

 

Um dos resultados do trabalho de Robert foi que existem dificuldades 

específicas da noção de convergência que podem explicar ao mesmo tempo uma 

grande parte dos erros e sua persistência: existe a dificuldade de fazer aparecer 

uma representação mental da convergência.  Tal representação que deve traduzir a 

definição em (ε, N) enquanto que as representações dinâmicas, ou seja, as que 

relacionam o limite a um movimento físico são mais imediatas, portanto mais fáceis, 

mas não se mostram necessariamente suficientes, além disso, outras 

representações erradas podem se revelar antes.  Neste trabalho, foram formuladas 

questões tentando colocar em discussão um tipo de representação dinâmica a partir 

do confronto do comportamento de uma seqüência monótona limitada e outra 

constante.  
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4. O Experimento 
 

Neste capítulo são descritos os procedimentos utilizados na preparação e 

aplicaç

.1 Questionário Piloto 

Em termos de uma Engenharia Didática, o questionário piloto pode ser 

consid

O questionário foi aplicado aos mesmos alunos sujeitos da pesquisa, com 

uma c

Resolva as questões abaixo, indicando o valor do 

 

ão da seqüência de atividades.  No primeiro momento foi aplicado um 

questionário piloto que será exposto em seguida. 

 

 

4
  

erado como inserido na segunda fase da mesma, pois ele funciona como um 

guia para, juntamente com a fundamentação teórica, auxiliar na concepção das 

atividades. 

 

erta antecedência em relação às outras atividades.  Este consta de quatro 

questões reproduzidas a seguir: 

 

 

limite, se houver, e comente: 

Explicando com palavras. 

Explicando com desenho.                     n ∈ Ν

 

1)     3      2limn
n ∞→

) 5lim
∞→n

2) 
nn

1lim
∞→

        4) 
n

n
n +∞→ 2

3lim   
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.1.1 Análise Prévia 

Foi elaborado um pequeno questionário que envolve o conceito de limite de 

ara ser aplicado a alunos que já estudaram limites de 

conceito de seqüências.  O objetivo é 

analisar como os alunos interpretam os termo

Assim, foi escolhida uma função com a qual, muito 

lmente, o aluno teria certa familiaridade.  É ela: f: N → R tal que f(n) = n2 e  

foi pe 2

2

nd : N → R tal que f(n) = 

 

4
 

seqüências numéricas p

funções, porém não tiveram contato com o 

s “tender a”; “limite de”.  Para isso, eles 

deveriam resolver cada uma das questões, justificando por meio de palavras e 

desenhos. 

 

Foi colocada na primeira questão, uma seqüência que cresce na medida em 

que o valor de n aumenta.  

possive

dido que o aluno calculasse 
∞→n

lim n .  Nesta questão, o aluno que já tinha 

trabalhado com o conceito de limite de funções provavelmente não tenha grandes 

dificuldades.  O que se deseja é saber se ele associa o conceito de limite com 

aproximação, no sentido de que quando n se aproxima de infinito, n2 também tende 

para o infinito.  Aqui, a resposta esperada é 
∞→n

lim n  = + ∞. 

 

Na segunda questão, foi escolhida uma seqüência limitada, para a qual, na 

medida em que n aumenta, ela diminui e te e a zero: f
n
1 .  

essalta-se o fato de que, enquanto que na primeira questão a seqüência não é 

limitad

R

a, crescendo para o infinito, que Caraça chama de infinito do tipo do 

enumerável, já na segunda questão, a seqüência escolhida é limitada e, portanto, os 

infinitos termos estão “confinados” no intervalo [0, 1].  Este mesmo autor chama-o 

como infinito do tipo do contínuo.  Pretende-se investigar se essas duas naturezas 

de infinito acarretariam alguma dificuldade para a explicitação da noção de limite por 

parte dos alunos.  Espera-se que eles indiquem como resultado o limite igual a zero 
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sem grandes dificuldades.  No desenho que eles fizerem, será possível notar se 

percebem tal seqüência como limitada, pelo intervalo [0, 1]. 

 

Na terceira questão, foi escolhida a seqüência: f(n) = 5, para justamente, 

saber como os alunos entendem limite de uma função constante, o que significa, 

ara eles, n → ∞, e principalmente, se eles irão interpretar que conforme n cresce, a 

função

 

A quarta questão é provocativa: 

p

 não “se aproxima” de 5, mas é o próprio 5 para qualquer valor de n, por isso 

seu limite é 5.  Aqui, o objetivo é analisar se eles mantêm a coerência entre o que 

pensaram para resolver esta questão com as duas anteriores: se antes se 

expressaram dizendo que a função se aproxima de algo, como eles irão se 

expressar diante da função constante.  Aqui, espera-se que o aluno indique como 

resultado 
∞→n

lim 5 = 5.  Nesta questão, ele pode perceber que não precisa achar um  n0 

de tal forma que para todo n > n0 , tem-se | f(n) – 
∞→n

lim f | < ε, dado ε > 0 

arbitrariamente.  Ou seja, a busca de n0 neste caso é desnecessária.   

2→n
lim

n
n

+2
3 , para n → 2.  O objetivo é saber 

omo o aluno irá agir diante de um número natural n, ou seja, ponto isolado, “se 

aproximando” de 2.  O desejo, embora isso seja muito difícil de se revelar, é que o 

aluno responda que não faz se

c

ntido falar em limite de uma seqüência para n se 

aproximando de um ponto isolado. 

 

No entanto, espera-se que o aluno escreva que o resultado dessa questão é 

limite igual a 
2
3 , pois imagina-se que ele irá pensar que deve substituir o valor 2 em 

n, e o

pode tender a dois. 

 limite, de densidade e de funções. 

4.1.2 

 resultado será o valor da função no ponto n = 2, sem observar que o n não 

 

Um aluno que seja capaz de perceber isso desenvolveu suas concepções 

diante do conceito de

 
Aplicação 
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A atividade foi desenvolvida com 20 alunos do 3º ano de Matemática de uma 

rior do estado de São Paulo, em março de 2004, em horário de 

ula.  

 

informados que se tratava de uma pesquisa, e que os resultados da atividade 

ão implicariam em qualquer alteração na avaliação do curso.  

 

icialmente uma certa 

reocupação por precisarem resolver questões para as quais não haviam se 

prepar

na primeira questão.  Neste instante, foi necessária 

ma intervenção, alertando-os que não se tratava de derivação, após o que, os 

alunos

s estavam exatamente 

studando o assunto ‘derivada’, daí a preocupação de aplicar o que estavam 

estuda

Das dez duplas, oito duplas acertaram os limites das duas primeiras 

maioria dos alunos acertou as três primeiras 

uestões e a última, a provocativa, nenhum acertou.  De certa maneira, foram 

confirm

universidade do inte

a

A aplicação do questionário demorou por volta de 50 minutos.  Os alunos 

foram 

n

Como o intuito era facilitar a troca de experiências entre os alunos, foi pedido 

que eles trabalhassem em duplas.  Os estudantes mostraram in

p

ado especificamente.   

 

A maioria, ao receber as questões, imediatamente começou a calcular a 

derivada da função proposta 

u

 começaram a procurar caminhos e no decorrer dos trabalhos, mostraram 

interesse e disposição para resolver as questões propostas. 

 

Este fato despertou a curiosidade da pesquisadora a ponto de comentá-lo 

com o professor da turma.  Este explicou que os aluno

e

ndo no momento no questionário. 

 

 

4.1.3 Análise dos Resultados 
 

questões.  De uma forma geral, a 

q

ados os resultados esperados. 
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Na primeira questão, o que a maioria dos alunos fez foi substituir n na função 

para calcular o limite, ou seja, fizeram: 
∞→n

lim n2 = ∞2 = ∞.  A este resultado, é possível 

nska que consiste em aplicar métodos ou 

proced

A = {1, 2, 3, 4, 5, ....., n}       A = Domínio  

  B = {

a função é infinito e, no entanto, indicou 

 associam n ao infinito, não a um valor 

ando bem uma das principais questões levantadas por 

e queira, 

u seja, eles indicaram n, pensando estar indicando o infinito.  Após discussão, foi 

instituc

ontam que os alunos não concebem o limite como 

sendo 

associar o obstáculo indicado por Sierpi

imentos algébricos próprios das grandezas finitas às infinitas.  Além disso, 

está presente a prática, bastante freqüente entre os alunos, de substituir a variável 

pelo valor a que está tendendo, prática essa que só conduz ao resultado correto, se 

a função for contínua no ponto.  Apenas três duplas indicaram direto que 
∞→n

lim n2 = ∞.   

 

Como eles tinham que explicar com palavras o que haviam pensado, essas 

duplas escreveram que se n cresce, a função também cresce. 

 

Uma dupla expressou a concepção conjuntista de função, explicitando os 

conjuntos domínio e imagem.  Indicando da seguinte forma:  

“ 

1, 4, 9,16,25,...., n}        B = Imagem 

  B ⊂ A, A e B ∈ Ν”.   

Esta dupla havia respondido que o limite d

dois conjuntos finitos, mostrando que eles

indeterminado, mostr

Sierpinska que é a recusa dos conjuntos infinitos por parte dos estudantes. 

 

Numa entrevista posterior, esta dupla explicou que queria indicar um conjunto 

infinito.  Para esses alunos, n indica um número natural tão grande quanto s

o

ionalizado então que n é uma variável inteira positiva, que representa um 

valor qualquer.  E que para a representação de um conjunto infinito, ele deve ser 

indicado com reticências.  De uma maneira geral, ao tentar expressar o que 

pensaram, os alunos explicitam certas concepções envolvendo o conceito de limite, 

como as apresentadas a seguir: 

“Quanto maior o n, maior o limite”; 

“Para n2, o limite será crescente”.   

Afirmações como estas ap

um número real. 
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ebemos que a função cresce conforme 

umentamos os valores de n.”.  Outra dupla escreveu: “o limite tende ao infinito 

positivo por

m que o limite tende ao infinito.   

 

uma desenhou uma curva 

ontínua. 

 

ndo que três duplas começaram atribuindo a n o valor zero, incluindo a 

upla que apresentou a curva contínua.  E os demais, começaram pelo 1. 

 

“A = { 1, 2, 3, 4, 5, ......, n} 

Uma dupla escreveu: “
∞→n

lim n2 = ∞ . ∞ = ∞2 ?”, deixando explícito o ponto de 

interrogação, e escreveu a seguir: “Perc

a

que n ∈ Ν.” 

Cinco duplas indicaram que quando n aumenta, o mesmo acontece com os 

valores da função, sem escrever que o limite aumenta ou tende para o infinito, sendo 

que as outras 5 indicara

Nesta questão, todos os alunos desenharam um gráfico para a função, dos 

quais 9 duplas indicaram pontos no plano cartesiano, e 

c

Para a construção dos gráficos todos os alunos recorreram a uma tabela de 

valores, se

d

Na segunda questão, a mesma dupla que indicou os conjuntos domínio e 

imagem repetiu o procedimento: 

 B = {1, 
2
1 , 

3
1 , 

4
1 , 

5
1 , ......, 

n
1 } 

B ⊄ Α, {∀  A∈Ν ∃  Β∉Ν}”.  Mostrando a mesma falha referida na primeira 

questão, ou seja, apresentou ambos os conjuntos finitos, e indicaram diretamente 

∞→n
lim

n
1  = 0.  Nota-se por esta produção, a preocupação dos alunos em apresentar 

apresentação peque pela falta de precisão e, talvez, de significado.   

 

 função tende a 

ero.  Cinco duplas indicaram 

certa erudição matemática traduzida pelo uso de símbolos, mesmo que essa 

Quatro duplas escreveram que o limite tende a zero, não a função, enquanto 

que outras quatro o fizeram corretamente, ou seja, escreveram que a

z
∞→n

lim
n
1  = 

∞
1  = 0.  Uma outra manifestação do 

obstáculo do tipo algébrico.  Duas duplas não indicaram nenhum valor e escreveram:   
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• 

para    n ≥ 1.  Conforme se aumenta os valores de n, obtem-se y cada vez 

Aliás, e 3 e 4. 

 

Co

esta seqüência decrescente e limitada tem limite zero, não apresentando nenhum 

ent

 1 e indicaram no gráfico, corretamente, somente os pontos; 

duas construíram a tabela a partir do n 

Possivelmente, eles nunca tiveram que 

lvez 

eja mais familiar que uma linha curvilínea tracejada, e esta foi a maneira que eles 

util

“n é indeterminada em 0.  O aumento dos valores de n (x) acarreta uma 

diminuição dos valores em y tornando a função decrescente”. 

• “Esta função é indeterminada para n = 0.  Assim, a função será determinada 

menor”. 

Quanto aos gráficos, o procedimento foi o mesmo apresentado na questão 1.  

ste também foi o procedimento para os gráficos das questões 

mo era previsto, os alunos não apresentaram dificuldades em perceber que 

rave, o fato de n crescer (infinito do tipo enumerável) e a função ter valores 

“confinados” no intervalo [ 0, 1 ] (infinito do tipo do contínuo). 

 

Na terceira questão, seis duplas aparentemente reproduziram o que ouviram um 

dia um professor falar ou leram num livro de cálculo: “o limite de uma constante é a 

constante” ou “
∞→n

lim c = c”.  Destas duplas: três construíram uma tabela de valores, 

começando com n =

= 0 e, no gráfico desenharam uma linha 

tracejada e demarcaram bem os pontos; a outra não fez tabela, nem gráfico.  Destas 

seis duplas, três indicaram explicitamente 
∞→n

lim 5 = 5, as outras três não expressaram 

que o limite é 5, no entanto, concluíram que se trata de uma função constante.   

 

O fato de aquelas duas duplas ter desenhado linha tracejada chamou a atenção 

para o caso de os alunos, talvez, terem percebido que sendo N um conjunto 

discreto, a curva não deve ser contínua.  

produzir um gráfico de pontos isolados, no entanto, uma linha reta tracejada ta

s

izaram para expressar que perceberam que não se tratava de uma curva 

contínua.   

 

Duas duplas alegaram que não existe o limite, pois trata-se apenas de um ponto.  

Uma delas indicou o ponto 5 no eixo x.  Apenas uma dupla escreveu sem maiores 
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comentários que 
∞→n

lim 5 = 5 e não fez gráfico, nem tabela e escreveu: “para qualquer 

valor de n, f(n) terá sempre o mesmo valor que é o 5”.  Uma dupla indicou a tabela a 

artir do n = 1, fez o gráfico indicando corretamente somente os pontos e não 

esc

s foi buscar uma explicação técnica 

ue possibilitasse chegar a um resultado numérico. 

 

p

reveu a regra do limite de função constante. 

 

Nas duas primeiras questões, os alunos escreveram que conforme n aumentava, 

a função tinha um tipo de comportamento, relacionando o limite com o fato de n 

tender para o infinito.  Nesta questão, nenhum aluno fez menção ao fato de n tender 

a infinito, evidenciando que a preocupação dele

q

A quarta questão foi a primeira a ser resolvida por uma dupla, que fez o seguinte: 

“
∞→n

lim
n

n
+2
3 =  

22
2.3

+
 = 

4
6  = 

2
3 .  Como o limite não teve indeterminação, a resolução foi 

possível de forma simples.” 

 

Todas as duplas indicaram este mesmo resultado, exceto uma que fez o seguinte 

comentário: 

“limite tende lateralmente ao ponto (2, 
2
3 ).  Domínio = N – {2};              

ontradomínio = Q – C {
2
3 }”.  E indicou no gráfico de pontos, o ponto (2, 

2

“aberto”. 

3 ) vazio ou 

 

definida no ponto 2.  Porém este fato não trouxe nenhuma influência sobre o limite, 

Nesta questão aconteceu o esperado: o aluno substituiu n = 2 na função.  

Certam

omínio.  No entanto, este pode ser um ponto de partida para uma 

utífera discussão de uma das questões que envolvem o conceito de limite, a saber, 

qual é o significado de “tender a”. 

Com esta resposta ficou claro que a dupla não percebeu que a função estava 

se ele existisse. 

 

ente, nenhum aluno atentou para o fato de n = 2 ser ponto isolado e que, 

portanto, não faz sentido falar em limite para um dado n que não é ponto de 

acumulação do d

fr
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 uma entrevista após a análise dos resultados. 

 

 
 

 

De uma maneira geral, os alunos mostraram grande inconsistência ao 

escrever que o “limite tende” ou o “limite é crescente” ou “decrescente”.  Poucos 

escreveram com clareza que o que varia conforme n se modifica, é a função, não o 

limite, este sim, deve assumir um valor.  O fato foi discutido com três duplas com as 

quais houve oportunidade de fazer

Pode ser constatado pelos resultados apresentados a grande preocupação 

por parte dos alunos em procurar sempre uma técnica ou um algoritmo pelo qual se 

possa obter um resultado numérico que supostamente toda questão matemática 

exige. 
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4.2. A Seqüência de Atividades 

Em seguida é apresentada a seqüência de cinco atividades desenvolvidas 

om os alunos.  As sessões, que foram realizadas durante o horário normal de 

ulas, totalizaram seis encontros, todos no segundo semestre de 2004.  Como 

apenas a primeira tin ividualmente, pois o 

tuito era saber se o aluno conseguiria representar um conjunto infinito e outro com 

 elementos, se perceberia n como variável ou se associaria n ao infinito.  Os outros 

uatro questionários foram respondidos em duplas, com o objetivo de promover 

discus

eita a análise.  Cada processo concluído 

onstitui o que se chama de atividade, isto é, faz-se a análise prévia, depois se 

aplica 

 

 

 

c

a

ha um caráter diagnóstico, foi feita ind

in

n

q

são e interação entre os estudantes. 

 

A concepção das questões, juntamente com as análises prévias inserem-se 

na segunda fase de uma engenharia didática.  É nela que se decide por um 

determinado número de variáveis que serão trabalhadas e analisadas.  Após a 

aplicação de cada questionário é feita uma institucionalização das noções 

envolvidas em cada um.  Com os resultados obtidos e as observações feitas no 

momento da aplicação dos questionários é f

c

o questionário.  O próximo passo era a institucionalização, e então a análise 

dos resultados.  Foi neste processo se desenvolveu cada atividade.   A fase em que 

foram aplicados os questionários na sala de aula, bem como o momento da 

institucionalização feita a partir da discussão das noções envolvidas numa plenária 

dos alunos constituiriam a terceira fase, chamada de experimentação.  A quarta fase 

vem no próximo passo, quando é feita a análise dos resultados. 

