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RESUMO 
 

O objetivo desta pesquisa foi levantar e analisar as concepções dos alunos de um 

curso de engenharia para o conceito de Integral Dupla, que emergem em um cenário 

para aprendizagem com tarefas que envolvem a tecnologia e a representação figural 

dos sólidos limitados por funções de duas variáveis, por meio da impressão 3D. Para 

isso, optou-se por utilizar um cenário composto por applets desenvolvidos no 

GeoGebra para ter o dinamismo das representações gráficas das funções associadas 

a sólidos impressos em 3D denominados de esculturas matemáticas. As atividades 

partiram de funções de uma e de duas variáveis para, então, inserir-se a ideia de 

Integral Dupla como volume de um sólido limitado por funções. A Teoria da Cognição 

Corporificada serviu como pano de fundo para a elaboração das tarefas e apoiou as 

análises dos dados. A metodologia escolhida, de cunho qualitativo, é o Design 

Experiment caracterizado por ser uma metodologia teórica e pragmática, ser 

intervencionista e, principalmente, ser uma cama de testes, iterativa, para a 

elaboração e para a realização mudanças de tarefas ao longo da pesquisa. A pesquisa 

foi desenvolvida em dois ciclos, o primeiro formado pelo revisão da literatura, pelas 

elaborações das tarefas conjuntamente com o desenvolvimento dos applets e pela 

programação dos sólidos para construção das esculturas matemáticas, além do 

primeiro experimento e das análises parciais que implicaram no redesign das tarefas. 

O segundo ciclo foi formado pelo segundo experimento e suas análises. A coleta de 

dados ocorreu através da filmagem dos experimentos e por meio do material escrito 

produzido pelos sujeitos. A análise dos dados foi realizada com base do Modelo de 

Estratégia Argumentativa - MEA. Os resultados sugerem que a oportunidade de se 

trabalhar com a representação gráfica dinâmica das funções associada à 

representação das esculturas matemáticas pode instigar concepções valiosas para a 

compreensão da Integral Dupla enquanto volume de um sólido, concepções como o 

que significa o cálculo da primeira e da segunda integral dentro deste contexto de 

volume. 

 

Palavras-chave: Função de duas variáveis. Integral Dupla. Tecnologia. Impressão 

3D. Teoria da Cognição Corporificada. 

 



  



 

 

ABSTRACT 
 

 

The aim of this research study was to raise and analyze engineering students' 

conceptions the concept of double integral, which emerge in a scenario for learning 

with tasks involving the technology and figural representation of the solids bounded by 

functions of two variables, through 3D printing. For this, we chose to use a scenario 

made up of applets developed in GeoGebra to associate the dynamism of graphical 

representations of the functions to solids printed in 3D. The activities started from 

functions of one and two variables so that we insert the idea of Double Integral as the 

volume of a function-limited solid. The theory of embodied cognition served as a 

background in the design of the tasks and supported the data analysis. The qualitative 

methodology chosen was the Design Experiment, which presents characteristics such 

as being theoretical and pragmatic, being interventionist and, mainly, being a bed of 

tests, iterative, for elaboration and changes of tasks throughout the study. The 

research was developed in two cycles, the first one formed by the bibliographical 

survey, elaborations of the tasks together with the development of the applets and the 

solids programming for the 3D printer, the first experiment and the partial analyzes that 

implied in redesign of the tasks. The second cycle was formed by the second 

experiment and its analyzes. Data collection took place through the filming of the 

experiments and written material produced by the subjects and data analysis was 

performed based on the Argumentative Strategy Model-MEA. The results suggest that 

the opportunity to work with dynamic graphical representation of the functions 

associated with the representation of the printed solids can instigate valuable 

conceptions for the comprehension of the Double Integral as a volume of a solid, 

conceptions such as the calculation of the first and second integral within this context 

of volume. 

 

Keywords: Two-variable function. Double integral. Technology. 3D printing. Theory of 

Embodied Cognition. 

