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APRESENTAÇÃO 

Uma das funções institucionais do INEP consiste em prover e estimular a disseminação e 
discussão de conhecimentos e informações sobre educação, visando seu desenvolvimento e domínio 
público, através de sua produção editorial. 

Com o objetivo de contribuir para a democratização de parte desses conhecimentos, de 
modo mais ágil e dinâmico, o INEP criou recentemente as Séries Documentais, com o mesmo 
desenho de capa: elas formam um novo canal de comunicações, diversificado quanto a público, 
temática e referenciação; abrangendo vários campos, elas podem alcançar, com tiragens 
monitoradas, segmentos de público com maior presteza e focalização; cada série poderá captar 
material em diferentes fontes (pesquisas em andamento ou concluídas, estudos de caso, papers de 
pequena circulação, comunicações feitas em eventos técnico-científicos, textos estrangeiros de 
difícil acesso, etc). 

São as seguintes as séries: 
1. Antecipações tem o objetivo de apresentar textos produzidos por pesquisadores 

nacionais, cuja circulação está em fase inicial nos meios acadêmicos e técnicos. 
2. Avaliação tem o objetivo de apresentar textos e estudos produzidos pela Gerência de 

Avaliação. 
3. Estudo de Políticas Públicas tem o objetivo de apresentar textos e documentos 

relevantes para subsidiar a formulação de políticas da Educação. 
 

4. Eventos tem o objetivo publicar textos e conferências apresentados em eventos, 
quando não se publicam seus anais. 

5. Inovações tem o objetivo de apresentar textos produzidos pelo Centro de Referências 
sobre Inovações e Experimentos Educacionais (CRIE). 

6. Relatos de Pesquisa tem o objetivo de apresentar relatos de pesquisas financiadas 
pelo INEP. 

7. Traduções tem o objetivo de apresentar traduções de textos básicos sobre Educação 
produzidos no exterior. 



Um Modelo Para Compreensão Que Os estudantes Têm Em Um Ambiente
De Representações Múltiplas1

Marcelo C. Borba2

Departamento de Matemática Pós-Graduação 
em Educação Matemática 

UNESP-Rio Claro, SP 

1. Introdução
Representações múltiplas tem sido abordada com freqüência nos últimos anos (Wenzelburger, 1992; 
Eisenberg & Dreyfus, 1991; Rizzuti, 1991, Rubin, 1990; Arcavi & Nachmias 1989; Kaput, 1987). Em 
diversas instâncias (Borba, 1993a; Borba, no prelo-a; Borba, no prelo-b; Borba & Confrey, 1993; Borba 
& Confrey, 1992) tenho apresentado exemplos específicos de como os estudantes lidam com o aspectos 
do conceito de função em um ambiente computacional onde existem representações múltiplas. Neste 
artigo eu apresentarei um modelo de como acontece o processo de compreensão matemática quando os 
estudantes lidam com aplicativos que envolvem representações múltiplas. Embora eu não vá descrever 
exemplos em detalhes, eu farei uma breve síntese de alguns exemplos que fundamentem o modelo a ser 
apresentado no final deste artigo. Como os exemplos e o modelo não podem ser descritos em um vácuo, 
eu iniciarei este artigo com uma breve descrição do aplicativo Function Probe© (Confrey, 1991), o qual 
utilizei em algumas pesquisas, assim como um enfoque para o ensino de transformações de funções que é 
o tema que os estudantes, entrevistados por mim, estavam trabalhando. 

2. O Aplicativo Function Probe (FP)
O aplicativo FP, como o nome sugere, lida principalmente com funções e no presente momento só pode 
ser usado em computadores Macintosh. Este aplicativo tem três janelas: gráfica, tabelas e calculadora. 
Estas janelas "se comunicam" entre si e possuem alguns recursos algébricos. A janela gráfica permite 
que o usuário faça um gráfico através da expressão analítica da função, através de um "lápis" que 
permite que o gráfico seja feito como um desenho à mão livre, ponto a ponto, usando o rato para tal fim 
ou ponto a ponto através de pares ordenados armazenados na janela das tabelas ou através de uma função 

1 Este artigo é parte de um projeto integrado de pesquisa patrocinado pelo CNPq (processo520107/93-4) 
entitulado Pensamento Matemático, Funções Computadores e Outros Meios de Comunicação. 