 

A seguir a apresentação das análises prévias, questão a questão.  

Posteriormente, as análises dos dados.  Os questionários estão apresentados em 

anexo.   
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4.2.1 Análise Prévia das Atividades 
 

Com a atividade 1, pretende-se verificar quais os significados que o aluno 

tribui às noções básicas envolvidas no conceito de seqüências numéricas, e, se ele 

laciona o conceito de seqüência ao de função.  Foi decidido aplicar o questionário 

 o aluno o fizesse individualmente, 

iferentemente dos demais que seriam feitos em duplas, pois nos outros casos o 

rvar os comentários e discussões dos alunos, já, aqui, o intuito é o 

 dos conceitos básicos que envolvem a noção de seqüência 

Atividade 1 
 

a

re

proposto para tal atividade de forma que

d

objetivo é obse

trabalho com alguns

numérica e a variável natural n. 

 

1)a) Escreva os 3 primeiros números naturais. 

b) Escreva os 132 primeiros números naturais. 

c) Escreva os n primeiros números naturais. 

d) Escreva todos os números naturais. 

e) Na questão (b) há mais, ou menos números que na questão (c)? 

f) Na questão (c) há mais, ou menos números que na questão (d)? 

 

 

r os efeitos do obstáculo definido por 

Sierpin do pela resistência que o aluno tem 

em lid inito.  Esta questão será discutida, por 

exemp s elementos existem num conjunto com n 

elemen onstatado na análise 

dos resultados do questionário piloto: os alunos insistem em associar n não a um 

 Serão observados quais significados o 

, às reticências.  Pede-se em 1(b), que se escreva os 

O intuito da primeira questão era observa

ska como “horror ao infinito”, manifesta

ar com questões que envolvem o inf

lo, ao questionar sobre quanto

tos; pode parecer redundante, mas já foi um problema c

número natural qualquer, mas ao infinito. 

aluno atribui ao “n”, ao infinito

132 primeiros números naturais.  Em 1(c), os n primeiros números naturais.  O 

objetivo é observar qual estratégia o aluno iria usar para representar o conjunto com 

132 elementos.  Em seguida, é perguntado em qual dos dois conjuntos há mais 

elementos.  O esperado é que o aluno respondesse que dependia do valor de n.  Ou 
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seja, se n for maior que 132, então no segundo conjunto existe mais elementos, se 

não, o que teria mais é o primeiro.   

 

A próxima pergunta pede que o estudante escreva todos os números naturais.  

Espera-se que ele expresse {1, 2, 3, ...} com as reticências no final para indicar a 

infinitude de elementos.  E então, o foram questionados se havia mais ou menos em 

tal conjunto que num com n elementos.  Pode ser que, devido ao obstáculo citado, o 

aluno responda que em ambos os conjuntos existe o mesmo número de elementos, 

pois o n pode ser tão grande quanto se queira, logo n pode ser o próprio infinito.  O 

correto

A segunda questão se encaixa nessa mesma perspectiva.  Talvez, ela dê 

lgum  o aluno conseguir observar e 

sar e ercebe a diferença entre um 

onjun ” co  n o rgunta-se quantos elementos 

xistem em cada um dos seguintes conjuntos: E = {1, 2, 3, ..., n};                 

 = {1, 2, 3, ..., n, ...}.  O esperado é que o aluno perceba a diferença que existe na 

repres

 seria afirmar que no conjunto infinito há mais elementos, uma vez que não se 

pode comparar o infinito com um número natural n qualquer.   

 

 

 

 

 

 

2) Diga quantos elementos tem cada um dos conjuntos? 
C = {1,2,3,...,19}         →  ................................. 
D = {1,2,3,...,19,...}  →  ................................. 
E = {1,2,3,...,n}   →  .................................. 
F = {1,2,3,...,n,...}  →  .................................. 

 

a as indicações para as respostas da primeira.  Se

u ssas informações é um indício de que ele p

c to que “termina m u com reticências.  Pe

e

F

entação de cada um dos conjuntos e que distinguisse um do outro. 

 

 

o

n

s

c

 

3) Existe diferença entre os conjuntos E e F? Justifique sua resposta.
úmero do 

onjunto dos naturais, que é infinito, em um subconjunto dos números reais.   

Somente na terceira questão ficará claro se o aluno explicitará se percebeu 

u não tal diferença, uma vez que ele deverá justificar sua resposta.  A insistência 

esta questão é devido ao fato da extrema importância de o aluno entender que uma 

eqüência tem infinitos termos, já que é uma função que leva todo n
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4) Complete as tabelas e, em seguida, responda as questões abaixo: 
a) Desenhe duas retas horizontais para cada tabela.  Na primeira represente os números da 1a coluna, 

na 2a, os da 2a coluna. 
 Quantos números existem na 1b)

) A cada elemento da 1a coluna, quantos números correspondem na 2a? 

pressão algébrica? 
de função?  

te os números da 1a coluna, 

i) eros correspondem na 2a? 

pressão algébrica? 
de função? 

a coluna? E na 2a? 
c
d) O que as quatro tabelas têm em comum? 
e) Cada tabela representa uma função.  Qual é o seu domínio?  Qual seu contradomínio? E a 

imagem?  Qual a sua ex
f) Você conhece um nome para especificar este tipo 
g) Desenhe duas retas horizontais para cada tabela.  Na primeira represen

na 2a, os da 2a coluna. 
h) Quantos números existem na 1a coluna? E na 2a? 

A cada elemento da 1a coluna, quantos núm
j) O que as quatro tabelas têm em comum? 
k) Cada tabela representa uma função.  Qual é o seu domínio?  Qual seu contradomínio? E a 

imagem?  Qual a sua ex
Você conhece um nome para especificar este tipo 

 

 

Na questão 4, o aluno deve completar quatro tabelas abaixo, cada uma delas 

a função:   

 

 tabela

 1 -1  1 1 

envolve um

 1    tabela 2        tabela 3         tabela 4 

1 1  1 1 

2 3  2 
2
1   2 1  2 2  

3 5 3  
3
1   3 -1  3 

3
1  

4   4   4   4 2  
. 

. 

. 

. 

 . 

. 

. 

. 

. 

 . 

. 

. 

. 

 5 
. . . . . 5

1  

n   n   n   6  
. 

. 
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7  

         . 

. 

. 

. 

. 

. 

 

O objetivo aqui é verificar se ele identifica a relação unívoca que existe entre 

 conjunto dos números naturais, que é o domínio da função e os elementos da 

 

o
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segunda coluna de cada tabela.  Os itens (a) e (c) foram formulados de uma maneira 

bastan

 conjunto que responda esta questão 

ara as quatro tabelas, isto é, R, ou se busca caso a caso, uma vez que, não há 

interes

qüência 

escente e ilimitada, portanto, divergente, definida por f(n) = 2n + 1.  Nessa tabela 

só figu

te aberta para verificar como o aluno estabelece a correspondência entre os 

números que figuram nas duas colunas, independentemente da utilização ou não de 

escalas.  Com a questão 4(b) tem-se o intuito de verificar se para cada uma das 

tabelas, o aluno responde que na segunda coluna existem infinitos números no caso 

das tabelas 1, 2 e 4.  Em relação à tabela 3, o interesse é verificar se responde que 

só figuram dois números ou se diz que existem infinitos motivados pelo fato de que 

esses dois números se repetem infinitamente. 

 

No item (e), foi intercalada a pergunta sobre o contradomínio de cada função 

para verificar se o estudante busca um mesmo

p

se em explicitar se se trata de uma seqüência de números reais, uma 

seqüência de números inteiros, ou de uma seqüência de números naturais. 

  

Cada uma das quatro tabelas representa uma função f: N → R, isto é, uma 

seqüência de números reais.  Para a tabela 1, foi escolhida uma se

cr

ram números naturais.  Em especial, em seu conjunto imagem, somente se 

apresentam os ímpares naturais.  Na tabela 2, uma seqüência limitada e 

convergente, a saber f(n) = 
n
1 .  Aqui, começam a aparecer outros tipos de números, 

ou seja, no conjunto imagem desta função, figuram números fracionários.  O objetivo 

tabelas, ou se será capaz de generalizar que em todas as tabelas, na primeira 

coluna, se tem os naturais e, na segunda, os reais.  Já na terceira tabela, foi 

colocada a seqüência, definida por f(n) = n)1(− .  Trata-se de uma seqüência limitada, 

não-convergente.  Na segunda coluna desta tabela, aparecem números inteiros 

positivos e negativos. E, por fim, na quarta tabela, figura uma seqüência limitada, 

porém não convergente, descrita por: para n par, tem-se f(n) = 

é analisar se o aluno irá olhar caso a caso os tipos de número de cada coluna das 

2 ; para n ímpar:  

f(n) = 

      

n
1 .  Os tipos de números utilizados até o presente não são suficientes para 

contemplar os da segunda coluna desta tabela, já que aparece 2 ue é irracional.  , q
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Assim, há quatro funções com diferentes características e pretende-se verificar se o 

independentemente de seu conjunto imagem. 

 

Na questão 4(d), foi perguntado o que as quatro tabelas têm em comum.  A 

idéia é perceber se o aluno dá uma resposta

aluno explicita, de alguma forma que uma seqüência tem infinitos termos, 

 que contemple as características de 

ma função, em especial, de uma seqüência numérica.  Ou seja, o desejado é que o 

aluno 

ida em N e tem como 

ontradomínio o conjunto dos números reais.  O termo geral da seqüência será 

repres

u

responda que na primeira coluna de cada tabela estão expressos os números 

naturais; que a cada número natural corresponde um único número real da segunda 

coluna.  Portanto, o esperado é investigar se o aluno consegue perceber a relação 

funcional que existe entre os elementos de cada coluna.  O item (f) foi incluído, 

apesar de oficialmente o aluno não ter ainda estudado o conteúdo referente às 

seqüências numéricas, com o objetivo de observar se ele, a partir dessa relação 

funcional, busca associá-la a alguma palavra, além de função. 

 

Após a aplicação deste primeiro questionário, será feita a institucionalização 

do conceito de seqüência, como sendo uma função que é defin

c

entado por an.  Então, por exemplo: 

• an = 
n
1 . 

• (an) é a seqüência, ou seja, (an) = (a1, a2, a3, ..., an, ...). 

Assim, serão estabelecidas as notações que serão seguidas durante as 

ativ

 

 

O objetivo desta atividade é rediscutir com os alunos o significado de uma 

cente/decrescente, limitada e convergente/divergente.  E ainda, 

ntar levantar algumas idéias que eles têm sobre o que quer dizer uma seqüência 

ter lim

• {an} é o conjunto imagem da função. 

idades com os alunos. 

Atividade 2 
  

seqüência cres

te

ite. 
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Após dados alguns indícios da relação entre seqüência e função, na atividade 

1, e ter institucionalizado o que é uma seqüência numérica, foi perguntado ao aluno, 

por meio do questionário proposto para a segunda atividade, como ele explica a um 

colega o que é uma seqüência e, em seguida, qual a relação entre seqüência e 

função.  Reproduz-se abaixo a terceira questão:   
 

 

3) Escreva os 5 primeiros termos das seguintes seqüências, e represente-os numa reta: 

a) an = 2n 

b) an = (-1)n 

⎪

c) an = 
⎪ se,5
⎩

parn
 

⎪
⎨

n⎪
⎧ ímparnse,1

n2
1

 d) an = 

e) an = 
n

n)1(−
 

 

Em 3(a), uma seqüência monótona crescente, ilimitada, portanto divergente, a 

saber, an = 2n.  Em 3(b) foi dada a seqüência, cujo termo geral é an = .  Uma 

seqüênc

n)1(−

ia limitada, mas não convergente.  A seguir,  
n

an = , se n é ímpar; a1
n = 5, se 

n é par.  Ou seja, uma seqüência limitada, não convergente.  Em 3(d), há uma 

seqüência limitada, convergente e que decresce monotonicamente: 
n

an 2
= .  Esta 

seqüência, juntamente com a da 3(a), poderia dar oportunidade para discussão dos 

1

dois tipos de infinito.  Isto é, a  = 2n tem infinitos termos distribuídos numa semi-reta, n

portanto relaciona-se com o infinito do tipo do enumerável.  Enquanto que em 

n
an 2

1
= , os infinitos termos estão confinados no intervalo limitado [ 0 , 

2
1  ] , logo está 

ligado ao infinito do tipo do contínuo.  Por último, há uma seqüência alternada 

ente de termo geral converg
n

an
)1(−

= .  Segundo Robert, os alunos tendem a 

identificar seqüência convergente com monotonicidade.  Então isso pode ser um 

n
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tema de discussão para este item.  Na r

natural não permite.  Além, é claro, tem como objetivo tentar ressaltar o aspecto de 

os termos estarem “confinados” num intervalo de reta, no caso da seqüência ser 

limitada.     

 

Na quarta questão, numa tabela, o aluno deve classificar cada uma das 

seqüências do item anterior em crescent

epresentação de alguns termos numa reta, é 

possível que o aluno expresse conhecimentos que só a linguagem algébrica e/ou 

e, decrescente, ou nem crescente nem 

ecrescente; limitada; e se seus termos “se aproximavam” de algum número.   

mplete 

d

 

4) Classifique as seqüências do exercício anterior de acordo com a tabela abaixo: (Co

todos os spaços escrevendo sim e  ou não).    

 
 

  
crescente aproximam” de 

algum número 
 

Crescente Decrescente Nem decrescente/ nem Limitada  Seus termos “se 

an = 2n      

an = (-1)n      

an=  
n

,n ím
1

par 

       5, n par 

    

 

 
 

an= 
n2

1        

a =  n n

n)1(−       

 

 

É esperado que o aluno consiga completar a tabela, já que contempla cada 

característica da seqüência separadamente, para tal é pedido que ele marque em 

cada lacuna da tabela sim ou não, para que nenhuma fique em branco e, assim, 

permitir a análise da resposta de cada aluno.  Com a seqüência do item (c), o 

objetivo é verificar se o aluno pode pensar que a seqüência tem dois limites: 0 e 5.  
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Então, uma das questões que deve entrar em discussão após a aplicação do 

questionário é justamente a unicidade do limite.  Com esta tabela, há a pretensão, 

também, que o aluno comece a questionar o significado de uma seqüência ser 

limitada e/ou convergente, que é um dos enfoques do trabalho nesta atividade, bem 

como na atividade posterior.  Foram feitas algumas perguntas relativas a esta 

questão, com maior especificidade, no problema de número 5: 

5) Observando a tabela do exercício anterior, responda: 

a) Os termos de uma seqüência classificada como limitada “cabem” num intervalo limitado de reta? 

b) As seqüências cujos termos “se aproximam” de algum número são limitadas?  Os termos de uma 
seqüência limitada “se aproximam” de algum número? 

 

tipo de esquema mental referente às seqüências, em especial, se diferencia 

seqüê

ncias que têm limite são assinaladas na última coluna da tabela ou na penúltima?  

A finalidade de tais perguntas é tentar fazer com que o aluno explicite algum 

ncia limitada de seqüência que tem limite.  Muitas vezes a linguagem verbal 

pode dificultar o entendimento de uma noção matemática.  Aqui se tem um exemplo 

disto, uma vez que os termos são parecidos, porém os significados são muito 

distintos. 

 

6) As seqüê

 

limite 

stavam assinaladas na coluna “limitada” ou na coluna que diz que os termos “se 

aproxi

ncia ter limite? 

Na sexta questão, é perguntado ao aluno se as seqüências que têm 

e

mam” de algum número.  Este dado permite saber se o aluno se recorda do 

significado de “ser limitada”.   

 

7) O que significa uma seqüê

 

Depois foi feita a pergunta da questão de número 7, que tem o seguinte 

enunciado: “O que significa uma seqüência ter limite?”.  O objetivo desta é ver como 

o aluno começa a formular uma noção própria para poder chegar à definição de 

limite. 
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Segue o enunciado da oitava questão: 

8) Considere a função f: N → R, tal que: 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎨

n⎪

ímparnse
n

,
2
1

 

⎧ parnse,1

f(n) = 

a) Escreva os 6 primeiros termos. 

b) A função é decrescente? 

c) Tem limite?   

 

Voltando à questão da monotonicidade, tentando desfazer a associação de 

seqüência convergente com monotonicidade, na oitava questão, é apresentada uma 

seqü

zero. 

ência de termos positivos, porém não monótona.  São destacados os itens (b) e 

(c) para verificar se o aluno percebe que tal associação se revela incorreta.   

 

9) Escreva uma seqüência de termos estritamente positivos não monótona convergindo para 

 

s 

anteriores podem encaminhá-lo a tomar a seqüência da questão 8 como um 

exemp

 de 

eqüência limitada; seqüência monótona; seqüência convergente/divergente; o que 

quer d

úmero real, que 

ode pertencer ou não ao conjunto de valores da seqüência, que seja menor que 

todos 

A questão 9 pretende investigar se o aluno percebe que suas resposta

lo pedido, em que ocorre a convergência, apesar da não monotonicidade. 

 

Serão institucionalizadas, após as explicitações dos alunos, as definições

s

izer uma seqüência numérica ser crescente ou decrescente. 

 

Ao observar os termos de uma seqüência, se existir um n

p

os seus termos, e também, um outro número real que seja maior ou igual a 

todos os termos desta seqüência, afirma-se que esta seqüência é limitada, pois 

todos os seus termos, se expressos numa reta real, estão “confinados” num intervalo 

fechado da mesma. 
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Uma seqüência (an) se diz monótona crescente, se seus termos se 

comportarem da seguinte forma: an < an+1, para todo n.  Da mesma forma, diz-se 

monótona decrescente se, e somente se, an > an +1. 

 

Uma seqüência (an) é convergente se tem limite, quando n tende a infinito, ou 

seja, se a
∞→n

lim n = L, sendo L um número real.  Se a
∞→n

lim n = +∞ ou -∞ , a seqüência diz-

se divergente, bem como se não existir a
∞→n

lim n.  A definição de convergência aqui 

adotada não é exatamente aquela de Caraça.  

 
 

Atividade 3 
 

 

O objetivo da terceira atividade é investigar se o aluno mobilizava 

conhecimentos relacionados com as características de uma seqüência de números 

reais.  Tal atividade busca as manipulações das noções de seqüência 

convergente/divergente; monotonicidade; e ainda, que relacionem os termos “ter 

limite” e “ser limitada”.   