  



RESUMEN 
 

 

El objetivo de esta investigación fue levantar y analizar las concepciones de los 

alumnos de un curso de ingeniería para el concepto de integral doble que emergen en 

un escenario para el aprendizaje con tareas que involucran la tecnología y la 

representación figural de los sólidos limitados por funciones de dos variables, a través 

de la impresión en 3D. Para ello, elegimos utilizar un escenario compuesto por applets 

desarrollados en GeoGebra para tener el dinamismo de las representaciones gráficas 

de las funciones asociadas a sólidos impresos en 3D. Las actividades partieron de 

funciones de una y de dos variables para entonces insertar la idea de Integral Doble 

como volumen de un sólido limitado por funciones. La Teoría de la Cognición 

Corporizada  sirvió como fondo en la elaboración de las tareas y apoyaron los análisis 

de los datos. La metodología elegida, de cuño cualitativo, es el Design Experiment 

que presenta características tales como ser teórica y pragmática, ser intervencionista 

y principalmente ser una cama de pruebas, iterativa, para elaboración y cambios de 

tareas a lo largo de la investigación. La investigación fue desarrollada en dos ciclos, 

el primero formado por el levantamiento bibliográfico, elaboraciones de las tareas 

conjuntamente con el desarrollo de los applets y la programación de los sólidos para 

la impresora 3D, el primer experimento y los análisis parciales que implicó en el 

rediseño de las tareas. El segundo ciclo fue formado por el segundo experimento y 

sus análisis. La recolección de datos ocurrió a través de la grabación de videos de los 

experimentos y material escrito producidos por los sujetos y el análisis de los datos 

fue realizado con base del Modelo de Estrategia Argumentativa-MEA. Los resultados 

sugieren que la oportunidad de trabajar con la representación gráfica dinámica de las 

funciones asociadas a la representación de los sólidos impresos puede instigar a 

concepciones valiosas para la comprensión de la Integral Doble como volumen de un 

sólido, concepciones como lo que significa el cálculo de la primera y de la segunda 

integral dentro de este contexto de volumen. 

 

Palabras clave: Función de dos variables. Integral doble. Tecnología. Impresión 3D. 

Teoría de la Cognición Corporizada.   
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INTRODUÇÃO 

 

Participando como aluna especial de Tópicos de Pesquisa I e II na Linha de 

Pesquisa de Tecnologias Digitais e Educação Matemática da Universidade 

Anhanguera de São Paulo, conheci um pouco dos trabalhos que utilizavam a Teoria 

da Cognição Corporificada, junto com discussões com a Professora Doutora Janete 

Frant. Aliando a participação na palestra "Digital mathematical performances: creating 

a liminal space for participation" da pesquisadora da University of British Columbia, 

Canadá, Dra. Susan Gerofsky, pensamos na possibilidade de trabalhar a Integral 

Dupla de função de duas variáveis1 a partir de esculturas matemáticas. 

Para tanto, idealizamos um trabalho que avançasse com o que os novos 

recursos tecnológicos têm a oferecer, utilizando a Impressão 3D. A tecnologia das 

impressoras 3D, antes restrita a grandes empresas, está tornando-se popular e 

acessível. Reproduzir um objeto tridimensional por meio dessa impressora seria como 

transportar um objeto da memória do computador para o mundo real.   

Nosso intuito foi partir da tecnologia de applets constituídos com função de 

duas varáveis e do sólido impresso em 3D, as esculturas matemáticas, e associá-lo à 

integração de funções de duas variáveis; a partir disso, levantarmos de que forma o 

conceito de Integral Dupla emerge para alunos do ensino superior ao interagirem com 

tarefas que envolvam essas tecnologias.  

O objetivo desta pesquisa foi levantar e analisar as concepções dos alunos de 

um curso de engenharia para o conceito de Integral Dupla, que emergem em um 

cenário para aprendizagem com tarefas que envolvem a tecnologia e a representação 

figural2 dos sólidos limitados por funções de duas variáveis, por meio das esculturas 

matemáticas. 

