
CONSIDERAÇÕES REFERENTES AO CONCEITO DE VARIÁVEL

JOÃO PAULO ATTIE

ERICA DAIANE FERREIRA CAMARGO

JULIENE SANTOS OLIVEIRA

EIXO: 20 EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

Resumo: Neste trabalho, apresentamos um estudo sobre a importância do conceito de variável

para o cálculo e consideramos alguns dos obstáculos para sua aprendizagem. Apontamos diversas

utilizações de símbolos literais e como esse aspecto pode dificultar a clareza no entendimento do

conceito. Os diferentes significados e interpretações dados a estes símbolos podem interferir na

busca pela solução dos problemas. Sendo um assunto fundamental para a operação com funções,

a representação incorreta de problemas é um caso recorrente que mostra a dificuldade da

compreensão deste tema. Relatamos dados relativos à aprendizagem, e como compreender os

diferentes aspectos dos símbolos literais pode ser uma maneira de contornar algumas barreiras no

processo. Palavras chave: Cálculo, Variável, Função. Abstract: In this paper, we present a study

on the importance of the concept of variable for the Calculus and consider some of the obstacles to

their learning. We pointed out various uses of literal symbols and how this aspect can hinder clarity

in conceptual understanding. The different meanings and interpretations given to these symbols

can interfere with the search for the solution of the problems. Being a key issue for the operation

functions, the misrepresentation of issues is a recurrent case that shows the difficulty of

understanding of this subject. We report learning data, and how to understand the different

aspects of the literal symbols may be a way around some barriers in the process.

Keywords: Calculation, Variable, Function.

Introdução Historicamente, o processo de desenvolvimento do cálculo não pode ser explicado

sem que se aponte para o desenvolvimento e a consolidação do conceito de função. Esta idéia foi
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sendo lentamente elaborada e refinada, principalmente a partir do aparecimento das demandas

sociais e econômicas de uma nova ordem no cotidiano dos indivíduos e das instituições, centrada

no período entre o término da Idade Média e o alvorecer do Renascimento. Para compreendermos

o aparecimento desse conceito, é preciso voltar a uma outra ocorrência histórica, que é o

surgimento e a utilização dos algarismos indo-arábicos. Devido à sua maior facilidade nos cálculos,

vemos aparecer, no final da Idade Média, uma crescente superioridade operatória destes

algarismos sobre os romanos. O comércio com os muçulmanos, a partir do final do século XIII,

havia proporcionado o contato e o conhecimento de uma representação numérica mais simples e

mais poderosa que a até então conhecida e utilizada. O aparecimento das cidades, sobrepujando a

organização em feudos, provoca uma “transformação orgânica total” na sociedade (CARAÇA, 1958,

p.202), e traz atrelada consigo a necessidade de uma ferramenta que pudesse ordenar

quantitativamente essa nova realidade.

O esforço por mensurar a realidade se mostrou árduo, paciente e lento, mas

o processo social e econômico em curso demandava ainda algumas

necessidades a serem satisfeitas, não apenas a de medir, mas também de

explicar e prever. A ferramenta matemática apropriada para isso será a

função, concebida, refinada e reelaborada por um extenso período da

história humana (ATTIE, 2013, p. 45) e que será “a mola real que vai tocar

todas as questões nestes séculos de criação da Europa e da Ciência

Moderna” (CARAÇA, 1958, p. 203-204). O conceito de variável, que

abordamos neste trabalho, possui essencial importância quando analisamos

a ideia de função, que por sua vez, é capital ao tratarmos dos conceitos

principais do cálculo. Além disso, considera-se que as variáveis são “fatores

básicos na formulação e comprovação de hipóteses relacionadas às ciências

naturais” (NUÑÉZ & SILVA, 2008, p. 3). Abordar as dificuldades que os

alunos dos cursos superiores encontram na disciplina Cálculo tem uma

especial importância, por tratar-se de uma disciplina que é básica nos cursos

superiores da área de Ciências Exatas, e que é estruturada abordando

conceitos fundamentais, como por exemplo, as funções, os limites, as séries

e as equações diferenciais, noções essas que são responsáveis por algumas

das mais diversas e abrangentes aplicações da matemática. Especificamente

em relação ao conceito de variável, uma das grandes dificuldades apontadas

para sua aprendizagem é que, apesar de ser o conceito básico que

proporciona a transição da Aritmética para a Álgebra, ainda assim é

considerado “surpreendentemente difícil de definir” (PERAL & GÓMEZ, 2003,
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p. 109, tradução nossa), ou então, ratificando a afirmação anterior, “... são

fáceis para usar, mas difíceis para entender” (WAGNER, 1983, p. 474,

tradução nossa). As diversas utilizações de símbolos literais, que se realizam

na matemática também podem ser apontadas como um fator que pode criar

alguns dos obstáculos em relação à aprendizagem do conceito de variável.