 

1) Dê 3 exemplos de seqüência convergente. 

2) Dê 3 exemplos de seqüência convergente. 

 

Inicialmente, é pedido que o estudante dê exemplos: na primeira questão, três 

seqüências convergentes; na segunda, três seqüências divergentes.  O que se 

pretende é observar se o aluno escreve ao menos uma seqüência não monótona 

como resposta, pois seria analisado se identifica convergência com monotonicidade, 

que é um dos erros constatados por Aline Robert.  Já na quarta questão, é imposta a 

condição de que a seqüência seja limitada, o que faz com que o aluno busque, para 

o caso de uma seqüência divergente, uma que seja não monótona. 

 

As questões 3, 5 e 7 são, provavelmente, as de maior dificuldade para o 

aluno, porque, diferentemente das outras nas quais são pedidos exemplos, ele tem 

que explicar com suas palavras cada uma das perguntas. 
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3) Responda às seguintes questões, justificando sua resposta com suas próprias palavras: 

a) Toda seqüência que tem limite é limitada? 

b) E a recíproca vale?  Ou seja, toda seqüência que é limitada, tem limite? 

 

A idéia é que esta atividade, em que se solicitam verbalizações, que 

descrevam concepções que possam levar a importantes discussões.  Por exemplo, 

na questão 3(a), é perguntado: “Toda seqüência que tem limite é limitada?”, e 

pedido que ele responde justificando com suas palavras.  Esta questão tem relação 

com a atividade anterior.  Pretende-se analisar como o aluno após a execução da 

atividade 2 e o que foi nela institucionalizado, formula sua resposta.  Isto é, verificar 

se ele consegue, em primeira instância, entender o que estava em questão, bem 

como, poder explicar com suas próprias palavras os conceitos envolvidos.  Em 

seguida, é perguntado se vale a recíproca daquela pergunta, ou seja, se é certo 

afirmar que toda seqüência que é limitada tem limite.  Neste caso, o objetivo é saber 

se o aluno se recorda do que foi insistentemente retratado, como a seqüência cujo 

termo geral é an= , que é limitada, mas não tem limite. n)1(−

 

Na questão de número quatro, é pedido que o aluno dê um exemplo de 

seqüência limitada convergente e outro de seqüência limitada divergente.  O intuito é 

saber se ele observa que uma seqüência mesmo sendo limitada pode tanto 

convergir, como divergir, como é o caso da seqüência citada anteriormente, qual 

seja: an= . n)1(−

 

5) Uma seqüência monótona de números reais limitada pode divergir? Por quê? 

 

Provavelmente, a quinta questão trará algumas dificuldades e dúvidas ao 

aluno.  Ela questiona o fato de uma seqüência monótona de números reais limitada 

poder divergir.  Se ele nega tal questão, automaticamente, está afirmando que toda 

seqüência monótona limitada é convergente, o que é fato.  Porém, talvez, ainda seja 

um tanto precipitado esperar do aluno este tipo de resultado.   O desejo é verificar se 

o aluno mobiliza os conhecimentos anteriormente trabalhados até o momento e se 

levanta algumas hipóteses referentes ao que está posto.  Na discussão desse tópico 
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é possível levantar alguns aspectos sobre a existência dos dois infinitos, pois se uma 

seqüência monótona diverge, ela não é limitada; se converge, é limitada.  No 

primeiro caso, relaciona-se com o infinito do tipo enumerável e a idéia de sucessão 

infinita; no segundo, com o infinito do tipo do contínuo e com a noção de que entre 

dois pontos, por mais próximos que estejam, sempre existe um entre eles.  E ainda, 

com a mesma questão, pretende-se promover a discussão sobre a diferença entre 

termos “ter limite” e “ser limitada”, questão esta insistentemente levantada nesta 

pesquisa. 
 

6) Dê 2 exemplos de seqüência divergente que tem subseqüência convergente. 

 

Na sexta questão, o aluno deve dar dois exemplos de seqüência divergente 

que tem subseqüência convergente.  Com as duas atividades anteriores e mais esta, 

o aluno tem uma variedade de escolhas para citar como exemplo.  Recorre ele a um 

dos exemplos abaixo? 

• uma limitada, an = , que tem, por exemplo, duas subseqüências 

convergentes, a saber: (-1, -1, -1, ...) e (1, 1, 1, ...). 

n)1(−

• e outra não-limitada, tal como:  

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=
ímparnse

n

parnsen

an
,1

,2
, que tem uma 

subseqüência convergente, que é: (1, 
3
1  , 

5
1 ,

 7
1  , ...). 

 

7) Uma seqüência pode ter um número finito de termos? 

 

Deseja-se saber com a questão de número 7 se o aluno se lembra da 

primeira atividade, na qual é tratada a relação entre seqüência e função e se 

respondia que uma seqüência deve ter infinitos termos, pois seu domínio é N.  No 

momento da institucionalização será proposta para discussão, por exemplo, a 

seqüência (1, 1, 1, ...) ou (-1, 1, -1, 1, -1, .....), e será destacado, que em ambos os 

casos, as seqüências têm infinitos termos.  No segundo exemplo, o conjunto imagem 

da função é constituído de apenas dois elementos, ou seja, só figuram dois 

números, mas eles se alternam e formam a seqüência, que tem, sempre, infinitos 

 



 54

termos; também para o primeiro exemplo, em que o conjunto imagem da função é 

constituído de um só elemento, a saber, 1.  Mas, a seqüência não tem um só termo, 

e sim infinitos, uma vez que a qualquer valor natural n, associa-se o     número 1. 

 

Na oitava questão, é pedido para o aluno que decida se são verdadeiras ou 

falsas as dadas sentenças.  Seu enunciado é: 

 

8) Verdadeiro ou Falso: 

a) Toda seqüência convergente é monótona limitada ou é constante. (    ) 

b) Uma seqüência monótona limitada pode divergir. (   ) 

c) Uma seqüência de termos estritamente positivos que converge a zero é decrescente. (   ) 

 

A primeira é falsa e um contra-exemplo é a seqüência cujo termo geral é 

n
a

n

n
)1(−

= .   A (b) também é falsa.  O objetivo é verificar se o aluno que percebe que 

tal afirmação é falsa, se pode identificar seqüência monótona limitada como sendo 

convergente.  O que pode dar indícios ao aluno sobre o acerto de sua resposta à 

questão de número 5.   

 

Ainda nesta questão é apresentado o item (c): “Uma seqüência de termos 

estritamente positivos que converge a zero é decrescente”, com o objetivo de 

investigar se os alunos associam a convergência com uma “aproximação” dinâmica 

e monótona. 

 

Baseados em dados de pesquisas anteriores, é possível que muitos alunos 

considerem verdadeira esta afirmação. 

 

Após a discussão das questões, a pretensão é institucionalizar que toda 

seqüência monótona e limitada converge, e que sua recíproca é falsa, isto é, ser 

monótona e limitada é uma condição suficiente para a convergência da seqüência, 

porém a monotonicidade não é condição necessária para a convergência, como 

mostra o caso da seqüência an = 
n

n)1(− . 
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Atividade 4 
 

  

O intuito nesta atividade é iniciar a formalização do assunto que é de maior 

interesse na pesquisa: limite de seqüências numéricas.  Tendo como base 

atividades anteriores, em que foram institucionalizadas algumas noções sobre 

seqüência e limite, aqui pode ser trabalhada este tipo de função, que é denominada 

seqüência numérica, sob um novo ângulo.  O enfoque é dado ao caráter variável de 

n, perguntando o que acontece com os valores da função quando “n cresce”.  Será 

incluída a questão do conjunto infinito, ao perguntar quantos valores uma função 

pode assumir.   

 

Nesta, trabalham-se duas questões que envolvem uma função em cada.  Na 

primeira, f: N → R tal que f(n) = 2n + 3, uma seqüência divergente e ilimitada; na 

segunda, f: N → R tal que f(n) = 
n
1 , uma seqüência limitada e convergente.  Foram 

elaborados sete itens análogos para cada uma das questões.  É reproduzida abaixo 

a questão 1: 
 

     Nas questões abaixo, a letra n representa um número natural, isto é: n é um elemento do conjunto 
Ν = {1,2,3,...}. 

 
1)         Considere a função f(n) = 2n + 3. 
 
 
a) Represente numa reta, valores desta função. 
b) O que acontece com esses valores quando “n cresce”? 
c) Complete:  = _________ . )32(lim +

∞→
n

n

d) Descreva o significado da expressão: )32(lim +
∞→

n
n

 

e) Quantos valores a função pode assumir? 
f) Existe um menor valor que todos os outros? E um maior valor, existe? 
g) A função é limitada, ou seja, seus valores estão “confinados” num intervalo de reta limitado? 

 

Com esta atividade, pode-se ressaltar a existência dos dois tipos de infinito.  

Já que a primeira envolve o conceito de sucessão infinita, pois trata de uma 

seqüência crescente e não limitada, enquanto que a segunda é convergente e 

limitada, ressaltando assim o infinito do tipo do contínuo e aquela, o do tipo do 

enumerável.  O estudante provavelmente não encontrará dificuldade no item (c) de 
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ambas as questões, uma vez que já teve contato com a noção de limite; mas 

imagina-se que a pergunta que mais exigirá deles conhecimento específico será o 

item (d) de cada uma, quando se pede para que ele descreva o significado da 

expressão dos limites.  Provavelmente serão encontradas respostas muito 

diferentes, e ainda, respostas ligadas ao obstáculo físico levantado por Sierpinska, 

que consiste em associar a noção de limite a um movimento físico, à uma 

aproximação.  Supõe-se que uma vez que o aluno, ao observar a expressão           

“n → ∞”, sejam capazes de perceber que a função pode assumir infinitos valores. 

 

No item (e) quer-se saber se o estudante percebe que a seqüência tem 

infinitos termos, isto pode ser bastante provável já que N é um conjunto infinito e que 

a cada n corresponde um termo da seqüência.  Além de na representação da 

passagem ao limite ser expresso “n → ∞”.   

 

No item seguinte, pretende-se perceber se o aluno, de fato associa o n ao 

infinito, na questão 1, ou seja, verificar se para “um maior valor que todos os outros” 

ele indica ∞.  Enquanto na segunda, investigar se ele responde que “um menor valor 

que todos os outros” é o 0.  Já o intuito do último item é apenas chamar a atenção 

do estudante quanto a diferença entre um conjunto limitado e outro que não o é. 

 

Desse modo, o objetivo da atividade é justamente verificar se o aluno percebe 

o caráter de uma seqüência crescente divergente, e de outra limitada e convergente.  

Isso será possível de constatar, pois ele deve representar numa reta  alguns valores 

de cada função.  A partir disso, trabalhar com os conceitos referentes a “ser limitada” 

e “ter limite”.  Na atividade seguinte, será retomado um exemplo de seqüência 

convergente e não-monótona, já trabalhada anteriormente. 

 
 

Atividade 5 
 

Em várias pesquisas, como por exemplo a de Sierpinska e de Cornu, foi 

constatado o problema (obstáculo) que consiste em considerar o limite como um 

movimento físico, uma aproximação, foi pensado em justamente usar como apoio 
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nesta concepção do aluno, para depois questionar esta idéia por meio de novas 

situações.  Considerando que o aluno já estudou limites, a idéia é investigar se ele 

exterioriza diferenças encontradas entre a definição formal e o conceito desta noção, 

para promover o confronto entre as concepções manifestadas e a definição de limite.  

Assim, são colocados primeiramente estes tipos de sentenças, depois as que 

descrevem o limite como sendo um número, para, na segunda questão apresentar 

uma situação que pode proporcionar uma discussão originada pelo fato de que as 

sentenças que levam o termo “se aproxima”, não se aplique às seqüências 

constantes.  

 

1) Considere a expressão ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+∞→ 1
lim

n
n

n
 = 1.   

Quais das sentenças abaixo melhor descrevem esse fenômeno?  Coloque em ordem de preferência 

aquelas que mais se ajustam. (quantas quiser) 

___________________________________________________________ 

a) Conforme n se aproxima de infinito, 
1+n

n
 se aproxima de 1. 

b) Quanto maior n, mais próximo de 1 está 
1+n

n
. 

c) Quando n está perto de +∞, 
1+n

n
 está perto de 1. 

d) Quando n tende a infinito, 
1+n

n
 tende a 1. 

e) Quando n tende a infinito, 
1+n

n
 se aproxima de 1. 

f) Quando n tende a infinito,  o 
1

lim
+∞→ n
n

n
 se aproxima de 1. 

g) Quando n tende a infinito, o limite 
1+n

n
 é 1. 

h) O limite 
1+n

n
 é 1 para n → ∞. 

i) Escreva sua própria sentença para traduzir a expressão dada: 
 
 

Na primeira questão, é dada ao aluno a opção de escolher quantas sentenças 

ele queira, dentre as oito fornecidas, para melhor descrever o seguinte fenômeno: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+∞→ 1
lim

n
n

n
= 1.  Ou seja, ele pode escolher as que mais se ajustem, e as coloca em 

ordem de preferência.  É dado mais um item nesta questão, no qual se pede ao 

estudante para formular sua própria sentença, com o mesmo objetivo de explicar 
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aquele limite.  As seis primeiras alternativas são baseadas no obstáculo físico, que 

consiste em considerar o limite como uma aproximação.  Desta forma, há o exemplo: 

“quanto maior n, mais próximo de 1 está 
1+n

n ”; “quando n tende a infinito, 
1+n

n  se 

aproxima de 1”, entre outras.  Com estas  

escolhas do aluno referentes às expressões “tender a” e “aproximar-se de”; e se ele 

manifesta alguma preferência para alguma delas.  Somente as últimas duas opções 

expressam que quando n tende a infinito, o limite citado é 1.  Novamente, aqui, 

procura-se saber se o aluno interpreta o limite como sendo um número ou uma 

aproximação.   

 

sentenças, a pretensão é investigar as

Segue o enunciado da questão 2: 

2) Considere  seguinte limite: = 3. 

 

 o 3lim
∞→n

a) Que sentença você usaria pa screvra de ê-lo? 

b) Quais das sentenças da questão 1 seriam mais adequadas para descrever esse limite? 

c) Como você explica a questão de “aproximar”, ou seja, enquanto “n cresce, a seqüência se 

aproxima de .....”?  Esse tipo de descrição de limite vale aqui? 

d) Enquanto n cresce, o que acontece com a função?  Ela se aproxima de 3? 

 

Com estas perguntas, o aluno deve começar a perceber que limite não pode 

ser a

Possivelmente, como já aconteceu no questionário piloto, o aluno recitará que 

“o lim

oi escolhida, na terceira questão, uma função não-monótona convergente, 

para

ssociado a um movimento físico.   

 

ite de uma constante é a própria constante”.  Por isso, é que a situação 

pretende questionar esta “receita” com o obstáculo detectado por Robert, qual seja, 

a associação do limite com aproximação, somado com a exigência da 

monotonicidade.   

 

F

, novamente, ver se o aluno não associava o fato de uma seqüência somente 

ser convergente se for monótona, e para dar início ao tratamento do limite 

associando-o a vizinhanças, para encaminhar ao objetivo de dar ao limite a 

interpretação estática, aceita atualmente pela comunidade matemática, a partir de 
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Weierstrass.  Foi perguntado se é certo afirmar que a partir de um certo n, os an 

pertencem à uma vizinhança do limite.  Esta pode ser uma maneira eficaz de o aluno 

começar a perceber o limite como uma noção estática, e não mais associá-lo a um 

movimento. 

 

3) Considere a função a: N → R, definida por a(n) = 
n

n)1(−
. 

a) A função é crescente, é decrescente ou nem cresc  neente, m decrescente? 

b) A função é limitada? 

c) Esta função tem limite para n → ∞?  Se tem, qual é ele? 

d) A partir de n = 10, os valores da função cabem em qual intervalo de reta?  

e) E a partir de n = 100? 

f) O que você pode dizer sobre o intervalo que contém os termos an dessa seqüência a partir de 

um valor (suficientemente grande) de n? 

g) É certo afirmar que a partir de um determinado valor n0, todos os termos desta seqüência 

pertencem à uma vizinhança de zero? 

OBS.: Se a vizinhança tiver amplitude ε > 0, ela é o intervalo ]0 - ε ,0 + ε [. 

 

Enquanto que com a segunda questão, o objetivo é provocar a desestabilização 

da id

n

éia de associar limite a um movimento físico, com a terceira, tentou-se colocar 

em xeque a questão da identificação de limite com movimento monótono.  Para isso, 

foi escolhida a seqüência a  = 
n

n)1(− , que é alternada e, no entanto, convergente. 

Na Atividade 2, já havia sido perguntado aos alunos se a função                 

 

f(n) = 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧ parnse,1

ímparnse
n

n

,
2
1

        é crescente. 

Metade deles respondeu que sim e a outra não, ou seja, ninguém atinou para o fato 

de que não é nem crescente, nem decrescente.  Então agora, no item (a) da terceira 

questão, a pergunta é se aquela seqüência é crescente, decrescente ou nem 

crescente, nem decrescente.  Quer-se saber se o aluno percebe que esta função é 

nem crescente, nem decrescente, por se tratar de uma seqüência alternada.  Após 

isso, o desejo é saber se o aluno percebe que ela é limitada.  Já no terceiro item, é 

perguntado o seguinte: “Esta função tem limite para n → ∞?  Se tem, qual é ele?”.  
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Para tentar motivar a necessidade da utilização de intervalos da reta na definição de 

limite, o desejável é que ele concluísse que tal função tem limite, se o fizesse, muito 

provavelmente, saberia qual era ele. 

 

Assim, têm-se subsídios para analisar os próximos itens: “A partir de n = 10, 

os valo

em (g): “É certo afirmar que a partir de um determinado valor n0, todos os termos desta seqüência 

 > 0, ela é o intervalo ] 0 - ε , 0 + ε [”. 

res da função cabem em qual intervalo de reta?”; “E a partir de n = 100?”; “O 

que você pode dizer sobre o intervalo que contém os termos dessa seqüência a 

partir de um valor (suficientemente grande) de n?”.  O intuito destas perguntas é 

tentar fazer com que o aluno perceba que todos os termos da seqüência desta 

questão cabem num intervalo limitado de reta e que conforme se aumenta o valor de 

n, os infinitos termos, com índices maiores que um dado n0, cabem num intervalo 

cada vez menor, do qual zero (o limite) é ponto médio, conforme proposto no item 

seguinte (g). 