2Embora a responsabilidade sobre o escrito seja minha eu gostaria de agradecer os comentários feitos, em 
versões preliminares desse texto, pela professora Telma de Souza, aluna da Pós-Graduação em Educação 
Matemática da UNESP-Rio Claro. 



armazenada na janela da calculadora. Na coluna situada à esquerda da figura 1, podem se ver, de 
cima para baixo, os diversos ícones de FP que, quando ativados, desempenham as seguintes 
operações: a seta permite que um determinado gráfico seja selecionado dentre os muitos que por 
ventura estejam grafados; o segundo ícone permite que uma expressão analítica como x2 (x^2, na 
sintaxe do computador) seja grafada; o terceiro, que tem uma mão desenhada, permite que um 
ponto seja grafado e o quarto, "o lápis" de desenho que permite  que um gráfico seja rascunhado à 
mão livre. Os três ícones da parte de baixo dessa coluna permitem que transformações sejam feitas 
"diretamente" no gráfico. Usando o rato, o usuário pode coordenar suas ações feitas neste rato 
com as transformações no gráfico sem a utilização de equações ou tabelas. Nesse sentido o gráfico 
pode ser transladado vertical ou horizontalmente quando o ícone abaixo do lápis for usado (vide 
figura 1, por exemplo). O próximo ícone permite que o gráfico seja refletido em torno de qualquer 
linha vertical ou horizontal e em torno da linha y=x. Finalmente o último ícone permite que o 
gráfico seja esticado vertical ou horizontalmente. Esse esticamento pode ser feito, usando-se 
qualquer linha como a linha central do 

 
Figura 1 - Uma translação vertical de 5,1 unidades sendo executada em FP. Observe que, devido 
ao comando "esconder transformações" estar ativado, a expressão analítica do gráfico 
transformado não será mostrada. Caso se queira, pode-se fazer com que uma dada expressão seja 
mostrada. 



esticamento, que se torna uma linha de invariância nessa transformação. Essa linha é chamada de 
"âncora" no aplicativo devido ao fato de a reta não se mover, mantendo-se invariante, portanto, 
durante o esticamento realizado. Em termos algébricos, pode ser dito que o gráfico de f(x) ao ser 
esticado horizontalmente duas unidades, com a âncora na linha x=0 seria descrito como f(x/2). O 
leitor pode tentar identificar o que acontece quando há um esticamento e âncora não se encontra 
na reta x=0. 

De um determinado gráfico, como y=x^2, podem-se selecionar pontos através do comando 
("sampling command") que, dentre diversas opções, permite que em todo intervalo de "m" 
unidades no eixo dos "x" um ponto seja selecionado em um dado intervalo. Por exemplo, pode-se 
selecionar o intervalo [-3,3] com m=l, e isso levará o aplicativo a selecionar no gráfico os pontos 
(-3,9), (-2,4),. . . .  e (3,9).   Esses pontos selecionados e em destaque no gráfico podem ser 
remetidos para a janela das tabelas onde aparecerão como na figura 2. 

 
Figura 2 - Pontos selecionados na janela gráfica remetidos para a janela da tabela. 

A representação tabular pode ter inúmeras colunas, e os pontos podem ser preenchidos um a um 
ou através de algoritmos desenvolvidos pelo usuário. Também, se já houver uma coluna, como a 
coluna x na figura 2, uma nova coluna poderá ser gerada através de uma equação como z=x+3, 
listando na coluna "z" os valores 0,1,2,..., 6.   Se houver necessidade, qualquer conjunto de pares 
ordenados, "armazenados" em duas colunas quaisquer da janela tabular, pode ser remetido para o 
gráfico.3   Para efeito deste artigo, é fundamental observar que as possibilidades algébricas das 
tabelas permitem que uma translação horizontal de 5 unidades para a direita seja expressa por 
uma coluna x'=x+5 e y'=y, onde x e y representam a função original e x ' e y ' a  função 
horizontalmente transladada. 

3 A calculadora não será descrita aqui, visto que ela não é relevante para este artigo. Para uma discussão mais 
completa acerca do funcionamento de FP, o leitor deve se referir à documentação de FP (Confrey et al., 1991). 



