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Simplificações inadequadas da noção de limite 

Nos últimos anos tem-se assistido, no Ensino Secundário, a uma degradação 

sistemática no ensino da noção de limite. 

Por se tratar do conceito central da Análise Matemática, este facto acaba por ter 

também consequências gravosas sobre outros temas que figuram nos programas. 

As abordagens exageradamente intuitivas (e factualmente erradas) têm criado 

distorções assinaláveis na aquisição, por parte dos alunos, da noção de limite, 

distorções essas muito difíceis de reverter mais tarde, mesmo no Ensino Superior. 

Estas más práticas são ainda mais incompreensíveis se observarmos que a noção 

(correta) de limite é até bastante simples e intuitiva. 



Simplificações inadequadas da noção de limite 

Alguns exemplos (definição) 

Esta afirmação está duplamente errada.  



Simplificações inadequadas da noção de limite 

Alguns exemplos (definição) 

Esta noção de que a sucessão “não atinge nunca o seu limite” é naturalmente falsa… 

Uma variante: 



Simplificações inadequadas da noção de limite 

Alguns exemplos (propriedades) 

Colocar a noção de limite nestes termos  («…aproxima-se cada vez 

mais…», «…nunca chega a atingir…», etc, para além de errado, leva a 

que se reconheçam intuitivamente propriedades também elas falsas:  



Simplificações inadequadas da noção de limite 

Alguns exemplos (propriedades) 

«O gráfico de uma dada função nunca chega a intersetar uma sua 

assimptota.» 

Estes erros propagam-se depois a outros conteúdos mais  complexos, 

construídos a partir da noção de limite: 



Como introduzir então adequadamente a noção de limite? 



Como introduzir então adequadamente a noção de limite? 

As Metas Curriculares prevêm um certo número de demonstrações 

extremamente simples que permitem, em particular, adquirir de forma mais 

segura a noção de limite: 



Como introduzir então adequadamente a noção de limite? 



Como introduzir então adequadamente a noção de limite? 

Também para os limites infinitos as Metas Curriculares prevêm algumas 

demonstrações simples que permitem adquirir com segurança o conceito: 



Como introduzir então adequadamente a noção de limite? 



A consolidação da noção de limite de uma sucessão poderá ser efetuada 

pedindo aos alunos que mostrem, por definição, neste tipo de exemplos, que 

uma dada sucessão tem um dado limite. 

Descritor SUC11 6.9 



Teoremas envolvendo limites 

O estudo da «álgebra dos limites», incluindo as situações ditas 

«indeterminadas» encontra-se expresso numa longa lista de descritores do 

domínio SUC11 (descritores 6.11 a 6.26). 

Nessa lista abunda o símbolo «#», indicando-se assim que não é 

necessário efetuar um estudo sistemático de todas essas propriedades. 

Ainda que os alunos devam conhecer todos estes resultados, e saber 

aplicá-los, o professor poderá escolher apenas algumas das propriedades 

para tratar de forma mais detalhada na sala de aula. 









Esta prova poderá ser efetuada sem utilizar o «binómio de Newton» nem o 

«Teorema das Sucessões enquadradas», resultados que se encontram previstos 

para o 12.º ano de escolaridade. 

Com efeito, utilizando simplesmente a propriedade distributiva da multiplicação, 

poderá observar-se que 