 
 

It

pertencem a uma vizinhança de zero? 

OBS.: Se a vizinhança tiver amplitude ε

 

Após esta questão, foi colocado, a título de observação, que uma vizinhança 

de zero pode ser representada pelo intervalo aberto ] 0 - ε , 0 + ε [ para qualquer 

valor de ε > 0.  É possível, embora pouco provável que nas questões (d) e (e) alguns 

alunos já tenham se utilizado desta nomenclatura, uma vez que já estudaram limites.  

Para explorar esta notação foi formulada a questão seguinte na qual se trabalhou 

com a seqüência an = 
n3
1 , que também converge para zero. 

 

Abaixo está exposto todo o enunciado da quarta questão.  Devido à sua 

disposição, foi decidido não colocá-lo num quadro, mas no texto: 

4) Complete: para a função a: N → R, definida por a(n) = an = 
n3
1

, 
nn 3
1lim  = ...

∞→
......... 

(an) = ( 
3
1

, 
6
1

, 
9
1

, 
12
1

, 
15
1

, 
18
1

 ...)  

ejamos: 

 

V
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  0 1  

3
1
6

1
9

 1 .  1 .
12 

  1 .
15 

  1 .
18 
  1 .

21 
  1 .

24 
 

 

a) Para ε  =

 
27  

Responda: 

  
12
1

, considere a vizinhança de amplitude 
12
1

, isto é,  

V =] 0 - 
12
1

, 0 + 
12
1

 [  . 

A partir de que valores de n, os termos an da seqüência estão contidos nesse intervalo? 

b

 
 
 
 

1 1

V

A

 
 
 
 

c

 1 .  1 .
24 

  1 .
18 

 1
12 9

1
6

1
3

0  1 .  1 . 
21 

p

C

 

d

v

a

d

p

 

) Para ε = 
300

, 
300

c in ça de amplitude onsidere han , isto é,              

 = ] 0 - 
300

1
, 0 + 

300
1

 [  . 

 partir de que valor de n, os termos an da seqüência estão contidos nesse intervalo? 

ra qualqu ositivo, os termos) Pa er valor de ε p
1

  1  .  1 .
300 

 1.
12 

 1. 
3 9 

1.   1  .   1  .
303 
 

306 6 
0 

ertencem ao intervalo ] 0 - ε, 0 + ε [.  Isso tradu

om base nesta idéia, reescreva uma sentença

Na quarta questão foi tentado e

esenho, no qual o aluno talvez perce

izinhança do limite da função.  O in

lguns dos primeiros termos desta seqü

e n, os termos a

ara ε, indicando a vizinhança correspo

n da seqüência estão c
.....
a viz

15 
 an =  
n3

, a partir de um cer 0, e epende de ε, 

z a expressão 

to n  qu  d

nn 3
1lim

∞→
 = 0. 

 para descrever o 
1

lim
+∞→ n
n

n
 = 1, da primeira questão. 

xplicitar esta interpretação, por meio de um 

ba que os valores de an pertencem a uma 

ício foi com a representação numa reta de 

ência e atribuído, primeiramente, o valor 
12
1  

ndente.  É perguntado, então, para que valor 

ontidos em tal intervalo. 
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Em seguida, é repetida a questão tomando ε = 
300

1 .  Com estas duas 

questões, pretendeu-se verificar se o aluno percebe que o valor de n procurado 

depende do ε dado.  Pelo desenho e também utilizando exemplos numéricos, o 

intuito é discutir com os alunos, que para um dado ε > 0, pode-se calcular n0, de 

forma que para todo n > n0, tem-se que an pertence ao intervalo ] 0 - ε , 0 + ε [.  Para 

o caso geral, se L é o limite da função, então aquele referido intervalo será 

determinado por                      ] L - ε , L + ε [. 

 

Finalmente, é pedido que o aluno reescreva uma sentença para descrever o 

limite da primeira questão, a saber: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+∞→ 1
lim

n
n

n
 = 1. 

 

Com isto, quer-se investigar se o aluno vai ou não modificar as sentenças 

escolhidas para descrevê-lo.   

 

No final das discussões, pretende-se institucionalizar: 

• Vizinhança de um ponto, como sendo qualquer intervalo aberto que o contém; 

• Vizinhança simétrica de um ponto é o intervalo aberto, cujo ponto médio é 

aquele ponto; 

• é o número real L, se e somente se, para todo número real ε > 0, existe 

um índice n

nn
a

∞→
lim

0 de modo que para todo n > n0, tem-se que an pertence à 

vizinhança ] L - ε , L + ε [. 
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4.2.2 ANÁLISE DOS DADOS 
 
 
Análise da primeira atividade 
 

No final do mês de setembro de 2004, foi aplicado o questionário relativo à 

primeira atividade proposta para a pesquisa.  Tal atividade foi desenvolvida com os 

mesmos alunos que participaram do questionário piloto.  Dela participaram 12 

alunos, e as questões foram resolvidas individualmente. 

 

O item (a) da primeira questão, todos os alunos acertaram.  Dois alunos 

consideraram o zero como um elemento do conjunto dos números naturais e 

mantiveram a coerência da questão, que era a seguinte: “Escreva os 3 primeiros 

números naturais”.  Ou seja, eles escreveram “{ 0, 1, 2}”. 

 

O segundo item desta mesma questão pedia que os alunos escrevessem os 

132 primeiros números naturais.  A grande maioria dos alunos escreveu como o 

esperado: { 1, 2, 3, ..., 132}.  Um deles expôs o seguinte resultado:  

“{ x ∈ Ν / 1 ≤ x ≤ 132}”.  Apesar de nas questões não figurar a palavra “conjunto”, 

todos se utilizaram da notação conjuntista nas respostas. 

 

Os alunos que haviam incluído o zero no conjunto dos números naturais, 

neste item, não mantiveram a coerência no sentido de considerar o zero como um 

número natural, porém indicaram como resposta: 

“{ 0, 1, 2, ..., 132}”, conjunto este, que tem 133 elementos, não 132 como foi pedido.  

Foi apresentada a seguinte resposta: "{1, 3, 2}”.  Numa entrevista posterior, foi 

perguntado ao aluno que expressou este resultado, o que ele queria dizer com tal 

resposta.  Ele riu e respondeu corretamente a questão.  Acrescentou que foi por falta 

de atenção ou pressa que havia dado o resultado. 

  

No item (c): “Escreva os n primeiros números naturais”, o mesmo aluno, que 

escreveu a resposta acima, fez corretamente, indicando “{1, 2, 3, ..., n}”.  Um outro 

aluno indicou: “{ 1, 2, 3, ...}”, que é a resposta do item seguinte, no qual ele a 
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expressou novamente.  Possivelmente para este aluno, a variável n tenha o mesmo 

significado do infinito, como suposto na análise prévia.  Os alunos que incluíram o 

zero, aqui, erroneamente, também não tiveram o cuidado de tirar um elemento do 

conjunto, indicando como resposta; “{ 0, 1, 2, 3, ..., n}”, quando, na verdade, 

deveriam indicar: {0, 1, 2, 3, ..., n – 1}.   

 

Foram obtidas duas respostas demasiadamente diferentes das demais, são 

elas: “{ x ∈ Ν / x ≥ 1}”; “{ n, n2 = n + 1, n3 = n2 + 1, n4 = n3 + 1, ...}, para  n = 1”.  A 

primeira delas pode indicar uma identificação entre o n e o infinito, já que 

representou um conjunto infinito e não com n elementos; na segunda, pode-se 

perceber o esforço do aluno em apresentar um certo formalismo em sua resposta.  

Para finalizar, foi observado que um aluno escreveu simplesmente: “{1, 2, 3}”, como 

no primeiro item.  Provavelmente o aluno que indicou tal resposta conseguiu 

perceber o caráter variável de n, no entanto, talvez tenha achado arriscado fazer uso 

do ‘n’, para não o confundir com o infinito. 

  

No item (d), em que os alunos deveriam escrever todos os números naturais, 

um deles expôs “N” como resultado, e outro: “{N}”.  Estas respostas evidenciam a 

presença de uma forte tendência da representação sob forma de conjuntos.  A 

primeira substitui os números naturais pela representação simbólica; na segunda, 

além do citado, aparece uma representação errada de conjuntos; aquela que se 

baseia em n = n + 1 pode ter como intuito indicar o caráter variável de n e, ao 

mesmo tempo, a possibilidade da identificação de n com o infinito.  O aluno que 

escreveu a última resposta citada do item anterior, aqui, fez o seguinte:  

“{ 1, 2, 3, ..., n} / n = n + 1” 

 

Um estudante que havia respondido todos os itens corretamente, como a 

maioria, somente com números, sem apelo a símbolos como “≥” ou “∈”, aqui fez o 

seguinte: “{ x = n / n ∈ Z+
*}”, o que mostra como os alunos estão preocupados em 

buscar um certo rigor matemático, fazendo uso excessivo de símbolos e expressões 

matemáticas.  Uma outra resposta foi a seguinte:  

“{ 1, 2, 3, 4, 5, .... +∞}”.  Aqui, o símbolo “+∞” está representado como se fosse um 

elemento do conjunto, porém é possível que o aluno quisesse, com isso, mostrar 
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que os números naturais “crescem até o infinito”.  Entre as respostas corretas, 

alguns indicaram: { 1, 2, 3, ..., n, ...} e outros simplesmente: { 1, 2, 3, 4, ...}, mesmo 

assim, com a utilização da representação de conjuntos. 

  

O item (e): “Na questão (b) há mais ou menos números que na questão (c)?”, 

ou seja, deseja-se saber se há mais elementos num conjunto com 132 elementos ou 

num com n.  Um aluno respondeu: “depende de como eu defina n, pois n pode 

tender a infinito”; outro escreveu: “para n = 132, os conjuntos são iguais”.  Seis 

alunos responderam que em (b) há menos elementos que em (c) e apenas um deles 

tentou dar uma explicação, escrevendo: “menos números, de acordo com meu 

entendimento, na questão (b), o conjunto dos 132 primeiros é finito, enquanto que na 

(c), é infinito.  Essa resposta expressa confusões ocasionadas pelo obstáculo “horror 

ao infinito”, na terminologia de Sierpinska. 

  

Apenas quatro foram as resoluções mais próximas do que seria o correto, ou 

seja, as que mostram que para especificar em qual dos conjuntos há mais elementos 

é necessário obter-se o valor de n, ou ainda, que depende de n.  Estas também dão 

indício de que os alunos percebem que um conjunto com n elementos é finito. 

  

O item (f): “Na questão (c) há mais, ou menos números que na questão (d)?”.  

Na (c) era pedido que o aluno escrevesse os n primeiros números naturais e na (d), 

que escrevesse todos os números naturais.  Foram obtidas duas respostas 

confusas: a primeira diz: “Apesar de n ser uma quantidade imensa esse conjunto é 

infinito, mas limitável, no caso da questão (d) os números são infinitos e ilimitáveis”; 

enquanto a segunda afirma o seguinte: “na questão c, pede-se um valor para n, 

limitando o conjunto, enquanto que na d o n não tem valor definido”. 

  

Quatro alunos afirmaram que existem nos dois itens a mesma quantidade de 

números.  Três outros apresentaram respostas que afirmam que há menos em (c) 

que em (d), o que mostra que o aluno percebe que no primeiro caso, o conjunto é 

finito, e no segundo, não.  Ainda foram obtidas três respostas que confirmam o 

mesmo obstáculo citado anteriormente, isto é, que afirmam que depende de n.  

Neste caso, o aluno não percebeu que n representa um número (por maior que seja) 
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e que, portanto, um conjunto com n elementos é finito, enquanto que o outro, o que 

contém todos os números naturais, é infinito. 

 A questão de número 2 tem o seguinte enunciado: 

 

 

2) Diga quantos elementos tem cada um dos conjuntos? 

C = {1,2,3,...,19}       →  ................................. 

D = {1,2,3,...,19,...} →  ................................. 

E = {1,2,3,...,n}  →  .................................. 

F = {1,2,3,...,n,...}  →  .................................. 

  

Oito alunos responderam corretamente.  Um aluno, no lugar de escrever 

‘infinitos’, expressou o seguinte: “todos os elementos inteiros e não-negativos”.  

Outro, ao invés de responder ‘n elementos’, escreveu “finitos”.  Um aluno indicou que 

no conjunto D, há “19 + n elementos”.  Novamente o n pode estar significando o 

infinito e na resposta seguinte: “19; n; n; n” este fato aparece ainda mais 

contundente. 

  

Na questão em que se perguntava: “Existe diferença entre os conjuntos E e F?  

Justifique sua resposta”, dez foram as respostas que contemplam o fato de o 

primeiro conjunto ser finito e o outro não.   

Um aluno escreveu: “Em E, n significa que o conjunto é infinito.  Em F, n é um 

número natural, mas não representa o infinito.”  Outro: “Não, ambos possuem 

infinitos elementos em seu conjunto”. 

 

Na última questão, são dadas quatro tabelas, cada uma envolvendo uma 

função.  Dentre os itens a serem contemplados, pedia-se a expressão algébrica de 

cada uma, que são:  
• Tabela 1: f(n) = 2n – 1 

• Tabela 2: f(n) = 
n
1

 

• Tabela 3: f(n) = (-1)n 

• Tabela 4: f(n) =
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

parnse

ímparnse
n

,2

,1
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Dos doze alunos, nove conseguiram escrever a expressão algébrica da 

primeira tabela e três, não.   

Quanto à segunda tabela, todos conseguiram escrever a expressão algébrica 

da função envolvida. 

 

Na terceira, dez alunos escreveram que a função vale –1, se n for ímpar e 1, 

se n par.  Apenas um aluno expressou de uma forma generalizada que a função é 

dada pela expressão f(n) =(-1)n.  E um aluno nada respondeu. 

 

Quanto à quarta função, nove alunos conseguiram representar sua expressão 

algébrica e três não responderam, destes, um aluno, ao representar os valores da 

função na reta real, o fez corretamente, enquanto os outros dois escreveram que 

para n par, f(n) é igual a n  em vez de 2 , e, para n ímpar, f(n) é dada por 
n
1 . 

 

Um aluno não respondeu item algum desta questão.  Foi o último a entrar na 

sala de aula no dia da aplicação do questionário da primeira atividade.  O que 

aconteceu foi que o tempo da aula acabou e este aluno entregou a folha sem 

terminá-lo. 

   

Item (a): “Desenhe duas retas horizontais para cada tabela.  Na primeira 

represente os números da 1a coluna, na 2a, os da 2a coluna.”  Analise uma tabela de 

cada vez. 

 

• Para a primeira tabela: 

Os que representaram na primeira reta os naturais e, na segunda, os ímpares 

naturais totalizaram dois alunos.  Estes alunos não indicaram ‘n’ nas retas.  Nove 

outros tentaram fazer o mesmo procedimento, porém, eles representaram a variável 

n nas retas.  Destes, quatro indicaram n como sucessor de algum outro valor, não 

representando coerentemente com reticências ou uma distância indeterminada entre 

o n e o último valor representado. 

 

• Para a segunda tabela:  
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Quatro alunos representaram corretamente os termos, porém, como no caso 

da primeira tabela, eles demarcaram a distância entre um ponto e outro nas retas 

sempre iguais.  Cinco representaram os valores corretamente, dois deles os 

indicaram corretamente, mas não os representaram em ordem na reta; um destes, 

por exemplo, colocou os pontos dispostos de forma tal que existe a mesma distância 

entre eles, e ainda, na seguinte seqüência, na reta: 1, 
2
1 , 

3
1 , 

4
1 , 

5
1 , 

6
1 , 

7
1 , ..., ∞, não 

expressando n, diferentemente do outro, que dispôs os números da mesma maneira 

que este, porém após o valor 
5
1 , indicou, com a mesma distância entre os pontos, 

n
1 . 

 

• Para a terceira tabela: 

Todos os alunos representaram na primeira reta, assim como para as outras 

funções, os números naturais; na segunda, quatro alunos representaram  –1 e 1, 

outros quatro, além destes dois valores, indicaram o zero, possivelmente para 

mostrar uma certa coerência ou simetria entre os números.  Três alunos indicaram 

sucessivamente na reta –1, 1, -1, 1, ... 

 

• Para a quarta tabela: 

A análise é feita apenas sobre a reta referente à segunda coluna, já que a da 

primeira, todos a fizeram da mesma forma. 

 

Um aluno não indicou valor algum.  Outro representou apenas dois pontos: um 

relativo ao 2 e outro a 
n
1 , evidenciando que o símbolo ‘n’ não representa uma 

variável.  Um aluno indicou sucessivamente os valores 1, 2 , 
3
1 , 

5
1 , 

7
1 .  Outro 

indicou, na reta, os pontos na seguinte seqüência: 1, 2 , 
4
1 , 

3
1  e 

2
1 .  Na reta, um 

aluno indicou sucessivamente os valores: 
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0, 
7
1 , 

5
1 , 

3
1 , 1, 2 , 6 , ......, 

n
1 , ..., n .  Este aluno completou a tabela 

corretamente até a sétima linha, mas no momento de indicar a expressão algébrica 

da função, escreveu: “se n for par será n , se n for ímpar, será 
n
1 .”   

 

Três alunos representaram a reta da seguinte forma: 
 

     

0                      
7
1           

5
1                    

3
1                                   1                           2  

 

Um deles representou 
n
1  próximo de onde estaria o zero (à direita), mas não 

demarcou um ponto na reta.  Quatro alunos marcaram pontos indicando os valores 

1, 2 , 
3
1 , 2 , 

5
1 , 2 , 

7
1 , 

n
1  , nesta ordem, na reta, com a mesma distância entre 

eles.   