3. Um Modelo Para a Aprendizagem de Transformações de Funções
A pesquisa, que inspirou o modelo de como os estudantes compreendem em um ambiente de 
representações múltiplas, foi realizada de acordo com a metodologia "experimento de ensino" 
(Cobb & Steffe, 1983), que é uma variação da entrevista clínica de Piaget. No experimento de 
ensino (teaching experiment), é entendido que o entrevistador interage com o aluno, mesmo que 
não o queira. Mais do que isso, a intervenção é vista como positiva, embora não seja esperado 
que a intervenção do entrevistador seja diretiva a ponto de ofuscar o pensamento do aluno. Em 
outras palavras, embora não se espere que o entrevistador direcione o raciocínio do aluno 
insistentemente com a sua agenda, é assumido que uma não intervenção, por parte do 
entrevistador, é impossível na medida em que, por exemplo, as tarefas propostas "têm" a sua 
própria agenda que expressam a intenção daquele que desenhou tais tarefas. 

Nesta pesquisa em particular, o entrevistador estava preparado para intervir, sem hesitação, em 
casos em que o desconforto do aluno com uma dada questão fosse muito grande e também 
estava preparado para propor ao aluno um retorno às questões relevantes do experimento de 
ensino, após um longo tempo em que o aluno tivesse investigado um dado caminho alternativo 
que não o estivesse levando a um caminho que o entrevistador entendesse como produtivo. É 
claro que a subjetividade destes critérios é imensa, e estas decisões, nesta pesquisa, foram 
tomadas no momento da entrevista ou no intervalo durante duas entrevistas, quando o 
entrevistador teve chance de assistir aos vídeo-teipes das entrevistas e refletir com o seu grupo 
de pesquisa sobre um determinado tema da entrevista. No caso particular das entrevistas 
realizadas nesta pesquisa, o entrevistador é o autor desse artigo. 

Nestas entrevistas, o tópico abordado foi transformações de funções. Transformações de funções 
são vistas como essenciais na medida em que problemas ligados à modelagem matemática de 
uma dada situação podem ter seus parâmetros ajustados através de transformações, se uma dada 
função "prototípica" (y=x, y=x2, y=senx, etc.) já foi vista como apropriada para descrever um 
dado fenômeno (Confrey, 1992; Confrey & Smith, 1991). 

Nesse experimento, todavia, não foi usado um exemplo de modelagem. Trabalhou-se no que foi 
chamado de "contexto do computador" (Borba, 1993a), no qual o computador e o aplicativo são 
vistos como a situação que ajuda a dar significado à matemática que é construída para modelar 
uma dada situação. No caso do computador e de um aplicativo como FP, várias situações podem 
ser criadas com o intuito de gerar uma dada construção de 



conhecimento matemático.   Entendo que, embora as situações de modelagem, no sentido 
pedagógico matemático comumente usado no Brasil (Queiroga, 1990; Borba, 1993b), sejam 
fundamentais para a educação matemática, na medida em que estabelecem relações entre 
matemática, no sentido restrito4, e fenômenos, observados por aquele que conhece no mundo 
que o "circunda", não são suficientes para proporcionar aprendizagem matemática na totalidade 
de assuntos que tenho considerado importantes de serem abordados (Borba, 1993a). Neste 
sentido, embora transformações de funções possam ser introduzidas e desenvolvidas através da 
modelagem matemática de um fenômeno estudado, as transformações de funções podem, em si, 
tornar-se o fenômeno a ser estudado, como no caso da pesquisa discutida neste artigo. 

 
Figura 3 - Um dos pares de funções apresentados aos estudantes que participaram do 
experimento de ensino. O gráfico A foi gerado da seguinte forma: y= I x I foi gerado através da 
parte algébrica do aplicativo, em seguida, usando-se os ícones de transformações, esta função 
foi "comprimida (esticamento "s" com 0<s<l) horizontalmente" e em seguida foi transladada 
verticalmente para baixo. O gráfico B depois de marcado no gráfico sofreu um esticamento 
horizontal com s>l. 