A escolha da linha de pesquisa Tecnologias Digitais e Educação Matemática 

foi realizada mediante a presença da tecnologia em minha vida profissional desde a 

formação acadêmica. Trabalhei durante seis anos em empresa como Analista de 

                                            
1 Doravante chamaremos de Integral Dupla 
2 Representação figural é a maneira que designamos os sólidos impressos em 3D. 
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Software. Além disso, desde 1995, atuo como professora de programação em um 

colégio técnico e, a partir de 2002, passei a lecionar em cursos superiores. Fiz 

especialização em TI na PUC-Campinas e em minha pesquisa de mestrado, realizada 

na PUC/SP, desenvolvi um software intitulado “Geotrans”, que envolvia o estudo de 

Transformações Geométricas.  

A escolha do tema desta investigação surgiu mediante minha atuação como 

professora de Cálculo, juntamente com algumas observações das dificuldades 

apresentadas por alunos e, também, devido às diversas vezes que ouvi meus pares 

expondo o mesmo problema. Buscando um aperfeiçoamento profissional, recorri a 

algumas pesquisas na área, tais como: Barbosa (2009); Alves (2009); Scucuglia 

(2006), Melo (2002), e a diversos livros didáticos, como os de: Flemming e Gonçalves 

(2007, 2011); Guidorizzi (2010); Hoffmann e Bradley (2010); Thomas (2004); e Stewart 

(2010). 

A problemática do estudo de Cálculo Diferencial Integral é formada por 

diferentes fatores que levam ao rendimento abaixo do esperado e, segundo o que 

Alves (2012) relata em seu artigo: 

 
Temos observado há décadas vigor na produção de investigações no 
contexto de ensino de Cálculo em Uma Variável Real-CUV, todavia, 
sobretudo no Brasil, divisamos a escassez de estudos pertinentes ao 
ensino de Cálculo Diferencial e Integral a Várias Variáveis – CVV. Por 
outro lado, a identificação de sérios entraves, há décadas, indicados 
no CUV é digna, também, de atenção e vigilância dos professores no 
contexto de ensino CVV, posto que, muitos destes problemas e 
entraves tendem a se manifestar, respeitadas algumas 
particularidades e especificidades, em ambos os contextos de ensino 
acadêmico. (ALVES, 2012, p.492) 

 

Com base nessa problemática e em minhas angústias observadas como 

professora de Cálculo Diferencial e Integral, demos início a esta pesquisa, tendo como 

questão: 

Quais são as concepções dos alunos para a Integral Dupla que emergem a 

partir de interações com tarefas que envolvem a tecnologia e a impressão 3D?  

Para atender e responder essa questão de pesquisa, apresentamos esta tese 

em cinco capítulos. O Capítulo I foi constituído pela discussão da matemática relativa 

ao cálculo das integrais. Para tanto, iniciamos com um estudo das integrais no 
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contexto histórico. Ainda, neste capítulo, fizemos um levantamento bibliográfico 

passando por alguns trabalhos desenvolvidos no Brasil e fora dele que abordam o 

tema de Cálculo Diferencial e Integral e, para finalizar, fizemos uma pequena 

apresentação da tecnologia de impressão 3D. 

No Capítulo II, buscamos abordar a fundamentação teórica que foi palco para 

o desenvolvimento e para as análises desta pesquisa, a qual articula as teorias da 

Cognição Corporificada segundo George Lakoff, Mark Johnson, Rafael Nünez, Gilles 

Fauconnier Lawrence W. Barsalou e, para análise, foi utilizado o Modelo da Estratégia 

Argumentativa (CASTRO; FRANT, 2011). Ainda neste capítulo, apresentamos a 

metodologia e os procedimentos metodológicos da pesquisa. Nossa escolha foi o 

Design Experiment, por ter um caráter pragmático, assim como teórico, e que é 

interativa, iterativa e flexível. A elaboração das Tarefas que foram a base desta 

pesquisa também consta neste capítulo. 

No Capítulo III, descrevemos nossa proposta inicial, assim como o desenrolar 

do primeiro experimento, juntamente com suas análises e, para finalizar o capítulo, 

apresentamos o redesign das tarefas.  

O Capítulo IV foi formado pelo segundo ciclo da pesquisa, constituído do 

segundo experimento e suas análises. Esse experimento foi realizado na forma de um 

curso de Extensão Universitária para alunos do Curso de Engenharia da Produção, 

da Faculdade Flamingo. Descrevemos a constituição do curso, os participantes e a 

dinâmica dos encontros e, por fim, os encontros nos quais ocorreram as principais 

fases da análise dos dados. 