  

Muitos alunos indicaram o zero na reta, embora, na tabela, tal número não 

fosse representado uma única vez.  Isto talvez tenha servido de referência para o 

aluno localizar os números, a partir da origem.  Alguns dos alunos não se 

preocuparam com a ordenação dos números, e outros não levaram em conta a 

correspondência biunívoca entre os pontos da reta e os números reais, 

representando o mesmo número várias vezes, como foi o caso dos alunos que 

representaram –1, 1 e 2  mais de uma vez.  E, talvez, eles não tenham entendido 

bem o que estava sendo pedido na questão, provavelmente pensando que deveriam 

dispor os números conforme a ordem que eles se apresentavam na tabela.  No caso 

do zero, talvez fosse para indicar certa coerência com estudos anteriores quando 

para lidar com a reta real.  Talvez, também, para indicar que –1, como um número 

negativo, está à esquerda de zero; grafar o zero para iniciar o estabelecimento de 

escala, de um sentido. 
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No item (b), é perguntado quantos números existem na primeira e na segunda 

colunas de cada tabela.  Sete alunos responderam que há infinitos números, sem 

maiores especificações.  Um deles explicou que é devido às reticências (as que 

aparecem nas tabelas).  Um aluno respondeu “n números”.  Dois indicaram que 

existem infinitos números para todas as colunas, exceto a que apresenta  –1 e 1, 

acrescentando que, neste caso, há dois números. 

  

O item (c) é o seguinte: “A cada elemento da 1a coluna, quantos números 

correspondem na 2a?”. 

  

Sete alunos responderam que a cada elemento da primeira coluna, 

corresponde um único da segunda.  Um deles explicou que isto se dá devido ao fato 

de cada tabela representar uma função, e ainda, que a primeira coluna de cada, ele 

reconhece como domínio, o que foi muito bem colocado. 

  

Um aluno respondeu que para as tabelas 1, 2 e 4, a resposta é somente um, 

mas que no caso da terceira, “o mesmo número corresponde a mais de um valor”.  

Uma observação importante é que este aluno percebe que na quarta tabela, o 2  

figura infinitas vezes.  Já outro, teve o mesmo tipo de procedimento, porém para a 

quarta tabela, afirmou que aos ímpares correspondem 
x
1  e aos pares 2 , portanto, 

este aluno, pelo menos, manteve a coerência. 

  

Um estudante explicitou o seguinte:  

“ As tabelas 1 e 2 apenas 1.  As tabelas 3 e 4 dois números.” 

  

Dois dos doze alunos não responderam este item. 

 A pergunta que se segue tem como enunciado: “O que as quatro tabelas têm 

em comum?”. 

 

Um aluno respondeu que a primeira coluna é formada por números inteiros.  

Duas outras respostas também contemplaram o fato de a primeira coluna de cada 

tabela ser comum, porém, corretamente, afirmaram que são os números naturais e 

não os inteiros, os que figuram nestas colunas.   Outro, que elas variam obedecendo 
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a uma lei de correspondência.  Ainda, um aluno escreveu que o que as tabelas têm 

em comum é que todas representam funções.   

 

Um outro estudante escreveu somente que “a primeira coluna é representada 

pelo mesmo conjunto de números”, não explicitando qual.  Dois alunos escreveram 

que o que elas têm em comum é a primeira coluna.  Já outro, disse que o domínio e 

o contradomínio são os mesmos.  Esta resposta contempla um aspecto desejado 

para abordar na discussão, durante a institucionalização, pelo fato de todas as 

funções apresentadas na quarta questão serem denominadas seqüências 

numéricas, e que estas têm como domínio o conjunto dos números naturais, e como 

contradomínio, os números reais.  

 

Três alunos não responderam este item, um deles ao responder o item (e), 

que dentre outras perguntas, questiona qual é o domínio de cada função, o fez 

corretamente. 

 
 

       Item (e): “Cada tabela representa uma função.  Qual é o seu domínio?  Qual seu contradomínio?  

E a imagem?  Qual a sua expressão algébrica?”. 
 

Um aluno respondeu que para todos os casos, o domínio é o conjunto dos 

números naturais.  Ele também acertou a expressão algébrica de todas as funções, 

inclusive pôde generalizar a da terceira tabela, escrevendo que an = (-1)n, 

diferentemente de todos os outros que indicaram 1, se n é par e (-1), se n é ímpar.  

Este aluno especificou somente o contradomínio da primeira função, indicando que 

este era igual ao próprio domínio.  Para as outras funções ele se restringiu a 

responder apenas o domínio, a expressão algébrica e a imagem de cada função.  

Esse aluno expressou a imagem de cada função da seguinte forma:  

• Para a tabela 1: “Im(n) = ∀ n ∈ N, n = 1+ (n – 1).2” 

• Para a tabela 2: “ {Im(n) = n ∈ Q / f(n) = 
n
1 }” 

• Para a tabela 3: “Im(n) = n ∈ Z / f(n) = (-1)n   
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       se n é par, f(n) = 2  

• Para a tabela 4: “Im(n) = n ∈ R /    

         se n é ímpar, f(n) = 
n
1  

Por esta resposta, percebe-se que o aluno não expressa a imagem da função por 

um conjunto.  Além disso, apresenta junto com a imagem a expressão algébrica da 

função. 

 

Um aluno escreveu o seguinte: “domínio é a coluna 1, o contradomínio é a 

coluna 2 e a imagem é  a lei de correspondência”. 

 

Outro estudante respondeu para todos os casos que o domínio é N, ele 

também acertou a expressão algébrica das funções.  Já para o contradomínio e a 

imagem, ele especificou da seguinte forma: 

• Tabela 1: “contradomínio – N, Imagem – N” 

• Tabela 2: “contradomínio – R*
+, Imagem – { x ∈ R*

+ / x = 
x
1 }” 

• Tabela 3: “contradomínio – Z, Imagem – {-1, 1}” 

• Tabela 4: “contradomínio – R*
+, Imagem – R*

+ ” 

Nota-se aqui a grande preocupação com o formalismo em detrimento do significado 

e da correção das respostas. 

  

Há duas outras respostas muito parecidas à anterior. 

Outro estudante escreveu praticamente a mesma resposta, porém não 

diferenciou contradomínio e imagem.  Uma resposta foi ainda mais simplista, o aluno 

respondeu que em todos os casos o domínio é N e que o “contradomínio é o próprio 

conjunto imagem que é a segunda coluna de cada tabela (R*
+)”.   

 

Um aluno respondeu que o domínio é N e que o contradomínio e imagem são 

os números reais.  Dois alunos escreveram que para todos os casos o domínio é N, 

e contradomínio os números reais, depois especificaram a imagem de cada função.  

Um aluno percebeu que o contradomínio das funções, exceto a primeira, é o 

conjunto dos números reais, para aquela, ele indicou que seu contradomínio é N; 
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escrevendo corretamente as imagens de cada função, bem como as expressões 

algébricas.   

 

As respostas de muitos alunos indicaram que para eles a imagem de uma 

função é fonte de dificuldades, muitas vezes sendo identificada com o 

contradomínio. 

 

Para o último item, que questiona, se o aluno conhece um nome específico 

para este tipo de função, dois responderam: “não sei”.  Enquanto um respondeu que 

não havia entendido a questão.  Outros dois: injetora.  Dois escreveram: “função do 

primeiro grau” 

 

Um aluno escreveu que as duas primeiras funções são injetoras e que as 

últimas duas não eram funções, mesmo estando escrito no item anterior que cada 

tabela representa uma função. 

Um aluno escreveu: 

• “tabela 1: função afim 

• tabela 2: função exponencial 

• tabela 3: função periódica 

• tabela 4: não sei”. 

 

Três não responderam este item.  Provavelmente, os alunos não haviam tido 

nenhum contato com a definição de seqüência e tentaram dar a resposta utilizando 

nomes de funções conhecidas. 

 

A institucionalização das noções trabalhadas nesta atividade foi feita num 

encontro posterior, no dia da aplicação do questionário proposto para a segunda 

atividade.  Nela ficou estabelecido que toda função definida em N, que tem como 

contradomínio o conjunto dos números reais é denominada de seqüência numérica, 

e que a partir deste momento, durante a realização das atividades preparadas para 

esta pesquisa, toda vez que o aluno deparar-se com ‘n’, tratar-se-á de um número 

natural.  Foi também discutida a questão da variável n para aqueles conjuntos da 

primeira e segunda questões. 
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Análise da segunda atividade 
 

 

Após a institucionalização das noções trabalhadas na primeira atividade, foi 

pedido para que os alunos se dispusessem em duplas, de forma que aquele que 

tivesse faltado no dia da aplicação do questionário da primeira atividade sentasse ao 

lado de algum que tivesse estado presente.  E ainda, conforme as duplas concluíam 

a resolução do questionário, deveriam se separar e discutir com outra dupla de sua 

escolha.  Desta maneira, os alunos ficaram na sala, discutindo sobre as questões da 

atividade até o final da aula.  Ao todo, oito duplas resolveram o questionário 

proposto para a segunda atividade. 

 

As duas primeiras perguntas têm forte relação com as noções envolvidas na 

atividade anterior.  Elas têm os seguintes enunciados: a primeira: “Como você 

explicaria a um colega o que é uma seqüência?”; a segunda: “Qual a relação entre 

seqüência e função?”.  Uma dupla respondeu respectivamente: “toda função            

f: N → R é uma seqüência”; “toda seqüência é uma função, mas nem toda função é 

uma seqüência”.  Palavras estas que foram proferidas no momento da 

institucionalização da atividade 1.  Duas outras duplas deram aquela mesma 

resposta para a segunda questão, uma delas, na primeira, escreveu algo 

incompleto: “uma seqüência é uma função definida”, sem explicar o resultado 

apresentado.  A outra respondeu: “seqüência é um conjunto de dados ordenados”.  

Uma outra dupla colocou a mesma resposta para a questão de número dois, e para 

a primeira, afirmou que seqüência é toda função f: N → R.   

 

Uma dupla respondeu, na primeira questão, o seguinte: “Seqüência: uma 

expressão que segue uma determinada ordem”.  Para a segunda: “toda seqüência 

segue uma ordem e toda função segue uma lei, mas nem toda seqüência é uma 

função (toda lei segue uma ordem, mas nem toda ordem segue uma lei)”.  Isso, de 

certa forma, mostrou que a questão da ‘ordem’ tem relevância para os alunos, o que 

pode recair no problema de tentar transferir a ordem dos números naturais para a 

dos números reais, com a idéia de sucessor. 
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Uma dupla escreveu o seguinte: “mesmo sem ter estudado seqüência, 

achamos que seria uma ordenação de números que segue um determinado 

parâmetro lógico.  Por exemplo seqüência dos números naturais pares = { 2, 4, 6,...}.  

Seqüência é toda função f: N → R”.  Enquanto que para a segunda pergunta, esta 

dupla também respondeu que toda seqüência é uma função, mas nem toda função é 

uma seqüência, porém acrescentou um exemplo: “f(n): R → R não é uma 

seqüência”.  Talvez, interpretando rigor como sendo expressões simbólicas, essa 

dupla expressou “f(n): R → R”, ao invés de ‘f: R → R’. 

 

Houve uma dupla que demorou mais que as outras para concluir a resolução 

das questões.  Um outro aluno, advindo de outra dupla, que se mostrou bastante 

atencioso durante os encontros, sentou-se com aquela para discutir sobre as últimas 

questões.  Este aluno fomentou discussões e argumentações, contribuindo muito 

para a finalização do trabalho da mesma.   

 

Na primeira questão, a mesma dupla referida anteriormente respondeu o 

seguinte: “para cada N corresponde a um R, sendo que essa correspondência 

chamava de função”.  Na segunda, também escreveu: “toda seqüência é uma 

função, mas a recíproca não vale”.  A primeira resposta dá algum indicativo de que 

estes alunos encaram função como uma relação entre variáveis, porém ao se 

expressarem, apresentam certa confusão entre variável e conjunto. 

 

A terceira questão tem o seguinte enunciado: “Escreva os 5 primeiros termos 

das seguintes seqüências, e represente-os numa reta:” Nesta questão, todos os 

alunos acertaram os cinco primeiros termos de todas as seqüências envolvidas.  Uns 

os indicaram em forma de conjunto, sendo que alguns expressaram reticências no 

final e outros não.  Outros dispuseram os números em forma de igualdade: a1 = 2,  

a2 = 4, ..., a5 = 10, para todos os casos. 

 

Algumas duplas ao tentarem representar os cinco primeiros termos de cada 

seqüência na reta real, começaram a desenhar gráficos da função correspondente.  

Foram alertados que era para desenhar na reta e não precisava tentar fazer um 

gráfico da função.  Uma dupla insistiu em fazer o gráfico, mesmo após um aluno, 
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proveniente de outra dupla intervir.  Ela fez o gráfico de pontos no plano cartesiano 

corretamente, no entanto, não fez o que estava sendo pedido.  Uma dupla, ao 

representar na reta os números do item (c), ou seja, an = 
n
1 , se n é ímpar; 5, se n 

par, indicou os números 
3
1  e 

5
1 , entre 1 e 5, e não a esquerda de 1.  Uma outra 

dupla indicou na reta os seguintes valores, nesta ordem: 
3
1 , 

5
1 , 1 e 5.  Foi feita uma 

entrevista com os alunos dessas duas duplas.  Nela, foi pedido que representassem 

novamente os termos desta seqüência numa reta.  Eles o fizeram corretamente, 

então após a indagação sobre tais respostas, eles afirmaram ser falta de atenção, 

pois 
5
1  < 

3
1  < 1.  As demais duplas fizeram tudo conforme esperado, isto é, 

representaram corretamente os números.   

 

Na quarta questão, o aluno deveria completar a tabela com sim ou não, de 

acordo com cada item (seqüência) da questão anterior. 

 

Uma dupla errou somente ao afirmar que os termos da seqüência da terceira 

linha (a do item 3(c)) “se aproximam” de algum número, talvez não observando que 

a subseqüência dos números ímpares “se aproxima” do zero, enquanto que a dos 

termos pares é constante.  Este fato lembra que um dos resultados da pesquisa de 

Nunes foi que os alunos resistem em conceber e aceitar a unicidade do limite. 

 

Uma dupla errou em dois pontos, isto é, na mesma lacuna referida 

anteriormente, não respondeu nem sim, nem não, mas escreveu: “se o n é ímpar”, 

isto foi interpretado como sendo, ‘sim, se n for ímpar’.  Estes fatores podem levar a 

uma discussão, quanto à unicidade do limite, pois esta dupla possivelmente imagina 

que uma seqüência como esta tem dois limites, a saber: 0 e 5.  E ainda colocou que 

a seqüência da quarta linha ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

n
an 2

1  não é limitada e que a da quinta ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

−

n
an

1)1(  

na coluna ‘nem decrescente, nem crescente’ indicou “não”, o que é incorreto, já que 

é uma seqüência alternada.  Foi feita uma entrevista com a dupla, na qual 

questionou-se o fato de eles terem colocado não nas três primeiras colunas.  Eles 
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notaram que haviam errado e responderam que tal seqüência é do tipo ‘nem 

crescente, nem decrescente’. 

 

Duas outras duplas cometeram este mesmo erro e ainda afirmaram que a 

seqüência da quinta linha também não é limitada.  Uma dupla expôs que a 

seqüência da segunda linha, bem como a da quarta linha não são limitadas, 

enquanto, na verdade, são.  Ela ainda afirmou que os termos da seqüência da 

terceira linha “se aproximam” de algum número.  Tal afirmação foi feita também por 

outra dupla, que ainda respondeu que a seqüência da quarta linha não é limitada.  

Outra fez também esta última afirmação, e ainda, que os termos da seqüência da 

última linha não “se aproximam” de algum número, enquanto, na verdade, eles 

tendem a zero.   

 

Somente a última dupla que entregou o questionário acertou todas as 

lacunas. 

  

Na quinta questão, pede-se que o aluno, observando a tabela anterior, 

responda, em 5(a): “Os termos de uma seqüência classificada como limitada 

“cabem” num intervalo limitado de reta?”.  Todas as duplas responderam que sim.  

Em 5(b), questiona-se: “As seqüências cujos termos “se aproximam” de um número 

são limitadas?”. Duas duplas responderam que sim, enquanto cinco afirmaram que 

não.  Uma dupla respondeu que nem sempre isso acontece.  Este resultado causou 

certa surpresa, visto que todos os alunos acertaram o item (a), e em (b), a maioria 

não percebeu que uma seqüência convergente é limitada.  Pelo fato de os alunos 

terem errado bastante no momento de completar a tabela, chegou-se à conclusão 

que eles confundem as duas noções de “ser limitada” e “ter limite”.  Em 5(c), 

pergunta-se o inverso de 5(b), ou seja: “Os termos de uma seqüência limitada “se 

aproximam” de algum número?”.  Analisando esta questão, foi confirmada a 

colocação de que o aluno realmente confunde as noções, pois aqui, ele não 

percebeu que uma seqüência limitada, não é necessariamente convergente, como é 

o caso da seqüência do item (b) da terceira questão: an = (-1)n.  Quatro duplas 

afirmaram que sim, enquanto três negaram.  Uma dupla respondeu que há casos 

que sim e outros que não, não apresentando exemplos ou nenhuma outra 

justificativa. 
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“As seqüências que têm limite são assinaladas na última coluna da tabela ou 

na penúltima?”.  Esta é a pergunta da sexta questão, que tem como objetivo 

analisar, novamente, o problema da ambigüidade dos termos “ter limite” e “ser 

limitada” do ponto de vista do aluno.  Seis duplas responderam a última coluna e 

uma, a penúltima.  Uma dupla respondeu: “na segunda”, não se sabe se ela quis 

dizer segunda se referindo a penúltima ou não.   

  

Ao ser perguntado, na sétima questão, o significado de uma seqüência ter 

limite, três duplas responderam que é quando os termos da seqüência “se 

aproximam” de um número”.  Outra, que: “significa que essa seqüência é ilimitada 

tendendo a um número”.  Provavelmente, esta dupla está associando a palavra 

“ilimitada” com infinito, querendo se referir aos infinitos termos da seqüência.  Aqui, 

se manifesta claramente a idéia do infinito do tipo do enumerável, porque os termos 

da seqüência é um conjunto discreto.  Este fato também evidencia a presença do 

“horror ao infinito”, principalmente quando se trata do infinito do tipo do contínuo.  

Um outra resposta foi a seguinte: “a seqüência que tem limite nunca irá ultrapassar 

um determinado ponto”, resposta essa que pode se encaixar no obstáculo físico de 

Sierpinska, bem como, à identificação da convergência com monotonicidade 

sugerida por A. Robert.  “A seqüência tende a um determinado número” foi uma 

outra resposta observada.  Outra dupla respondeu isto e acrescentou que “se 

aproxima dele”.  Por outro lado, uma dupla respondeu: “é estar dentro de um 

intervalo fechado”.  Esta resposta parece demonstrar que os alunos perceberam 

que, para uma seqüência ter limite, ela precisa ser limitada, porém, em relação à 

seqüência an = 
n2

1 , esta dupla respondeu que ela tem limite e não é limitada, 

contradizendo o que escreveu na questão sete.  Esta contradição pode indicar que 

para esta dupla, uma seqüência ter limite significa ser limitada.      