Tenho argumentado que, embora esse processo de modelagem seja importante, tanto no sentido 
defendido por Confrey (1992) quanto na tradição brasileira (Queiroga, 1990), é artificial 
restringir toda a prática educativa em matemática a esta abordagem, na medida em que pode se 
tornar artificial estudar determinadas partes de matemática com essa abordagem. Embora o 
tema transformações de funções seja importante no processo de 

Por sentido restrito quero me referir ao conjunto de expressões matemáticas que são vistas como objetos, 
expressões que foram criadas ao longo da história e que são re-criadas e transformadas pelos significados 
atribuídos a elas ao longo da história. 



modelagem, como já se argumentou anteriormente, pode se tornar importante o 
aprofundamento deste tema. tornando-se ele próprio, então, o ponto central de uma 
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Figura 4 - Na parte superior da figura, a função y= I x I foi grafada através de facilidades algébricas. 
Os pontos em negrito foram selecionados neste gráfico, para que fique "evidente" o que acontece 
com os pontos quando o aplicativo é acionado para efetuar um esticamento horizontal. Neste caso, a 
"âncora" ou linha de invariância permaneceu na reta x=0. O pequeno quadrado em forma de mola 
"tem" a intenção de pictoricamente ajudar na compreensão do esticamento. No momento anterior ao 
que resultou na figura de baixo à esquerda, a mola era um retãngulo de 2 x 1 (largura x altura) 
"mostrando" o esticamento horizontal de duas unidades. Em seguida, ambos os conjuntos de 
pontos, os originais de y= ! x I e os esticados horizontalmente foram remetidos para a tabela. 
Analisar as diferenças e as semelhanças entre estes conjuntos de pares ordenados era no que 
consistia a segunda tarefa do experimento. Esta tarefa pode se tornar bastante complexa quando a 
âncora não se encontra no eixo dos y. 



investigação. Para um estudo como esse, o contexto do computador pode se tornar fundamental 
na medida em que possibilita a quebra da  hegemonia" das expressões algébricas, valorizando-a 
visualização, o uso de pontos discretos e servindo de "apoio" para os significados que venham a 
ser dados por aqueles que venham a estudar estes temas. 

Nesse sentido, os problemas desenhados por mim5 para esse experimento de ensino foram 
baseados num modelo com três passos fundamentais. No primeiro, o estudante tinha que, usando 
apenas os ícones de transformação da janela gráfica (que serão descritos na próxima seção), fazer 
com que um dos gráficos dados coincidisse com um segundo gráfico, como mostra a figura 3. 

Esta atividade visava basicamente engajar o aluno em um trabalho com transformações a partir 
de visualização e ações físicas (no rato). O próximo problema exploratório convidava o estudante 
a estabelecer conexões entre a visualização e o discreto através da pergunta central: o que 
acontece com um determinado ponto desse gráfico quando este sofre uma determinada 
transformação (translação, reflexão e esticamento)? Esse problema estimula o uso do 
selecionador de pontos (sampling command) e da remessa (send command) de pontos entre a 
janela gráfica e a tabular. Esse problema também estimula a análise das transformações sob um 
ponto de vista discreto, ou seja, vão se analisar as transformações através de comparações das 
coordenadas de um determinado conjunto de pontos antes e depois de uma dada transformação 
(vide figura 4).   O terceiro e último problema exploratório (que era seguido por outros 4 
problemas menos abertos) estimulava o estudante a estabelecer conexões entre transformações 
gráficas feitas através dos ícones de transformação e equações das funções escritas na forma 
y=f(x). Nesse experimento foram usadas as "funções prototípicas" (Confrey & Smith, 1991) 
y=x2, y= I x I e y=[x] devido à diversidade que elas podem proporcionar em problemas ligados a 
transformações e devido aos diferentes graus de familiaridade que os estudantes, com os quais 
trabalhei, tinham com as mesmas. 

4. Uma Sinopse dos Exemplos
Devido a problemas de espaço não apresentarei protocolos e uma análise mais detalhada como 
fiz em outras ocasiões (Borba, 1993a; Borba, no prelo-a; Borba no prelo-b). Entretanto se faz 
necessário que um resumo de algumas experiências vividas por alunos sejam relatados para que 
o modelo a ser apresentado no próximo item seja substanciado por eles. Para uma descrição mais 
detalhada, favor se dirigir à bibliografia mencionada acima. 

Esses problemas contaram com a determinante influência do Grupo de Pesquisa em Educação Matemática da 
Cornell University, em particular de Dr. Jere Confrey e Dr. Erick Smith. 