Encerramos esta pesquisa com as considerações finais, apresentamos 

reflexões que consideramos relevantes sobre o caminhar da investigação, 

destacamos as concepções que surgiram para a Integral Dupla durante a realização 

dos experimentos.  
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CAPÍTULO I 
 

  

1 O ESTUDO DAS INTEGRAIS E A TECNOLOGIA 

Este capítulo mostra um pouco da história do desenvolvimento do Cálculo 

Diferencial e Integral, a qual foi importante para situar o objeto matemático nesta 

pesquisa. Para ajudar nossa jornada, o capítulo também apresenta a revisão 

bibliográfica contendo algumas pesquisas que envolvem o Cálculo Diferencial e 

Integral e um panorama da tecnologia de Impressão 3D. 

 

1.1 O CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL E AS INTEGRAIS DUPLAS 

 

Cálculo é uma palavra derivada do latim, calculus, que originalmente era o 

nome de um conjunto de pedrinhas utilizadas para fazer contas e ensinar crianças a 

contar. Atualmente, a palavra cálculo é sinônimo de um conjunto de regras, utilizado 

para encontrar uma solução para um problema e, entre alguns exemplos, temos 

Cálculo Numérico, Cálculo Algébrico, Cálculo Probabilístico. 

Para o Cálculo Diferencial e Integral, temos a ligação de dois conceitos, a 

derivação que “está relacionada com a descrição e mensuração da maneira como as 

coisas variam, se movem e crescem” (BARON, 1985, p.1), e integração que está 

relacionada com processos de soma. 

Segundo Pereira Netto (2001), a sequência de tópicos que constitui o Cálculo 

Diferencial e Integral pode ser esquematizada na forma: 

 

Figura  1 - Esquema das etapas que formam o Cálculo Diferencial Integral 

 
Fonte: Pereira Netto (2001, p. 1). 
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Historicamente, o século XVII foi muito relevante para o desenvolvimento da 

Matemática, sendo mais notável a invenção do Cálculo por Isaac Newton e Gottfried 

Wilhem Leibniz. O desenvolvimento do cálculo foi inverso ao trabalhado hoje nos 

cursos de cálculo: primeiro, tivemos o desenvolvimento do cálculo integral com a ideia 

de processos somatórios ligados ao cálculo de áreas e volumes e, depois, do cálculo 

diferencial ligado a problemas sobre tangentes a curvas e a questões de máximo e 

mínimo. Segundo Eves (2011, p.17), foi somente mais tarde que se verificou a relação 

entre elas e que uma operação é o inverso da outra. 

Os predecessores de Newton foram John Wallis e Isaac Barrow, sendo que 

Wallis se destacou na integração e Barrow na diferenciação. De acordo com Eves, 

Wallis menciona em seu livro Arithmetica Infinitorum, publicado em 1656 a afirmação: 

 

[...] sistematiza os métodos de Descartes e Cavalieri e induzidos 
muitos resultados notáveis a partir de casos particulares. Assim, há a 
afirmação de que a fórmula que hoje escreveríamos como 

∫ 𝑥 𝑑𝑥 = , em que m é um número inteiro, também vale quando 

m é fracionário ou negativo mas diferente de -1. Foi o primeiro a 
explicar de maneira razoavelmente satisfatória o significado dos 
expoentes zero, negativos e fracionários; deve-se a ele também a 
introdução do símbolo atual de infinito. (EVES, 2011, p.432) 
 

Foi Newton, segundo Boyer (1974), que pela primeira vez na história da 

matemática encontrou a área pelo inverso da diferenciação, embora esse processo 

provavelmente já fosse conhecido por Barrow, Gregory, Torricelli e Fermat. O autor 

afirma que “Newton tornou-se o efetivo inventor do cálculo porque foi capaz de 

explorar a relação inversa entre inclinação e área através de sua nova análise infinita” 

(BOYER, 1974, p.291). 