  

A função da questão de número oito é f: N → R, tal que: 

f(n) = 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

ímparnse
n

parnse
n

,
2
1

,1
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Em 8(a), é pedido os seis primeiros termos desta seqüência.  Todas as duplas 

acertaram o resultado, porém uma, mesmo mostrando o cálculo de cada termo 

corretamente, no momento de escrever a seqüência, trocou a ordem dos termos, 

ainda que ao calcular o valor de cada um deles, o fez corretamente.  Ao ser 

perguntado se tal função é decrescente, quatro duplas negaram, o que está certo, e 

quatro, ao contrário, responderam que sim, ou seja, nenhuma dupla foi capaz de 

responder que a seqüência envolvida neste exercício não é crescente, nem 

decrescente.  Depois, em 8(c), foi perguntado se a seqüência tem limite.  Sete 

duplas responderam que sim, sendo que quatro delas ainda indicaram o valor do 

limite: zero.  Apenas uma dupla disse que não. 

  

Na última questão, foi pedido para escrever uma seqüência de termos 

estritamente positivos, não monótona convergindo para zero.  No enunciado aparece 

o termo “não-monótona”.  Como ninguém conhecia o significado de tal expressão, foi 

feita uma intervenção esclarecendo que não monótona quer dizer nem crescente, 

nem decrescente.  O esperado era que eles fossem dar o exemplo da questão 

anterior.  Cinco duplas o fizeram.  Uma dupla escreveu uma seqüência que não tem 

limite, a saber: (1, 
2
1 , 2, 

2
3 , 3, 

2
9 , 4, ...).  Outra expôs uma seqüência que não tem 

limite, mas é limitada: (
2
1 , 4, 

3
1 , 4, 

4
1 , 4, 

5
1 , 4, 

6
1 , ...).  Essa dupla, talvez, tenha se 

inspirado na seqüência (1, 5, 
3
1 , 5, 

5
1 , 5, ...), que analisou como sendo limitada e 

que seus termos não “se aproximam” de algum número.  E na questão sete, 

expressou que: “a seqüência que tem limite nunca irá ultrapassar um determinado 

ponto”.  Estes fatos indicam que se faz necessário uma discussão sobre a noção de 

limite.  Uma dupla colocou a seguinte seqüência:         (
2
1 ,

6
1 ,

4
1 ,

10
1 , 

5
1 , 

3
1 , ...), o que 

faz imaginar que ela tenha se inspirado no exercício anterior, mas que não quiseram 

copiar um resultado, no entanto, não fica claro que a seqüência converge. 

  

A institucionalização foi feita num encontro posterior, no dia da aplicação do 

questionário da terceira atividade.  Ficaram estabelecidas como notações referentes 
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às seqüências, por exemplo, an = 2n é chamado de termo geral de uma seqüência, 

enquanto que ela própria deve ser representada por (an) = ( 2, 4, 6, 8, ...).  E que o 

conjunto imagem dela é {an}.  Também foram discutidas questões sobre o que quer 

dizer “ter limite”, bem como o significado de “limitada”.  Foi discutido com os alunos o 

que significa uma seqüência ser crescente ou decrescente, e a expressão 

‘monotonicidade’. 

 

 
 
Análise da terceira atividade 
 

 

Esta sessão foi iniciada com a institucionalização de noções trabalhadas na 

segunda atividade.  Isto foi feito logo após o professor responsável pela turma, com 

a qual foi feita esta pesquisa, entregar aos alunos, provas corrigidas com suas notas.  

Este fato deixou-os um tanto apreensivos, pois no início da discussão sobre 

convergência de seqüências numéricas, bem como sobre o fato da existência de 

uma seqüência limitada que não necessariamente tenha limite, noções estas que 

estão envolvidas no questionário da atividade 2, eles relutaram em se manifestar.  

Pareciam bastante preocupados com os resultados da avaliação feita pelo professor 

da turma, sobre assuntos alheios a esta atividade, que tinham acabado de tomar 

conhecimento.  Após alguns apelos, os alunos começaram a se manifestar.  Assim, 

foi possível discutir e institucionalizar as noções envolvidas na atividade anterior. 

  

Logo após, os alunos sentaram-se em duplas para a resolução do 

questionário proposto para a terceira atividade.  Ao todo, participaram desta sessão 

sete duplas.  Durante a realização desta atividade, foi notável o esforço dos alunos 

em dissociar as noções de “ser limitada” e “ter limite”.  Eles demoraram a pedir ajuda 

e tirar dúvidas, por isso foi afirmado que se esforçaram mais para resolver as 

questões.  Dois alunos chegaram atrasados e sentaram com duplas que estavam 

com o trabalho em andamento.   
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A primeira questão pedia três exemplos de seqüência convergente.  Nesta, 

uma dupla deu dois exemplos corretos e um errado, este era o seguinte:                

“an = n ”, que diverge.  Outra deu dois exemplos dos quais nada se pode concluir, 

são eles: “(an) = ( -3, 3, -9, ...)”; 

 “(an) = ( -2, 2, 
3
8

− , ...)”. 

Três duplas resolveram a questão corretamente.  Uma dupla deu exemplos corretos, 

mas apenas dois e não três como pedia a questão.  Outra expôs o seguinte 

resultado:  

 

“(-2, 2, -1, 1, 
2
1

− , 
2
1 ); 

(2,3,2,4,2,5) 

(log3, log2, log1, ...)” 

 

Os dois primeiros casos não representam uma seqüência, pois têm um 

número finito de termos, no entanto, mesmo se essa dupla indicasse reticências no 

final de cada uma delas, a segunda não seria um exemplo de seqüência 

convergente.  Já para o terceiro exemplo expresso por esta dupla, nota-se que o 

quarto termo deveria ser “log0”, que não existe.  Então, isto também não é uma 

seqüência numérica.  Confirma-se aqui uma observação encontrada no trabalho de 

Nunes (2001), que ressalta o fato de que os conceitos de convergência de 

seqüências e o próprio conceito de seqüência são indissociáveis.  Para esta dupla 

parece que a maior dificuldade reside na concepção de seqüência.  

  

Uma dupla que havia dado “an = 
1

1
+n

” como exemplo de seqüência 

convergente, citou “an = 
1
)1(

+
−
n

n

” como sendo divergente.  Esta dupla deu os outros 

dois exemplos de seqüência divergente, para a segunda questão, corretamente.  

Talvez o fato de esta seqüência não ser monótona, pode ter induzido a este erro. 

   

 Quatro duplas deram um exemplo cada uma de seqüência convergente não-

monótona.   
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Cinco duplas deram, na questão de número dois, corretamente, três exemplos 

de seqüência divergente.  Uma dupla deu dois exemplos corretos e um terceiro que 

era da seguinte forma: “(an) = ( ..., -8, -4, -2)”, porém ela ainda escreveu como termo 

geral desta seqüência “an = -2n”, o que é referente a uma seqüência divergente.  

Talvez pelo fato destes alunos não terem tido contato com estudos específicos de 

seqüência numérica, eles expressem idéias de modo inconsistente.  Provavelmente, 

não se serviram bem da representação de uma seqüência partindo do primeiro 

termo, para o segundo e assim por diante.  No entanto, parece que a dupla que deu 

este resultado compreende o significado de divergir.   

  

A questão seguinte (terceira) pede que se responda se toda seqüência que 

tem limite é limitada e que justifique a resposta com as próprias palavras.  Três 

duplas responderam que não, enquanto quatro escreveram que sim.  Uma das 

duplas que respondeu que não, explicou o seguinte: “não, porque quando tem limite 

ela tende a algum número e quando ela é limitada colocamos ela em um intervalo 

fechado”.  Possivelmente, esta dupla tenha interpretado a pergunta como sendo se 

seqüência limitada e seqüência que tem limite signifiquem a mesma coisa.   

 

Uma dupla respondeu o seguinte: “Sim, porque a seqüência que tem limite 

significa tender a um número e esta seqüência pode ser escrita dentro de um 

intervalo limitado”.  Talvez quis dizer que seus termos cabem num intervalo.  Outra 

escreveu: “Não, nem todas.  Existem seqüências que são limitadas, porém não têm 

limite; como por exemplo a seqüência an = (-1)n”.  O que esta dupla escreveu não 

está incorreto, porém não é resposta desta pergunta, e sim da seguinte, que diz: “E 

a recíproca vale?  Ou seja, toda seqüência que é limitada, tem limite?”  A mesma 

dupla, nesta questão, respondeu: “A recíproca não vale, porque ela não converge”.  

Este fato pode denotar a dificuldade de os alunos interpretarem o significado de uma 

proposição direta e a de sua recíproca, inferindo, muitas vezes, que tanto uma 

quanto outra devem ser verdadeiras, quando se afirma apenas uma delas.  Numa 

entrevista posterior com a dupla, foi pedido que respondesse novamente esta 

questão, pois não foi possível compreendê-la muito bem.  Eles responderam o 

seguinte: 3(a): “Toda seqüência que tem limite é limitada”; 3(b): “Não”. 
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Neste mesmo item, todas as duplas afirmaram que não.  Pareceu que devido 

à insistência em trabalhar e discutir sobre o caráter da seqüência limitada                 

(-1, 1, -1, 1, ...), os alunos conseguiram com certa facilidade perceber que uma 

seqüência, assim como esta citada, pode ser limitada sem que tenha limite. 

 

Na quarta questão, todas as duplas deram resultados corretos, exceto uma, 

que deu uma resposta incompreensível: 4(a): “ [ -2, 2 ]” 

       4(b): “ [ 0, 5]”. 

Quinta questão: “Uma seqüência de números reais monótona limitada pode 

divergir? Por quê?”.  Uma dupla escreveu: “Não.  Porque nos números reais não há 

divergência”.  Outra afirmou que sim, desde que ela esteja num intervalo fechado.  

Outra dupla respondeu que sim e acrescentou: “é só ela estar crescente ou 

decrescente dentro de um intervalo sem tender a um único número”.  Uma dupla 

escreveu que “não, pois a seqüência monótona sempre tende a algum número; 

então ela não pode divergir”.  Essa dupla deixou de afirmar que isso acontece se ela 

é limitada, somente assim a resposta estaria correta.  Essa resposta, de alguma 

forma, exprime uma associação entre convergência e monotonicidade feita pela 

dupla, que nem observou o fato da seqüência ser limitada.   Outra dupla respondeu: 

“não; pois a seqüência tem que ser crescente ou decrescente”.  Duas duplas deram 

as seguintes respostas: 

“Não, porque essa seqüência terá limite”. 

“Não porque ela tende a algum número”. 

 

De toda forma, pode-se afirmar que nenhuma resposta foi significativa para 

concluir que os alunos são capazes de compreender que uma seqüência monótona 

limitada é convergente.  Destaca-se também que duas duplas parecem não ter 

identificado a propriedade de ser limitada com o fato de seus termos pertencerem a 

um intervalo limitado. 

 

Seis duplas acertaram a questão de número seis (pedia dois exemplos de 

seqüência divergente com subseqüência convergente) e apenas uma não, 

colocando como resultado as seguintes seqüências: (1, 3, 6, 9, 12,...); (2, 
2
3 , 

3
4 , ...).  

Destes dois exemplos, vê-se que no primeiro caso, a seqüência divergente não tem 
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uma subseqüência convergente, enquanto o segundo, trata-se de uma seqüência 

convergente. 

 

Questão sete: “Uma seqüência pode ter um número finito de termos?”.   

Somente três duplas responderam que não.  Duas disseram que “sim, basta que ela 

seja limitada”.  Uma dupla afirmou que “a seqüência divergente pode ter um número 

finito de termos”, enquanto a outra simplesmente disse que “sim, pois depende do 

número de termos”.  Estes resultados corroboram com a observação feita por A. 

Robert de que o conceito de convergência de seqüências numéricas é indissociável 

do conceito de seqüência.  Para esses alunos não está claro que seqüência é uma 

função cujo domínio é o conjunto dos naturais (infinito). 

 

Em 8(a) (verdadeiro ou falso: Toda seqüência convergente é monótona 

limitada ou é constante), três duplas responderam verdadeiro.  Das quatro que 

responderam falso, nenhuma justificou coerentemente. 

 

Em 8(b): quatro duplas disseram que é falsa tal afirmação. 

 

Todas as duplas deram como resultado ‘verdadeiro’ para a última afirmação.  

Esta afirmação tem-se mostrado uma ferramenta bastante eficaz para detectar a 

concepção dinâmica monótona, como nos modelos primitivos destacados por A. 

Robert.  Talvez seja surpreendente para o aluno conceber que possa existir uma 

seqüência que converge para um número sem ser monótona, no entanto, percebeu-

se uma aceitação por parte deles quanto à seqüência an = 
n

n)1(− , que é alternada, 

limitada e convergente. 

 
 

Análise da quarta atividade 
 

 

 Ao todo, foram analisadas sete resoluções do questionário proposto para a 

quarta atividade.  As resoluções foram feitas, novamente, em duplas, exceto uma 

delas, pois um aluno chegou demasiadamente atrasado, pediu uma folha para que 
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pudesse resolver e sentou ao lado de um aluno que já havia entregado sua 

resolução. 

  

Os alunos responderam ao questionário com maior rapidez que nas outras 

atividades. 

  

Os três primeiros itens da primeira questão, todos os alunos responderam 

coerentemente, tanto ao representar os valores da função numa reta, como ao 

afirmar que conforme “n cresce”, a função também “cresce” e ainda indicando 

corretamente que . ∞=+
∞→

)32(lim n
n

  

Apenas uma das duplas, ao invés de representar os valores da função numa 

reta, o fez no plano cartesiano e representou o gráfico da reta y = 2x + 3.  Talvez 

pelo fato de serem preocupados com o  rigor matemático das representações e, 

além disso, estarem acostumados com a representação gráfica de funções definidas 

de R em R no plano cartesiano. 

  

O item (d) dessa questão é o seguinte: “Descreva o significado da expressão: 

”.  Uma dupla escreveu que a função assume valores cada vez mais 

próximos de infinito.  Essa dupla percebe o caráter variável de n na expressão 

algébrica da função, isto é, percebe que a função assume vários valores.  Outra: 

“Essa função não tem limites pois, conforme substituímos valores crescentes de n 

ela assume imagens respectivamente crescentes assumindo a condição de 

divergente, pois ela tende a infinito e portanto 

)32(lim +
∞→

n
n

∞=+
∞→

)32(lim n
n

”.  Um comentário é 

quanto ao termo no plural ‘limites’, pois uma função só pode ter limite, se esse for 

único.  Talvez essa dupla esteja se referindo à cota inferior e cota superior do 

conjunto imagem da função.  Um aluno afirmou que o “limite da função tende ao 

infinito”.  Isto pode ser uma das más conseqüências de se interpretar limite como 

aproximação.  Outra dupla deu este mesmo resultado e acrescentou o seguinte: “a 

função assume valores cada vez maiores que 5”.  Outra dupla respondeu que 

quando n tender ao infinito, f(n) também tenderá.  Duas duplas escreveram 

exatamente o seguinte: “o limite da função (2n + 3) quando n tende ao infinito, ou 
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seja, n irá assumir vários valores só que nunca terá fim”.  Elas somente se referiram 

ao fato de que n irá assumir vários valores (tendendo a infinito), mas não fizeram 

referência aos vários valores que a função irá assumir.   

  

Ao serem questionados sobre quantos valores a função pode assumir, todos 

os alunos responderam: infinitos.  Isto nos faz, de certa maneira, concordar com 

Caraça no sentido de que o infinito do tipo do enumerável é mais facilmente 

aceitável que o do tipo do contínuo.  E este resultado leva à conclusão de que os 

alunos percebem e aceitam o fato do conjunto dos números naturais ser infinito, e, 

como a cada n ∈ Ν associa-se um número real f(n), a função assume infinitos 

valores. 

  

Ao responderem se existe um menor valor que todos os outros e um maior, 

todas as duplas responderam coerentemente que existe um menor valor, algumas 

afirmaram que esse é o número 5 e outras que é quando n = 1.  Seis duplas 

afirmaram que não há um maior valor, já que a função tende a infinito, apenas o 

aluno que chegou atrasado afirmou que o maior é o infinito.  

 

Todas as duplas responderam que a função não é limitada. 

 

Nos três primeiros itens da segunda questão todos os alunos responderam 

coerentemente.  Uma dupla escreveu que conforme n cresce, a imagem da função 

decresce tendendo a zero, e não os valores da função.  A dupla que havia feito o 

gráfico da primeira questão, aqui, representou os valores da função (seqüência) 

numa reta corretamente. 

 

Duas duplas responderam: “limite da função 
n
1  quando n tende ao infinito, ou 

seja, n assume vários valores, mas nunca chega a zero, porque entre 0 e 1 existem 

infinitos valores”.  Estas afirmações podem apontar para o fato de que para estes 

alunos o significado de vários e infinitos é o mesmo.  A primeira parte desta resposta 

é simplesmente a forma como se lê a expressão matemática do limite, e não a 

descrição do significado desta expressão, como pede a questão.  Em seguida, elas 

afirmaram que n assume vários valores, o que é certo, porém, não é n que nunca 
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“chega” a zero, e sim 
n
1 .  No entanto, as duplas percebem a existência do segundo 

tipo de infinito, que é o do tipo do contínuo.  Uma dupla se apoiou na idéia de que 

quanto maior o valor de n, mais próxima de zero ficará a função.  Outra deu uma 

resposta mais longa, mas que se baseia nesta mesma concepção.  Outra escreveu o 

seguinte: “A função tende a zero. A função assume valores cada vez mais próximos 

de zero”.  Uma dupla respondeu somente que o limite da função é zero.  Uma dupla 

escreveu que a função assume cada vez mais valores próximos de zero.   

 

Assim como na primeira questão, todos os alunos afirmaram que a função 

dada por f(n) = 
n
1 , com n ∈ N, pode assumir infinitos valores. 

 

Todas as duplas afirmaram que um menor valor que todos os outros que a 

função pode assumir não há, enquanto um maior é o 1.  Todas as duplas afirmaram 

no item (g) dessa segunda questão, que trata-se de uma seqüência limitada. 