Além disso, consideramos que outra possível causa para isso seja o fato de

que os símbolos literais possuem por vezes características de números e por

vezes características de letras, sendo que uma escolha equivocada pode

causar incorreções nas resoluções. As diferentes utilizações dos

símbolos literais. A classificação dos símbolos literais em suas diferentes

formas de utilização aparece em vários autores, como Saavedra & Silveira

(2011), Peral & Gómez (2003) e Trigueros & Ursini (1996), entre outros. Em

todos os casos citados, a referência fundamental é a classificação proposta

por Kücheman (1981), que afirma existirem seis tipos diferentes de

utilização para os símbolos literais na matemática, que seriam:

1- uma letra à qual se atribui uma cifra, ou seja, quando se associa um valor numérico a

uma letra, como, por exemplo, nos exercícios em que se pede para calcular o valor de uma

expressão algébrica, atribuindo valores determinados às letras da expressão;

2- uma letra não utilizada, caso em que a letra aparece, mas não se atribui a ela nenhum

significado, o que seria o caso xxxxxxxx;

3- uma letra como objeto, que associa a letra a alguma abreviação de um objeto ou ao

próprio objeto, como, por exemplo, o "ponto P", ou a "reta r". Esse objeto, inclusive, pode

não ser um objeto concreto, mas fruto de uma operação matemática, como por exemplo, a

"soma S", ou o "volume V";

4- uma letra como uma incógnita específica, caso em que a letra representa um número

(desconhecido) em particular, como é o caso das sentenças abertas em que se pede para

calcular o valor que torna a sentença verdadeira (as equações);

5- uma letra como um número generalizado, caso em que a letra representa ou pode

assumir diferentes valores (as inequações, por exemplo) e, por fim,

6- uma letra como variável, que pode representar uma relação funcional entre quantidades

que se modificam. Gostaríamos de acrescentar a esta lista um sétimo item, pela utilização

frequente que se faz de símbolos literais como constantes, como por exemplo, a letra c,

para representar a velocidade da luz no vácuo, ou a letra N, indicando o número de
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Avogadro, ou ainda, g, para a constante gravitacional. Como se pode ver, a compreensão

do próprio conceito de variável pelo aluno pode ter um obstáculo, pelas diferentes

maneiras, e diferentes significados, a depender do contexto em que os símbolos literais

aparecem. O que nem sempre podemos garantir é que a interpretação dada pelo aluno será

a mais adequada. Ao calcularmos a medida do lado de um quadrado com área conhecida,

por exemplo, estamos determinando um valor único para uma incógnita particular. Já no

caso em que devemos determinar as possíveis medidas de um lado de um triângulo,

conhecidas as medidas dos outros dois lados, ao contrário, existe um conjunto de valores

possíveis para o símbolo literal. E, por fim, se quisermos estabelecer qual seria a relação

entre o número do calçado e o comprimento do pé, estaríamos utilizando os símbolos

literais como uma relação funcional, em que os dois símbolos mudam de valores, um

dependendo do outro. Como se pode ver, há a possibilidade bastante verossímil de que o

fato de podermos utilizar os mesmos símbolos em contextos diferentes e, em cada caso,

aplicando um tratamento diferente na busca pela solução, ser apontado como uma das

causas principais dos obstáculos no processo de apropriação deste conceito. Símbolos

Literais e Números Entre as dificuldades assinaladas, relativas à compreensão do conceito

de variável, consideramos importante chamar a atenção ainda para alguns aspectos que

estão presentes nos símbolos literais que podem ocasionar certos equívocos dentro do

processo de aprendizagem. Vamos considerar algumas características dos símbolos literais

que são mais próximas (e, em alguns casos, mais distantes) das características próprias

dos números, e como esses aspectos podem causar desacertos nos procedimentos

operatórios, por exemplo. Wagner (1983, p. 474) cita um episódio em que os alunos

confundem a ordenação quantitativa dos números com a ordenação alfabética das letras,

em que o aluno, quando perguntado sobre qual seria o número consecutivo a p, ao invés da

resposta esperada, p+1, respondeu que era q, pois era a letra que vinha logo em seguida.

Há ainda o fato de que algumas letras, como por exemplo, π e também i, serem,

efetivamente, números. Além disso, em sentenças abertas, as letras se comportam como

números, a despeito do fato que, enquanto um número representa uma única quantidade,

uma letra pode representar várias delas. Aliás, é a “essa representação simultânea que nos

referimos quando chamamos símbolos literais de variáveis” (WAGNER, 1983, P. 475). A

despeito das semelhanças entre letras e números, há diferenças importantes que devem ser

ressaltadas. Entre elas, aparece o fato de que, quando nomeamos um item com um número

(uma caixa postal, ou um número telefônico, por exemplo), estamos nos referindo a um

elemento particular de um conjunto, ao passo que, ao nomearmos com uma letra (a função

f, o ponto P, por exemplo), estamos, em geral, fazendo referência a elementos não

específicos. Outra diferença importante aparece quando escrevemos duas ou mais letras
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justapostas. Enquanto, por exemplo, o símbolo 3mn significa uma multiplicação 3.m.n, o

símbolo 584 obedece ao princípio aditivo em que cada algarismo está em uma ordem

específica. Daí a dificuldade que encontramos, especialmente nas disciplinas de álgebra, de

representar uma quantidade com símbolos literais representando algarismos e não

números. Um número representado pelo símbolo “cdu”, por exemplo, é associado quase

naturalmente à multiplicação c.d.u e não à quantidade 100c+10d+u. Há mais uma

diferença importante a ser considerada, pois, quando escrevemos um sinal (+ ou –)

associado a um número, a positividade do número está sendo caracterizada explicitamente,

enquanto o mesmo não ocorre com uma letra, pois – x não é, necessariamente, um número

negativo e tampouco se pode afirmar que x seja, necessariamente, um número positivo.