Enquanto o cálculo de Newton estava ligado à taxa de variação, Leibniz, que 

dava a definição de diferencial como uma diferença entre dois valores infinitamente 

próximos de uma variável, preocupou-se com a simbologia, com as fórmulas e as 

regras.  Leibniz desenvolveu seu cálculo entre 1673 e 1676 e, com o objetivo de 

indicar uma soma de indivisíveis, utilizou o S (de soma) esticado em 29 de outubro de 

1676 e daí por diante já utilizava ∫ 𝑥 𝑑𝑦 e ∫ 𝑦𝑑𝑥 para as integrais (EVES, 2011, p. 443). 

Newton e Leibniz adotaram caminhos diferentes para o cálculo; apesar de 

historicamente polêmica, essa diferença para a obtenção de mesma teoria mostra que 
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os desenvolvimentos foram independentes. Após Newton e Leibniz, o mundo ainda 

conviveu com matemáticos importantes, como Euler (1707-1783), Lagrange (1736-

1813), Laplace (1749-1827) entre outros, mas apenas 150 anos depois da era de 

Newton e Leibniz, com os esforços de Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) e Karl 

Weierstrass (1815-1897) foi que o cálculo progrediu em busca de um rigor 

matemático. 

Segundo Eves (2011, p.614), foi Georg Riemann (1826-1866) que “tornou claro 

o conceito de integrabilidade pela definição do que chamamos agora de integral de 

Riemann, abrindo caminho, no século XX, para o conceito mais geral de integral de 

Lebesgue e, daí, para generalizações ulteriores de integral”. Atualmente, é notória a 

estreita ligação entre o ensino de integral e a sua aplicação para a resolução de 

problemas que envolvem área e volume, utilizando a integral de Riemann. Deste 

modo, e considerando que esta pesquisa se concentra em Integrais Duplas 

perpassando pelo uso das representações gráficas e das representações dos sólidos 

com sua impressão 3D, as esculturas matemáticas, fez-se necessário recorrer aos 

livros didáticos para observar como esses objetos matemáticos são tratados.  

A seguir, apresentamos as nossas considerações sobre o que chamamos de 

Literatura Acadêmica. 

 

1.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A LITERATURA ACADÊMICA 

 

Fazer uma leitura dos trabalhos científicos atuais ou em desenvolvimento sobre 

o Cálculo Integral foi importante para ajudar-nos a delimitar caminhos em busca da 

condução desta pesquisa. Para tanto, fizemos uma busca nas Bases de Dados de 

trabalhos científicos, como na Capes, nos sites da USP, da Unicamp e por meio de 

palavras chaves em buscadores acadêmicos nacionais e internacionais. Após esse 

trabalho, foram separadas algumas pesquisas que julgamos importantes: Scucuglia 

(2006), Alves (2011), Henriques (2006), Marques (2016), Domingues (2012) e Marin 

e Imafuku (2007). 

Iniciamos nosso olhar sobre a pesquisa de Scucuglia (2006) que mostra uma 

abordagem diferente para o estudo de áreas e regiões delimitadas por gráfico de 

funções. Seu objetivo principal foi investigar como os estudantes exploram o Teorema 
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Fundamental do Cálculo com calculadoras gráficas, mais especificamente com a 

Calculadora Gráfica TI-78 (Texas Instruments). 

O autor investigou como o uso da calculadora Gráfica TI-78 pode, com o 

destaque da visualização, ajudar alunos do primeiro ano de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Estadual Paulista (Unesp – Rio Claro), na investigação 

dos conceitos da Soma de Riemann e Integração, que são conceitos inerentes ao 

Teorema Fundamental do Cálculo, e como essa investigação pode ajudar no processo 

de compreensão da demonstração desse Teorema. 

O pesquisador Scucuglia (2006) separou suas análises em quatro partes: 

experimento sobre o conceito da Soma de Riemann: experimento sobre o Conceito 

de Integral Definida com a calculadora gráfica; experimento sobre o Teorema 

Fundamental do Cálculo e abordagem dedutiva do Teorema Fundamental do Cálculo 

(demonstração do teorema). 