 

O único comentário feito no encontro seguinte sobre essa atividade é relativo 

à existência dos dois tipos de infinito, o do tipo do enumerável que se refere à 

primeira função: f(n) = 2n + 3; e o infinito do tipo do contínuo, relativo à função:     

f(n) = 
n
1 . 

 

 

 
 

Análise da quinta atividade 
 
 

 Participaram desta atividade oito duplas.  Foi notável que os alunos, num 

tempo final de ano letivo, parecem bastante preocupados com questões que se 

referem à notas e avaliações.  Durante este encontro, houve uma publicação de 

notas e faltas, o que acabou por perturbar um pouco o andamento da sessão.   
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Na primeira questão, as duplas deveriam escolher, dentre as oito alternativas 

apresentadas, quantas elas quisessem e colocá-las em ordem de preferência, as 

que melhor descrevem 1
1

lim =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+∞→ n
n

n
.  As alternativas expostas na questão são as 

seguintes: 

 

 

a) Conforme n se aproxima de infinito, 
1+n

n
 se aproxima de 1. 

b) Quanto maior n, mais próximo de 1 está 
1+n

n
. 

c) Quando n está perto de +∞, 
1+n

n
 está perto de 1. 

d) Quando n tende a infinito, 
1+n

n
 tende a 1. 

e) Quando n tende a infinito, 
1+n

n
 se aproxima de 1. 

f) Quando n tende a infinito,  o lim 
1+n

n
 se aproxima de 1. 

g) Quando n tende a infinito, o limite 
1+n

n
 é 1. 

h) O limite 
1+n

n
 é 1 para n → ∞. 

 

   Duas duplas deram como resposta (h) e (g), nesta ordem.  Outras duas 

colocaram que eram as seguintes alternativas: (h), (g), (f) e (c).  Foi observado que 

estas duplas escolheram a alternativa (g) que afirma que o limite é 1 e, em seguida 

que se aproxima de 1.  Isto pode indicar que elas ainda não estão seguras quanto 

ao fato do limite ser um número.  Este resultado já foi constatado por Cornu (1983).  

Outras duas responderam: (a), (b), (d), (g), (h) e (d), (a), (g), (h), respectivamente.  

Para estas duplas, a descrição de limite é feita apelando fortemente para a questão 

da aproximação.  Elas aceitam a descrição do limite como sendo um número, como 

umas alternativas escolhidas.  Outra dupla escolheu as alternativas (f) e (b), 

indicando que a associação do limite com aproximação é evidente.  Finalmente, uma 

dupla exibiu como resposta todas as alternativas, na ordem como foram dispostas 

no exercício.  De todas as respostas, somente uma não inclui a alternativa (h).  Para 
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metade dos participantes, esta foi a primeira escolha, o que pode indicar que para 

eles o limite é 1.  No entanto, para a outra metade, as primeiras escolhas recaíram 

sobre alternativas que associam o limite à aproximação.  

 

 A questão 1(i), pedia que a dupla escrevesse sua própria sentença para 

traduzir aquele limite.  Nenhuma dupla criou uma frase inteiramente diferente das 

alternativas apresentadas.  Metade dos participantes escreveu que o limite é 1, uma 

dupla escreveu que o limite se aproxima de 1.  Duas deixaram em branco e uma 

última respondeu a representação da seqüência cujo termo geral é 
1+n

n .  Uma 

dupla reescreveu a alternativa (g), entretanto, na primeira resposta indic u a (h) 

como preferida e a citada em segundo lugar.  A resposta da dupla que se referiu ao 

“se aproxima” expressou: “quanto maior for n, mais próximo de 1 a função ficará”, tal 

afirmação se encaixa no que Sierpinska chama de obstáculo físico. 

  

o

nda questão tratava do limite de uma função constante.  Os dois 

primei

2) Considere o seguinte limite: 

A segu

ros itens são:  

 

33lim =
∞→n

. 

a) Que sentença você usaria para descrevê-lo? 

b) Quais das sentenças da questão 1 seriam mais adequadas para descrever esse limite? 

c) Como você explica a questão de “aproximar”, ou seja, enquanto “n cresce, a seqüência se 

aproxima de .....”?  Esse tipo de descrição de limite vale aqui? 

d) Enquanto n cresce, o que acontece com a função?  Ela se aproxima de 3? 

  

Sete das oito duplas elegeram a alternativa (h) como sendo a mais adequada.  

Entre

 

tanto, uma destas escreveu que a sentença que usaria para descrever o limite 

da segunda questão é “o limite para n igual ao infinito tende a 3”.  Já que esta dupla 

classificou, no exercício 1, as alternativas (h), (g), (f) e (c), é possível que ela tenha 

se confundido no momento de escrever esta resposta.  Uma dupla dentre estas sete, 

indicou simplesmente (h), porém na primeira questão, não indicou esta alternativa 

entre as preferidas.  Ainda neste grupo, uma dupla respondeu: “limite da função 

constante quando n tende ao infinito é três.  Esta função é um ponto”, revelando que 
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para esta dupla não está clara a noção de função constante.  A outra dupla, é a que 

na primeira questão havia escolhido todas as alternativas na ordem proposta.  Aqui, 

esta escreveu que “o limite de 3 é 3, pois é uma constante” e indicou, em 2(b), todas 

as alternativas novamente. 

  

2(c): “Como você explica a questão de “aproximar”, ou seja, enquanto “n 

cresc

o item desta questão, a mesma dupla que afirmou a função como 

send

spostas indicam que a questão da função constante representa 

dificu

e, a seqüência se aproxima de .....”?  Este tipo de descrição de limite vale 

aqui?”.  As quatro duplas que haviam escolhido alternativa (h) em primeiro lugar, na 

questão 2(c) expressaram categoricamente que a função não se aproxima de 3, mas 

é igual a 3.  A dupla que citou que todas as alternativas eram adequadas para 

descrever o limite, aqui afirmou que elas não servem para descrever esta situação.  

Entretanto, coerentemente afirmou que o valor do limite é sempre 3 e que a função é 

sempre 3.  Duas outras duplas expressaram que o limite “é 3”.  E a outra não fez 

qualquer referência quanto ao limite e escreveu que a função se aproxima de 3. 

  

No últim

o um ponto, escreveu: “ela se mantém, não se altera.  Não, ela é igual a três”.  

Uma dupla respondeu “sim”, ou seja, nem percebeu que a questão do “se aproxima” 

não se aplica a este caso.  Outra resposta: “Não, o limite é 3 independente do valor 

de n”.  Esta resposta indica que a dupla ainda não percebe o caráter variável de n, 

trabalhado na primeira atividade.  Uma, que havia respondido às questões até o 

momento tratadas coerentemente, aqui escreveu o seguinte: “Ela não se altera.  Ela 

não se aproxima, é igual a 3”.  A dupla que indicou a alternativa (h), nos dois 

primeiros itens dessa questão, e não havia incluído tal alternativa na resposta da 

primeira questão, aqui, simplesmente, citou uma lei, sem dar maiores considerações 

à questão da “aproximação”, escrevendo: “o limite de uma constante é a própria 

constante ou seja o 3lim
∞→n

é o próprio 3.  Duas escreveram: “não, ele é 3”. Outra 

resposta: “Ela é sempre 3”. 

  

Essas re

ldades para esses alunos e, além disso, como salienta Sierpinska, a variável 

discreta pode representar um obstáculo quando se trata do limite. 
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A terceira questão trata da função a: N → R, definida por a(n) = 
n

n)1(− .  O item 

(a) pergunta se tal função é crescente, decrescente ou nem crescente, nem 

decrescente.  Apesar de querer sugerir que a seqüência deve ter uma destas três 

características, uma dupla respondeu que a função não é “nenhuma “delas””.  Deve-

se fazer uma observação, aqui, pois este erro ocorreu na segunda atividade, numa 

questão que se tinha que completar uma tabela com ‘sim’ ou ‘não’ e uma dupla 

marcou não nas três colunas, cada uma referente a um destes aspectos da 

seqüência.  Foi feita uma entrevista com a dupla e os componentes afirmaram que 

interpretaram mal a pergunta, imaginando que tivessem respondido que a função 

não é nem crescente, nem decrescente.  Todas as outras duplas afirmaram que se 

esta função é do tipo nem crescente, nem decrescente. 

  

No item seguinte, era pedido que a dupla respondesse se a função é ou não 

limitada.  Seis duplas afirmaram ser limitada tal seqüência, enquanto duas 

responderam que não, sendo que uma delas escreveu vários termos e depois 

expressou: “vão tender a zero”.   Este protocolo pode indicar que para esta dupla, ter 

infinitos termos tendendo a zero não pode ser compatível com uma função ser 

limitada.  Pode ainda, representar o conflito entre o infinito do tipo do enumerável 

(não-limitado) e o infinito atual.  No item (c), todas as duplas responderam que a 

função tende a zero. 

  

Em 3(d), pergunta-se o seguinte: “A partir de n = 10, os valores da função cabem em 

qual intervalo de reta?”.  Uma dupla indicou o intervalo [
10
1,

11
1

− ].  Três duplas 

indicaram o menor intervalo, no qual estão todos os termos da seqüência, ou seja, [-

1, 
2
1 ].  Os que fizeram isto, repetiram tal resultado no item seguinte, em que 

pergunta a partir de n = 100.  Enquanto a outra dupla respondeu o intervalo 

[
100

1,
101

1
− ].  Uma outra dupla indicou o intervalo [0, 1] para ambos os itens.  Tal 

resposta indica que estes alunos não perceberam a existência dos termos negativos 

desta seqüência.  Uma dupla respondeu este mesmo intervalo para o item (d), 

enquanto que no seguinte, simplesmente respondeu: a função tenderá a zero.  Outra 
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respondeu respectivamente: “em um décimo”; “em um centésimo”.  Outra dupla 

respondeu sim nestes dois referidos itens.  Provavelmente os alunos desta dupla 

pensaram que a pergunta era se a função “cabe” num intervalo e não que 

questionava qual era ele. 

  

O item seguinte pergunta: “O que você pode dizer sobre o intervalo que 

contém os termos an dessa seqüência a partir de um valor (suficientemente grande 

de n)?”.  Cinco duplas parecem ter percebido que a amplitude do intervalo vai 

diminuindo à medida que o n aumenta.  Quatro destas expressaram que o intervalo 

“se aproxima de zero”, enquanto que uma delas explicitou “Quanto maior for n, 

menor será o intervalo de zero até o número, por mais que entre eles hajam infinitos 

números”.  Tal resultado indica uma manifestação espontânea referente à existência 

do infinito do tipo do contínuo, uma vez que esses alunos explicitam aceitar o fato de 

que existem infinitos números num intervalo limitado, por menor que seja sua 

amplitude.  A dupla, que respondeu ‘sim’ em vez de indicar o intervalo nos dois itens 

anteriores, aqui, respondeu: “podemos dizer que a função tende a zero”.  Das três 

duplas que haviam dado como resposta o intervalo [-1, 
2
1 ] nos itens anteriores, uma, 

nesta pergunta, respondeu que “independe do valor assumido por n, o intervalo 

dessa seqüência será o mesmo”.  Esta resposta sinaliza que estes estudantes estão, 

em todos os itens, considerando um intervalo que contenha todos os termos da 

seqüência e não somente aqueles a partir de um índice fixado.  A dupla que havia 

indicado corretamente os intervalos nos itens anteriores, aqui escreveu o seguinte: 

“Haverá um espaçamento muito grande entre os intervalos”. 

  

No item seguinte, em que questionava:  

            É certo afirmar que a partir de um determinado valor n0, todos os termos 

desta seqüência pertencem à uma vizinhança de zero?  OBS.: Se a vizinhança tiver 

amplitude ε > 0, ela é o intervalo ]0 - ε ,0 + ε [ 

 

Seis duplas responderam que sim.  Das outras duas, uma afirmou que depende da 

amplitude; a outra, escreveu o seguinte: “não, se for negativo pode ser vizinho de –

1”.   Esta resposta pode ter sido conseqüência da introdução da palavra vizinhança, 
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que, apesar de estar definida na própria questão, pode não ter sido tomada como a 

substituição da palavra intervalo. 

 

Primeiramente o que se pede na questão quatro, é que se complete lacuna referente 

ao seguinte limite: 
nn 3
1lim

∞→
 = .............  Todas duplas indicaram o número zero 

corretamente como resposta, exceto uma, que deixou essa parte da questão em 

branco.  Pode ser que os alunos desta dupla não tenham prestado atenção a esta 

parte da questão.  Posteriormente, foram expostos numa reta alguns termos desta 

seqüência.  Como foi pensado que todos os alunos iriam acertar o limite acima, e foi 

o que ocorreu, indicou-se a figura sem pedir que os alunos fizessem nada.  O intuito 

era apenas tentar fazer visível o fato da seqüência ser limitada e como  se 

comportam seus termos à medida que aumenta-se o valor de n. 

  

Em 4(a), pergunta-se a partir de que valor de n os termos da seqüência 

n
an 3

1
=  estão contidos no intervalo ] 0 - 

12
1 , 0 + 

12
1  [.  Uma dupla respondeu que era 

a partir de n > 4.  Outra, n ≥ 4, já para outras duas, n = 4, sendo que uma delas 

escreveu n = 4, enquanto a outra expressou somente 4, o que faz imaginar que a 

dupla pensou que é a partir de 4, então n pode ser maior ou igual a 5.  Ainda houve 

duas duplas que indicaram n = 5.  Duas outras responderam que era a partir de a5, 

sendo que uma delas escreveu: “não, a partir de a5”.  Não se sabe o motivo da 

negação.  Provavelmente os alunos que incluíram o índice 4 na resposta, não se 

deram conta de que tratava-se de um intervalo aberto, portanto, é a partir do quinto 

termo desta seqüência que todos eles se inserem no intervalo citado. 

  

Nessa mesma perspectiva, o item (b) desta questão, vem a questionar a partir 

de que valor de n, os termos da seqüência estão contidos no intervalo                 

]0 - 
300

1 , 0 + 
300

1 [ .  Tanto neste item, como no anterior, foram indicados numa reta 

alguns valores da função e demarcou-se com outra cor o intervalo referido em cada 

questão.    No item (b), se  n = 100, an = 
300

1 , portanto n deve ser igual a 101, para 

que o termo a101 esteja no referido intervalo.  Foram obtidas as seguintes respostas: 

 



 94

uma dupla indicou apenas “100”, uma n ≥ 100, outra n = 100.  Quatro duplas se 

referiram a n = 101 e uma outra que n deve ser maior que 100.  Pode-se afirmar que 

a maioria dos alunos percebeu que conforme diminui-se a amplitude do intervalo que 

contém o limite, aumenta-se o índice n do primeiro termo contido neste intervalo. 

  

 A última pergunta desta atividade tem o seguinte enunciado:  

c) Para qualquer valor de ε positivo, os termos 
n

an 3
1

= , a partir de um certo n0, que depende de ε, 

pertencem ao intervalo ] 0 - ε, 0 + ε [.  Isso traduz a expressão 0
3
1lim =

∞→ nn
. 

Com base nesta idéia, reescreva uma sentença para descrever o 1
1

lim =
+∞→ n
n

n
, da primeira questão.

 

 Uma dupla praticamente reescreveu o enunciado da questão, porém, ao invés 

de escrever 
3
1

=na , escreveu 
1+

=
n

nan .  Uma outra dupla indicou apenas 

1+
=

n

n
n a

aa sem maiores comentários.  Esta resposta mostra uma grande incoerência 

referente à concepção de seqüências, pois, em primeiro lugar, como é possível 

calcular um termo an se ele é igual ao seu próprio valor dividido por ele mais 1?  Em 

segundo lugar, indica que ainda não está claro para estes alunos o papel da variável 

n como índice e como um fator que determina cada termo da seqüência.  Outra 

resposta foi a seguinte: “Para qualquer ε, vamos obter um n pertencente ao termo do 

intervalo”.  Novamente uma incoerência referente ao papel do n, pois o que quer 

dizer um n pertencente ao termo do intervalo?  Provavelmente, os alunos quiseram 

indicar que é possível calcular um n para o qual os termos a partir deste índice n 

estão num determinado intervalo.  Uma outra resposta encontrada tenta explicar um 

pouco mais o que está posto no enunciado, mas ainda não explicita a definição.  

Esta diz que o intervalo citado no enunciado tem amplitude ε e que existe um valor 

de n para o qual qualquer índice maior que este n “as imagens estarão dentro do 

intervalo”.  Uma das duplas indicou sua resposta remetendo-se à concepção de 

limite como aproximação, isto é, ela escreveu que quanto maior o valor de n, mais 

próximo de 1 a seqüência estará.  Além disso, indicou o intervalo ] 
2
1 , 1 [, que é o 
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intervalo no qual todos os termos desta seqüência estão.  A dupla respondeu que 

para “qualquer valor neste intervalo, o valor de n sempre se aproxima de 1”.  

Primeiramente, ocorre a confusão quanto ao papel do n, pois não é n que se 

aproxima de 1, mas an.  Essa dupla havia respondido nos itens anteriores n = 5; e    

n = 101, para os itens (a) e (b) respectivamente.  Pode ser que estes alunos tenham 

tentado dizer algo que perceberam estar correto, como é o fato de todos os termos 

estarem dentro do intervalo ] 
2
1 , 1 [, para tentar fugir de algo mais complexo que é 

interpretar o papel de ε nesse contexto.  Uma dupla deixou em branco essa questão.  

E outras duas deram respostas incoerentes contendo uma mesma expressão, a qual 

diz que para qualquer ε, ter-se-á um determinado n que “pertencerá ao termo do 

intervalo”.  Provavelmente os estudantes tentaram se referir ao fato de que para um 

determinado número positivo ε, é possível encontrar um número n (índice do termo 

da seqüência) que determina que, para todo número maior que ele, os termos da 

seqüência estão neste intervalo. 

 

Com as discussões dos alunos; bem como com a análise dos protocolos, foi 

possível perceber que para uma parte deles não está claro o papel do índice n nos 

termos da seqüência e que alguns deles tendem a confundir an com n.  No entanto, 

com as questões trabalhadas, o aluno foi capaz de perceber e até chegar a formular 

a descrição de limite usando a idéia de intervalo, deixando, de certo modo, para trás 

a concepção de limite como aproximação.  Foi notado que conforme se diminui a 

amplitude do intervalo que contém o limite, deve-se aumentar o índice n do termo da 

seqüência para o qual a partir dele todos os seguintes pertencerão a ele. 
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5. CONCLUSÕES 
 

 

 O intuito de fazer uma pesquisa que unisse todos esses anseios mostrava-se 

ainda muito vago, abrangendo uma multiplicidade de questões, em muitos casos, 

sem interligações aparentes.  No entanto, conforme o tempo foi passando e os 

estudos se efetivando, assim como o trabalho e a intervenção com os alunos foram 

sendo realizados, foi-se evidenciando que os assuntos estavam, de fato, muito 

interligados e que todas as idéias que antes pareciam muito “soltas”, se mostraram 

cada vez mais indissociáveis. 