O primeiro exemplo a ser relatado se refere a Ron, um aluno de 16 anos. Quando Ron estava na 
3a fase do experimento de ensino, ou seja, estudando a relação entre gráficos e coeficientes, o 
desenvolvimento de suas atividades o levou de encontro a um obstáculo. Embora Ron tivesse 
feito com sucesso as duas fases anteriores e fosse um aluno com qualidades excepcionais, Ron 
previu que ao transladar o gráfico de y=x2+3x+5 horizontalmente para a direita em 5 unidades a 
expressão analítica do gráfico se modificaria para y=(x+5)2+3(x+5)+5. A tentação de associar 
um movimento para a direita no plano cartesiano com o sinal de "+" é bastante comum quando 
este tema é abordado em sala de aula. Esta tentação é bem razoável, em especial se levarmos em 
conta que no mundo das "tabelas'' ela é satisfatória, ou seja, uma translação horizontal (TH) de 5 
unidades corresponde a uma adição de 5 unidades às abscissas mantendo-se as ordenadas 
constantes. 

Ron percebeu então uma discrepância com a sua experiência anterior no mundo das tabelas 
assim como outra no próprio mundo dos gráficos. Ron tinha através de métodos não algébricos, 
usando os ícones de FP, achado um resultado que contradiz o resultado achado neste momento 
no mundo "algébrico". Ron tinha calculado "c" para a equação transformada na forma 
y=ax2+bx+c usando métodos gráficos. Agora com o seu resultado de y=(x+5)2+3(x+5)+5 o "c" 

após a equação ser reduzida para a forma y=ax2+bx+c era diferente 

y = (H)^2+3(H)+5 

 

 

Figura 5 - Da esquerda para a direita y=(x+5)2+3(x+5) +5, y=x2+3x +5 e 
y=(x-5)2+3(x-5) +5. A equação mostrada é do gráfico central que foi "selecionado". Ron tinha 
estes 3 gráficos à sua frente na parte do experimento de ensino que está sendo discutida. 

do encontrado anteriormente por ele mesmo.   A tensão provocada por estas discrepâncias entre 
resultados atingidos em diferentes representações aumentou ainda mais quando foi 



mostrada o que o aplicativo Function Probe mostrava como equação da função transformada: 
y=(x-5)2+3(x-5)+5. 

Este problema levou Ron a desenvolver 3 soluções: uma visual, uma parentética algébrica e uma 
"transformadora". A primeira solução encontrada por Ron, era baseada em um argumento visual 
com sólidas raízes nas tabelas geradas por ele em Function Probe. Ron argumentava que se o 
gráfico da direita fosse, ponto a ponto, de volta para a esquerda até que ele se encontrasse com o 
gráfico original (y=x2+3x +5) as coordenadas "x" seriam subtraídas de 5 unidades e as de y 
ficariam constantes. Ron usou para descrever esta linha de argumentação uma linguagem visual e 
gestual. Esta linha de raciocínio parecia dar-lhe uma primeira explicação para a questão do sinal 
de "-" mas não resolvia a discrepância entre o sinal e o movimento para a direita. 

Em um outro momento do experimento, Ron desenvolveu uma explicação algébrica para a 
discrepância que tinha ocorrido.   Ele argumentava, usando uma notação parentética, que dada a 
função inicial (x, x2+3x +5), uma TH de 5 unidades para a direita representaria uma mudança em 
"x" e portanto em uma mudança do "par ordenado" anterior para (x+5, x2+3x +5). Como, 
Function Probe não aceita funções nessa forma, uma mudança de variáveis (minha linguagem) 
poderia ser feita mantendo-se a relação anterior. Esta mudança de variáveis teria como expressão 
(x, (x-5)2+3(x-5) +5).   Resumindo, a função original (x, f(x)) ao ser transformada por uma TH 
de 5 unidades para a direita, se transformava na função (x, f(x-5)).  A solução de Ron pode ser 
mais facilmente entendida se na hora da mudança de variáveis denominarmos a nova função 
como uma função de x'.  Neste caso, a passagem de (x+5, x2+3x +5) para (x, (x-5)2+3(x-5) +5) 
pode ficar mais fácil de ser entendida. Se no primeiro par ordenado tomarmos x'=x+5 temos que 
x=x'-5. Com esta equivalência, podemos substituí-la no primeiro par ordenado e teremos (x'-5+5, 
(x'-5)2+3(x'-5) +5) que é equivalente a (x', (x'-5)2+3(x'-5) +5). Esta mudança de variáveis, 
embora não tenha sido usada no experimento aqui descrito, foi utilizada depois em cursos para 
professores como um caminho para abordar um problema que é comum em educação 
matemática, sejam elas como computadores ou sem computadores. Esta solução, convencia Ron, 
algebricamente, de que a expressão analítica mostrada pelo computador estava correta, mas ainda 
não coordenava o movimento que Ron fazia para a direita, com o rato do computador, com o 
sinal de "-" que insistia em aparecer. 