As atividades foram elaboradas de modo que os alunos utilizassem a 

Calculadora gráfica TI-78. Para tanto, o pesquisador adaptou dois programas para a 

calculadora, baixados da internet e nomeou-os de “programa Soma” e “programa 

Área” com o objetivo de trabalhar com o conceito de integral definida e o conceito de 

Soma de Riemann. Além dos dois programas, ele trabalhou com o comando ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 

da calculadora. 

No primeiro experimento, foi investigado o conceito de Soma de Riemann, 

buscando destacar as possibilidades emergentes com o uso de uma tecnologia 

informática na investigação matemática, utilizando o “Programa Área”. Nesta parte do 

experimento de ensino, pôde ser evidenciada a possibilidade de novas conjecturas 

serem elaboradas com base nas informações obtidas no processo de experimentação 

com a Calculadora Gráfica, engajando estudantes em uma investigação com o 

“programa Área”. 

Depois de explorarem o conceito de Soma de Riemann, na Primeira Atividade, 

os “Estudantes-com-Calculadoras-Gráficas”, nome atribuído pelo autor, iniciaram a 

investigação do conceito de Integração Definida, no qual foi utilizado além do 

“programa Área”, o “programa Soma” e o comando da calculadora ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥. Esta ideia 

é próxima de embodiment, nosso embasamento teórico, pois como afirmam os 

autores, o pensar ocorre a partir do coletivo e não separadamente. 
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O pesquisador optou por utilizar como referencial teórico a noção de seres-

humanos-com-mídia de Borba e Villareal (2005), os quais argumentam: o construto 

teórico Seres-Humanos-com-Mídias ressalta o papel das tecnologias no processo de 

produção de conhecimento matemático. O pensamento não é produzido apenas por 

humanos ou por grupos destes, mas por coletivos constituídos de atores humanos-

com-mídias. 

Segundo o pesquisador, analisando e evidenciando esses processos inerentes 

à experimentação, pode-se argumentar que a Calculadora Gráfica, ao executar 

programas ou executar cálculos complexos, pode assumir um papel importante na 

exploração do coletivo pensante.  A investigação dos Estudantes-com-Calculadoras-

Gráficas pautava-se principalmente na exploração do conceito de Integração com 

base nos Programas Área e Soma, considerando-se que a produção de conhecimento 

foi condicionada pelas informações gráficas, pelos dados visuais e pela coordenação 

de diferentes representações, realizadas a partir da Calculadora Gráfica na 

exploração do conceito de Integração Definida. 

Na Segunda Sessão, os coletivos (Estudantes-com-calculadoras-gráficas) 

investigaram o Teorema Fundamental do Cálculo, por meio de alguns exemplos 

triviais de funções polinomiais, tentando elaborar padrões com as informações 

coletadas por meio da Calculadora Gráfica em um processo indutivo. Coordenando 

representações, os Estudantes-com-Calculadoras-Gráficas puderam investigar a 

Relação Fundamental do Teorema Fundamental do Cálculo com base na utilização 

do Comando ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥. 

Na última parte da pesquisa, a demonstração do Teorema Fundamental do 

Cálculo, o autor apontou que, apesar dos participantes do experimento conjecturarem 

algumas relações matemáticas, não foram os Estudantes-com-Calculadoras-Gráficas 

o coletivo mais atuante na abordagem dedutiva da Relação Fundamental 

desenvolvida. Quem mais atuou nesse momento foi o coletivo Estudantes-e-

Professor-com-Giz-e-Quadro, pois o pesquisador colaborou com eles elaborando 

inúmeras inferências, para que pudessem atingir o objetivo de demonstrar o Teorema. 

Segundo o autor, a Atividade de Experimentação com Calculadoras Gráficas 

proposta na pesquisa, para que estudantes pudessem investigar o Teorema 

Fundamental do Cálculo e o conceito de Integral de Riemann, é uma das contribuições 
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à Informática e à Educação Matemática. O processo de experimentação e 

demonstração, com base nas atividades elaboradas, condicionou o contexto 

investigativo dos Estudantes-com-Calculadoras-Gráficas. Os episódios apresentados 

evidenciaram a constituição mútua dos atores humanos e não humanos no processo 

de produção de conhecimento matemático dos conceitos explorados, principalmente 

em relação às possibilidades emergentes da forma como a Calculadora Gráfica 

condicionou o pensamento do coletivo investigado. 