 

Além disso, percebeu-se que a experiência foi “produtiva” também para os 

alunos sujeitos desta pesquisa.  Eles pareceram bastante dispostos a participar do 

trabalho e mostraram-se empenhados em resolver as questões propostas nas 

atividades.   

 

 O professor responsável pela turma mostrou ter certo interesse com a 

pesquisa, uma vez que sempre sugeria que se descrevesse um pouco sobre o 

funcionamento de um curso de mestrado e sobre pesquisas em pós-graduação, no 

sentido de incentivar os alunos a continuar seus estudos. 

  

Quanto ao experimento propriamente dito, os estudantes, em geral, se 

mostraram bastante interessados pelos temas tratados, em especial com questões 

que abordavam os termos “ter limite” e “ser limitado”, que são expressões parecidas 

na língua portuguesa, conforme citado anteriormente, no entanto na Matemática 

exercem papéis distintos.  Percebeu-se que para eles ficou clara a idéia de 

seqüência limitada.  Os alunos também demonstraram que têm a concepção de 

seqüência convergente, porém para muitos, o limite parece estar relacionado com a 

idéia de aproximação, dessa forma, a concepção desses não está de acordo com a 

definição, que é estática.  A partir do que se observou, pode-se afirmar que o 

trabalho contribuiu para que os alunos pensassem sobre o limite de seqüências 

numéricas, bem como o próprio conceito de limite e algumas idéias “perturbadoras” 

sobre o infinito. 
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 Em algumas atividades os alunos mostraram mais dificuldades, em outras 

menos, conforme colocado nas análises.  No entanto, com o passar das sessões, foi 

possível notar o desenvolvimento dos alunos em, por exemplo, perceber e aceitar o 

caráter variável de n, que foi um dos objetivos da primeira atividade; o conceito de 

seqüências numéricas; seqüência limitada e seqüência que tem limite. 

 

Quanto à primeira atividade, na qual o intuito era diagnosticar possíveis 

confusões sobre o significado da variável n, confrontando idéias a respeito de um 

conjunto com n elementos e outro infinito, os alunos, em geral, mostraram que são 

capazes de perceber que existe uma diferença entre o significado de cada um 

desses termos, se indagados a respeito da natureza deles.  No entanto, estas idéias 

se mostraram ainda muito confusas.  Além disso, a forma de representar e de se 

expressar parece ser mais um obstáculo que contribui para identificação do n com o 

infinito.  Objetos matemáticos diferentes com representações “parecidas” podem 

reforçar tal confusão, como é o caso das duas primeiras representações do mesmo 

conjunto, e a terceira de um conjunto diferente no exemplo a seguir:  

• A = { 1, 2, 3, ...} 

• B = { 1, 2, 3, ..., n, ...} 

• C = { 1, 2, 3, ..., n} 

 

Os alunos insistem em idealizar a variável n não como um número natural 

qualquer, mas algo que pode ser tão grande quanto se queira e, portanto, acabam 

por identificar o n ao infinito. 

            

 No que se refere à convergência, os estudantes conseguiram perceber, por 

exemplo, que a seqüência an = ( )
n

n1−  é convergente, mas, em geral, ao descrever as 

características de uma seqüência convergente, não se voltam às seqüências não 

monótonas, mas somente às monótonas.  Foi percebido que a maior dificuldade da 

turma com a qual se trabalhou nesta pesquisa não era propriamente a de 

compreender o conceito de convergência de seqüência; melhor dizendo, os 

estudantes não tiveram problemas em perceber se uma seqüência é ou não 

convergente.  No entanto, fizeram confusões com os significados dos termos “ter 
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limite” e “ser limitado” e se esforçaram em não mais confundi-los, uma vez que 

houve uma discussão quanto aos significados de tais expressões.  De toda forma, a 

grande problemática gira em torno do próprio conceito de seqüências numéricas, 

pois conforme Robert coloca, o estudo de seqüências numéricas e o de 

convergência de seqüências numéricas são indissociáveis.   

  

Apesar de ter tentado refutar insistentemente a noção de limite como 

aproximação, pensou-se ser importante que o aluno, num primeiro momento, tenha 

contato com a idéia de limite como um movimento físico, uma aproximação, pois 

este tipo de descrição traz à tona uma idéia bastante intuitiva de tal conceito e que 

ajuda na “formação de uma imagem mental” da convergência de uma seqüência 

numérica monótona, mas que não satisfaz qualquer tipo de seqüência convergente, 

conforme posto anteriormente. 

 

 Como era de se esperar, os alunos em geral associaram a convergência à 

monotonicidade.  Além disso, associavam este mesmo conceito a uma aproximação, 

ou seja, que numa seqüência convergente, conforme se aumenta o valor de n mais 

próximo se chega do limite.  Quanto ao primeiro ponto levantado, ou seja, associar 

convergência com monotonicidade, pode-se afirmar que tal associação foi rompida 

com o contato com algumas seqüências não monótonas inseridas nas atividades.  

Já o segundo ponto, o da associação de limite com aproximação, julga-se que os 

alunos tentaram reformular suas concepções relativas ao conceito de limite.  

Primeiramente, confrontou-se o limite como aproximação, que satisfaz a descrição 

de uma seqüência convergente monótona, com uma seqüência constante, para a 

qual a descrição baseada na idéia de aproximação não é adequada.  Em seguida, 

buscou-se introduzir a noção de intervalo, para tentar fazer com que os estudantes 

percebessem que numa seqüência convergente, qualquer vizinhança do limite 

contém (infinitos) termos de uma seqüência a partir de um certo índice n0.  Com este 

propósito, percebeu-se que os alunos já não mais escreveram que “o limite tende”, 

mas o “limite é”.  Além disso, os protocolos dos alunos permitem inferir que eles 

compreenderam o significado de uma seqüência monótona e que não têm dúvidas a 

respeito de uma seqüência ter ou não limite, pelo menos a respeito das seqüências 

tratadas nas atividades. 
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Alguns dos estudantes chegaram a formular a descrição de limite usando a 

noção de intervalo/vizinhança, que era um dos objetivos da quinta atividade, na qual 

se pretendia verificar se os alunos apresentavam algum indício de relacionamento 

entre o aspecto dinâmico e a definição estática de limite.  Entretanto, como já era 

previsto, constatou-se que para a maioria dos alunos o “salto” significativo entre a 

noção intuitiva e a definição estática de limite representou uma fonte de discussões 

e constatações, que permitiram confirmar que na noção de limite estão presentes 

muitos dos obstáculos epistemológicos levantados por Sierpinska. 

  

 O fato de se ter pedido aos alunos que escrevessem e explicassem com suas 

palavras o seu entendimento das expressões matemáticas, tanto algoritmos, quanto 

nas definições expressas na linguagem algébrica e representações geométricas, 

aliados a discussão entre os alunos, proporcionada pelo trabalho em duplas, 

mostrou-se eficaz para trazer à tona múltiplas reações dos mesmos frente aos 

conceitos trabalhados.  

 

 Este trabalho evidenciou um sem número de dificuldades e indagações dos 

alunos, inerentes à questão da convergência de seqüências numéricas.  Ele pode 

servir para indicar um início da investigação de tais dificuldades, trabalhando-se com 

seqüências com diferentes características quanto à monotonicidade, aprofundando-

se à questão da formulação da definição estática, que este trabalho apontou uma 

direção. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 Seguem os cinco questionários e, em seguida, alguns protocolos de cada 

atividade.   
 
 

 



ATIVIDADE 1 

1) 

a) Escreva os 3 primeiros números naturais.  →...................................... 

b) Escreva os 132 primeiros números naturais. →...................................... 

c) Escreva os n primeiros números naturais.  →...................................... 

d) Escreva todos os números naturais.  →...................................... 

e) Na questão b) há mais ou menos números que na questão c)? → 

f) Na questão c) há mais ou menos números que na questão d)? → 

2) Diga quantos elementos tem cada um dos conjuntos? 

C = {1,2,3,...,19}         →  ................................. 

D = {1,2,3,...,19,...}  →  ................................. 

E = {1,2,3,...,n}  →  .................................. 

F = {1,2,3,...,n,...}  →  .................................. 

3) Existe diferença entre os conjuntos E e F? Justifique sua resposta. 
 
 

4) Complete as tabelas e, em seguida, responda as questões abaixo: 
 tabela 1                   tabela 2                            tabela 3                       tabela 4 
1 1   1 1  1 -1  1 1 
2 3   2   2 1  2 

2
1 2  

3 5   3   3 -1  3 
3
1

3
1  

4 .....   4 ......  4 ....  4 2  
5 

5
1  

. 

. 

. 
 
 

. 

. 

. 
 

  . 
. 
. 
 

. 

. 

. 
 

 . 
. 
. 
 

. 

. 

. 
 

 

6 ..... 

n .....   n   n .......  7 ...... 
. 
. 
. 
 

. 

. 

. 
 

  . 
. 
. 
 

. 

. 

. 
 

 . 
. 
. 
 

. 

. 

. 
 

 . 
. 
. 
 

. 

. 

. 
 

          n ..... 



          . 
. 
. 
 

. 

. 

. 
 

 
 

a) Desenhe duas retas horizontais para cada tabela.  Na primeira represente os números da 1a coluna, 
na 2a, os da 2a coluna. 

 
b) Quantos números existem na 1a coluna? E na 2a? 

 
c) A cada elemento da 1a coluna, quantos números correspondem na 2a? 

 
d) O que as quatro tabelas têm em comum? 

 
 

e) Cada tabela representa uma função.  Qual é o seu domínio?  Qual seu contradomínio? E a imagem?  
Qual a sua expressão algébrica? 

 
 

f) Você conhece um nome para especificar este tipo de função?  
 
 
 
 



ATIVIDADE 2 
 
 
1) Como você explicaria a um colega o que é uma seqüência? 
2) Qual a relação entre seqüência e função? 
 
3) Escreva os 5 primeiros termos das seguintes seqüências, e represente-os numa reta: 

a) an = 2n 
 

b) an = (-1)n 
 

c) an = 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

parnse

ímparnse
n

,5

,1

 

 

d) an = 
n2

1  

 

e) an = 
n

n)1(−   

 
4) Classifique as seqüências do exercício anterior de acordo com a tabela abaixo:  (Complete 
todos os espaços escrevendo sim ou não). 
    
 
  

Crescente Decrescente Nem decrescente/ 
nem crescente 

Limitada  Seus termos “se 
aproximam” de 
algum número 

an = 2n      

an = (-1)n      

an=  
n
1 ,n ímpar 

       5, n par 

    
 
 

 

an= 
n2

1        

an=  
n

n)1(−  
     

 
5) Observando a tabela do exercício anterior, responda: 
a) Os termos de uma seqüência classificada como limitada “cabem” num intervalo 
limitado de reta? 
 



b) As seqüências cujos termos “se aproximam” de um número são limitadas? 

) Os termos de uma seqüência limitada “se aproximam” de algum número? 

) As seqüências que têm limite são assinaladas na última coluna da tabela ou na penúltima? 

) O que significa uma seqüência ter limite? 

) Considere a função f: N → R, tal que: 

f(n) = 

 
c
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
 
8

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧ parnse,1

ímparnse
n

n

,
2
1

 

 
) Escreva os 6 primeiros termos. 

) Escreva uma seqüência de termos estritamente positivos, não monótona convergindo para 

 

a
b) A função é decrescente? 
c) Tem limite?   
 
 
9
zero. 
 
  
 
 



ATIVIDADE 3 
 
 
 

1) Dê 3 exemplos de seqüência convergente. 
 

  
  
  

 
2) Dê 3 exemplos de seqüência divergente. 
 

  
  
  

 
3) Responda às seguintes questões, justificando sua resposta com suas próprias palavras: 

a) Toda seqüência que tem limite é limitada?  
 
 
 
 

b) E a recíproca vale? Ou seja, toda seqüência que é limitada, tem limite? 
 
 
 
 
4) Dê um exemplo de seqüência limitada: 

a) Convergente: 
 

b) Divergente: 
 
5) Uma seqüência monótona de números reais limitada pode divergir? Por que? 
 
 
 
 
6) Dê 2 exemplos de seqüência divergente que tem subseqüência convergente. 
 

  
  

 
7) Uma seqüência pode ter um número finito de termos? 
 
 
8) Verdadeiro ou Falso: 
(a) Toda seqüência convergente é monótona limitada ou é constante (   ) 
(b) Uma seqüência monótona limitada pode divergir    (   ) 
(c) Uma seqüência de termos estritamente positivos que converge a zero é decrescente (   )  
 
 



ATIVIDADE 4 
 
 
 

Nas questões abaixo, a letra n representa um número natural, isto é: n é um elemento do 
conjunto Ν:{1,2,3,...}. 
 
 
1) Considere a função f(n) = 2n + 3. 
 
 

a) Represente numa reta, valores desta função. 
b) O que acontece com esses valores quando “n cresce”? 
c) Complete:  = _________ . )32(lim +

∞→
n

n

d) Descreva o significado da expressão: )32(lim +
∞→

n
n

 

e) Quantos valores a função pode assumir? 
f) Existe um menor valor que todos os outros? E um maior valor, existe? 
g) A função é limitada, ou seja, seus valores estão “confinados” num 

intervalo de reta limitado? 
 
 
 
 

2) Considere a função f(n) = 
n
1 . 

 
 

a) Represente numa reta, valores desta função. 
b) O que acontece com esses valores quando “n cresce”? 

c) Complete: 
nn

1lim
∞→

 = __________ . 

d) Descreva o significado da expressão: 
nn

1lim
∞→

. 
 

e) Quantos valores a função pode assumir? 
f) Existe um menor valor que todos os outros? E um maior valor, existe? 
g) A função é limitada, ou seja, seus valores estão “confinados” num 

intervalo de reta limitado? 
 
 
 
 



ATIVIDADE 5 
 
 

1) Considere a expressão ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+∞→ 1
lim

n
n

n
 = 1.   

Quais das sentenças abaixo melhor descrevem esse fenômeno?  Coloque em ordem de 
preferência aquelas que mais se ajustam. (quantas quiser) 
 
___________________________________________________________ 

a) Conforme n se aproxima de infinito, 
1+n

n  se aproxima de 1. 

b) Quanto maior n, mais próximo de 1 está 
1+n

n . 

c) Quando n está perto de +∞, 
1+n

n  está perto de 1. 

d) Quando n tende a infinito, 
1+n

n  tende a 1. 

e) Quando n tende a infinito, 
1+n

n  se aproxima de 1. 

f) Quando n tende a infinito,  o lim 
1+n

n  se aproxima de 1. 

g) Quando n tende a infinito, o limite 
1+n

n  é 1. 

h) O limite 
1+n

n  é 1 para n → ∞. 

i) Escreva sua própria sentença para traduzir a expressão dada: 
 
 
 
2) Considere o seguinte limite: = 3. 3lim

∞→n

a) Que sentença você usaria para descrevê-lo? 
b) Quais das sentenças da questão 1 seriam mais adequadas para descrever esse limite? 
c) Como você explica a questão de “aproximar”, ou seja, enquanto “n cresce, a seqüência se 
aproxima de .....”?  Esse tipo de descrição de limite vale aqui? 
d) Enquanto n cresce, o que acontece com a função?  Ela se aproxima de 3? 
 
 

3) Considere a função a: N → R, definida por a(n) = 
n

n)1(− . 

a) A função é crescente, é decrescente ou nem crescente, nem decrescente? 
b) A função é limitada? 
c) Esta função tem limite para n → ∞?  Se tem, qual é ele? 
d) A partir de n = 10, os valores da função cabem em qual intervalo de reta?  
e) E a partir de n = 100? 
f) O que você pode dizer sobre o intervalo que contém os termos an dessa seqüência a partir 
de um valor (suficientemente grande) de n? 



g) É certo afirmar que a partir de um determinado valor n0, todos os termos desta seqüência 
pertencem à uma vizinhança de zero? 
OBS.: Se a vizinhança tiver amplitude ε > 0, ela é o intervalo ]0 - ε ,0 + ε [. 
 
 

4) Complete: para a função a: N → R, definida por a(n) = an = 
n3
1 , 

nn 3
1lim

∞→
 = ............ 

(an) = ( 
3
1 , 

6
1 , 

9
1 , 

12
1 , 

15
1 , 

18
1  ...)  

Vejamos: 

 1 . 
33 

 1 . 
39 

 1 . 
18 

 1 . 
21 

 1 . 
24 

 1 . 
27 

 1 . 
30 

 1 . 
36 

 1 . 
42 

 1 . 
15 

 1 . 
12 

1
9

1
6

1
3

    0 

  

Responda: 

a) Para ε  =  
12
1 , considere a vizinhança de amplitude 

12
1 , isto é,  

V =] 0 - 
12
1 , 0 + 

12
1  [  . 

A partir de que valores de n, os termos an da seqüência estão contidos nesse intervalo? 

 
 

 1 . 
42 

 1 . 
30 

 1 . 
24 

 1 . 
18 

 1 . 
12 

1
9

1
6

1
3

0 

 
 

b) Para ε = 
300

1 , considere a vizinhança de amplitude 
300

1 , isto é,              

V = ] 0 - 
300

1 , 0 + 
300

1  [  . 

A partir de que valor de n, os termos an da seqüência estão contidos nesse intervalo? 

 
 

.....  1  . 
303 

  1  . 
306 

1. 
6 

1. 
3 

1. 
9 

 1 . 
12 

  1  . 
300 

0 

 



c) Para qualquer valor de ε positivo, os termos an =  
n3
1 , a partir de um certo n0, que depende 

de ε, pertencem ao intervalo ] 0 - ε, 0 + ε [.  Isso traduz a expressão 
nn 3
1lim

∞→
 = 0. 

Com base nesta idéia, reescreva uma sentença para descrever o 
1

lim
+∞→ n
n

n
 = 1, da primeira 

questão. 

 
 