Deve ser notado que o entrevistador já estava satisfeito com as respostas obtidas por Ron. 
Apesar disso, Ron não estava satisfeito e quando já estava trabalhando com um outro problema, 
embora relacionado a este, veio com uma solução que "transformava" ou 



"superava" os limites do aplicativo que estava sendo usado. Ron propôs que uma TH de 5 unidades para 
a direita não deveria ser entendido como uma transformação na função, mas como uma "transformação 
em x". Com isto, ele propunha que a ação física também deveria ser pensada como uma ação no eixo dos 
x e não no gráfico, "porque era antes da função". Com isto ele propunha que uma TH de 5 unidades 
deveria ser pensada como um movimento de 5 unidades do eixo dos x para a direita mantendo-se o 
gráfico de uma função como y=x2 centrado no eixo dos x por enquanto. Mas como isso acarretaria que a 
"origem" do plano estaria em (-5,0) e não (0,0) isto acarretaria em que com a volta do eixo no sentido 
que a origem voltasse a ser (0,0) o gráfico da função seria "empurrado" para a esquerda e teria como 
equação y=(x+5)2. Ou seja, Ron usou uma linha de raciocínio semelhante a usada na solução parentética 
para coordenar o sinal de "+" ou de "-" com uma ação física, no caso, uma ação nos eixos dos x.   Ron 
depois generalizou esta solução para outros casos, incluindo o complexo caso do esticamento, e usou 
metáforas no sentido descrito por Goldenberg & Kliman (1990) e Borba (1993a) para solidificar a 
explicação dada por ele. 

Doug, um outro estudante, trabalhou com esticamento de forma bastante intensa. Este aluno desenvolveu 
uma lei bastante sofisticada para explicar o que acontece com um ponto qualquer de um gráfico quando 
este gráfico é esticado horizontalmente, estando a âncora (linha de invariância) em qualquer reta com 
equação x=a. Doug estava trabalhando na segunda tarefa do modelo para a aprendizagem de 
transformações de funções, ou seja, ele estava estudando a relação entre transformações no gráfico e 
mudanças em pontos discretos, na tabela. Neste tipo de problema, um esticamento horizontal de duas 
unidades como o mostrado na figura 4 levaria a equações de co-variação (Borba, 1993a) no mundo da 
tabela do tipo x'=2x e y'=y, onde (x,y) é um par ordenado da função original e (x',y') é o par ordenado 
que foi transformado como é mostrado também na figura 4.   Neste caso, a âncora foi deixada nos eixos 
do y (reta x=0). Quando a âncora fica em outra reta, o problema fica mais complexo como foi dito. 
Embora não vá ser discutido aqui como Doug chegou à sua lei, vale dizer que após várias tentativas, 
Doug concluiu que equação x'=sx-a(s-l) - considerando que y'=y em transformações horizontais 
permanece constante - descreveria de forma geral os esticamentos estudados por ele. Na equação acima, 
"s" é o coeficiente de esticamento e "a" e a posição da reta vertical onde se localiza a âncora. 

Eu deixo para o leitor a escolha da sua solução e análise da solução dele embora uma análise seja 
oferecida em Borba (1993a).   O que importa para este artigo é o fato que mesmo depois de ter alcançado 
este resultado a pergunta "Por que este resultado descreve a situação estudada?", feita pelo entrevistador, 
provocou um novo processo de investigação. Doug terminou por gerar uma explicação que relacionava a 
âncora com translações, usando duas 



mídias diferentes - papel e lápis e computador - e as diversas representações de Function 
Probe como mediadoras das suas explicações. 