Dados relativos à aprendizagem. Alguns trabalhos realizados mostram um panorama

pouco alentador para a situação da efetiva aprendizagem em relação ao conceito de

variável. Peral e Gómez, por exemplo, após uma pesquisa realizada entre estudantes de

nível universitário, apontam que:

Se esperava que fosse clara a diferença entre variáveis e constantes, mas

não foi o que encontramos; se revela um manejo pobre do conceito de

variável, ainda mais se visto como uma relação funcional; se observa uma

dificuldade para escrever, a partir da oralidade, algumas proposições; não é

evidente a ordem em que as operações são executadas e também não é

clara a separação entre umas e outras; não aparece a capacidade para

interpretar problemas e nem mesmo sua representação por uma expressão;

se cometem erros injustificados em relação ao nível de preparação

matemática esperado dos estudantes; percebe-se uma dificuldade para a

generalização dos resultados em um processo, assim como para representar

como uma relação funcional uma dada situação. (Peral e Gómez, 2003, p.

113, tradução nossa) Um estudo realizado com 70 (setenta) estudantes de

licenciatura em Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

mostra, de acordo com Pereira et al (2009), alguns dados alarmantes:

acima de 30% da amostra não conseguiu definir o conceito de variável,

58,6% não souberam representar graficamente uma relação correta entre

as variáveis e 22,8% não esboçaram nenhum tipo de gráfico. Saavedra e

Silveira, em um trabalho publicado em 2011, apontam que, além da

formação deficiente com que os alunos se apresentam no início da

graduação, em relação ao curso de ciência da computação, aparece ainda

outro obstáculo para a aprendizagem
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É importante destacar que existe um problema potencial para o ensino de

variáveis em programação, se formos utilizar a mesma base para o conceito

de variável que o estudante traz, a partir de sua formação em matemática,

sendo ela mesma incorreta [...] além disso, as diferenças entre as variáveis

matemáticas e as variáveis utilizadas para assunção de valores na

programação podem ser divididas em quatro categorias: assumir um valor

constante, x:=1;assumir um cálculo, x:= 2*k; duplicação de uma variável

x:=k e acumulação, x:= x+1. (Saavedra & Silveira, 2011, p.04, tradução

nossa)

De acordo com Rosnick (1981), outro ponto que pode ser apontado é a

inabilidade para escrever a correta representação de um problema. O autor

exemplifica com os dados de uma pesquisa realizada com 150 estudantes de

engenharia da universidade de Massachusetts, acerca do seguinte

questionamento:

Escreva uma equação, utilizando as variáveis S e P para representar a

seguinte afirmação: “nesta universidade, existem seis vezes mais

estudantes que professores”. Utilize S para a quantidade de estudantes e P

para o número de professores (ROSNICK, 1981, P. 419, tradução nossa)

Segundo o trabalho, 37% do total de estudantes se mostrou incapaz de

escrever a equação correta, S = 6P, em qualquer forma possível. O erro

mais comum apresentado foi a representação do inverso do problema

apresentado, ou seja, 6S = P. O dado mais desconcertante obtido na

pesquisa é o de que o erro passa para mais de 70% quando se modifica a

razão da questão apresentada, de 6:1,para 4:5. Considerações Finais A

disciplina Cálculo, presente em grande parte dos cursos de graduação de

qualquer grande universidade, responde por índices de reprovação (e

evasão) alarmantes. Na Universidade Federal de Sergipe, por exemplo,

esses índices foram, no período de 2013 a 2015, inclusive, de 80,73%,

71,05% e 72,44%, respectivamente. Esse fenômeno, infelizmente, não é

um fenômeno exclusivo desta universidade, sendo que o tema já foi objeto

de estudo em alguns outros trabalhos, como se pode observar em Araújo e

Moreira (2005), Pontes et al (2012), Caetano (2011), Wisland et al ( 2014)

ou em Passos et al (2007), por exemplo. Como o conceito de variável é

central nesse conteúdo, consideramos que uma das maneiras de podermos
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contornar alguns dos obstáculos desse processo seria o ensino do tema

permitir um tratamento adequado em relação aos vários e diferentes

aspectos sob os quais os símbolos literais podem ser representados. Desse

modo, as possibilidades de interpretação devem ser consideradas e o

significado da variável pode emergir mais claramente, nas situações em que

a letra realmente significa uma variável.
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