5. O modelo para o Entendimento dos Estudantes em Ambientes de Representações 
Múltiplas

EPISTEMOLOGIA DAS REPRESENTAÇÕES MÚLTIPLAS 

 

Figura 6 - Mapa Conceituai mostrando a primeira parte do modelo. Esta parte enfoca as 
regularidades e/ou discrepâncias encontradas na análise de um fenômeno. 

Nos exemplos brevemente discutidos acima e em muitos outros discutidos em detalhes em Borba 
(1993a, no prelo-a, no prelo-b) duas características aparecem constantemente nas investigações 
feitas por estudantes em ambientes de representações múltiplas. A primeira é a discrepância. 
Sempre que há uma discrepância entre resultados encontrados em diferentes representações, isso 
gera uma tensão que só é relaxada com a mudança da conjectura existente anteriormente ou com 
uma nova coordenação entre as representações que supere a discrepância (aparentemente) 
existente. Como "alavanca epistemológica" (Borba, 1993a) 



principal aparece a pergunta "Por que?" tais como: "por que tal regularidade acontece?; por que 
tal discrepância acontece? ou por que a lei achada em uma dada representação é válida?" 
Perguntas como estas, permitem que resultados empíricos, achados nas diversas 

SEGUNDO PASSO DO MODELO: A PERGUNTA "POR QUE" E FEITA 

 

Figura 7 - O segundo passo enfatiza o papel da pergunta "Por que". Realça também o processo 
desencadeado por esta pergunta, que geralmente inclui uma explicação que está "presente" em 
uma representação para justificar um resultado encontrado em outra representação. 

representações de um aplicativo, não pareçam de todo satisfatório para estudantes, mesmo que 
estes tenham se esforçado demasiadamente para achar uma determinada regularidade em um 
fenômeno. Esta insatisfação gera, na maioria dos casos, novas investigações matemáticas no 
"contexto do computador" (Borba, 1993a).   Para sistematizar as características da construção 
do conhecimento em ambientes de representações múltiplas foi elaborado um modelo. 



Este modelo pode ser melhor compreendido se forem observados os dois quadros sintéticos das 
figuras 6 e 7. A figura 6 enfatiza as regularidades observadas em uma investigação de um dado 
fenômeno. Enfatiza também as discrepâncias que aparecem quando o fenômeno é analisado 
usando diferentes representações.   Já a figura 7, focaliza o papel desempenhado pela pergunta 
"por que?" assim como o papel que as diferentes representações exercem na explicação de uma 
regularidade/discrepância que é encontrada em uma outra representação estabelecendo uma 
dinâmica dialética no processo de compreensão. 

Este modelo consegue sintetizar as experiências de Ron e Doug, brevemente resumidas no item 
anterior. Ron buscava superar as discrepâncias encontradas por ele nas suas investigações e usou 
sempre uma representação como um meio de justificar um resultado encontrado em outra. 
Embora diversas perguntas do tipo "Por que?" tenham sido levantadas, naquela ocasião, tanto por 
Ron como pelo entrevistador, esta pergunta aparece mais enfaticamente no exemplo de Doug, 
que após construir um resultado bastante abrangente acerca dos esticamentos, engajou-se em 
outro problema ao enfrentar a pergunta "Por que?". 

Este modelo parece bastante razoável para compreender a compreensão dos estudantes com 
outros tópicos matemáticos, embora mais pesquisas sejam necessárias para que se possa detalhar 
as especificidades que, por ventura, existam neste modelo devido ao fato dele ter suas bases em 
um trabalho com o tema funções. Vale também ser realçado que novos estudos poderão refinar 
este modelo na busca de uma compreensão de como se conhece. Finalmente, encerrarei este 
artigo levantando a conjectura de que se este modelo conseguir, na medida em que os 
computadores se tornem mais acessíveis, descrever grande parte da atividade matemática nas 
entrevistas, sala de aula, da academia e outros cenários, estará se criando um novo padrão do que 
uma prova venha a ser, se entendermos prova como Henderson (1992), ou seja, como um 
argumento convincente a uma pergunta "Por que?". Neste sentido, um jogo entre representações 
seria a base de um argumento convincente. 
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