O autor afirma que, ao invés de propor uma abordagem tradicional, no sentido 

de expor diretamente os resultados de um teorema e buscar uma demonstração 

complexa, procurou possibilitar que os participantes conjecturassem os resultados do 

Teorema Fundamental do Cálculo de modo experimental com a Calculadora Gráfica 

e, em seguida, propôs, a partir das conjecturas elaboradas experimentalmente pelos 

coletivos pensantes, uma demonstração mais acessível, com notações e simbologias 

mais simples. 

Esse trabalho mostrou que é possível abordar o Cálculo de forma diferente da 

tradicional, trazendo as Calculadoras Gráficas para dentro desse contexto e utilizando 

seus recursos que vão além da representação gráfica das funções, como a 

possibilidade de calcular as áreas limitadas pelas funções e, ainda, poder compará-

las às integrais de Riemamm. Assim, esse trabalho ofereceu importante contribuição 

a nossa pesquisa, apontando que uma abordagem não tradicional e que o uso de 

tecnologia é um caminho no enfoque do Cálculo Diferencial e Integral, 

consequentemente de nossa pesquisa.  

A segunda pesquisa estudada foi a de Alves (2011, 2012), com o tema Cálculo 

à Várias Variáveis em que o objetivo foi descrever e identificar entraves e obstáculos 

relacionados à etapa de transição interna, vivenciada pelos estudantes de graduação 

entre o Cálculo Diferencial e Integral em Uma Variável Real (denominado pelo autor 

de CUV) para Cálculo Diferencial Integral à Várias Variáveis (CVV) que, segundo o 

autor, até o momento de seu trabalho, ainda não havia obtido uma atenção por parte 

dos pesquisadores no Brasil e fora dele. De modo mais específico, esse autor quis 

verificar as persistências de entraves no ensino aprendizagem do CUV; as 

metodologias que visam apenas o caráter algorítmico-computacional; as abordagens 

dos livros didáticos e as inconsistências proporcionadas por meio dos Conflitos 
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Teóricos Computacionais no ensino de CUV que comprometem a formação de 

imagens mentais relacionadas aos conceitos matemáticos. 

Fez parte da escolha do autor a Sequência de Fedathi. Segundo Alves (2011, 

2012) é uma proposta teórico-metodológica apresentada por um grupo de educadores 

matemáticos do Estado do Ceará, que reclama um movimento de transposição 

didática do saber sabido e o saber ensinado de Chevallard (1991). Para tanto, a 

pesquisa foi composta com quatro fases de ensino: 

1. Tomada de posição: nesta fase, as situações-problema procuram 

utilizar a língua materna e explorar os registros gráficos (2D e 3D), com 

a intenção de viabilizar a percepção e visualização. O raciocínio 

priorizado é o argumentativo. Logo, nesta fase, a intenção da pesquisa 

foi obter um ambiente para a exploração das categorias a partir da 

relação visual. 

2. Maturação: fase em que as situações-problema remetem à busca de 

ideias, simbologias e raciocínio aprendido em CUV e que continuem 

adquirindo importância e utilidade para estimular a transição interna 

para CVV. Assim, utilizando as imagens produzidas pelo computador, 

é possível comparar objetos familiares a CUV e que remetam a novas 

representações do CVV. 

3. Solução: nesta fase, foram utilizados os Registros de Representação 

Semiótica (DUVAL, 1995) para que os alunos pudessem apresentar 

soluções e convencer o professor com suas argumentações. 

4. Prova: necessária para detalhar as argumentações e inferências 

empregadas nos teoremas; fornecer interpretações necessárias à 

caracterização dos objetos matemáticos em cada situação-problema; 

confrontar os resultados formais com os exibidos pelo computador; 

explorar teoremas que se apoiam em ideias da CVV no sentido de 

fortalecer a transição interna de CUV para CVV. 

Os principais resultados obtidos dessa pesquisa foram a evolução do raciocínio 

lógico e dedutivo, com a possibilidade de ocorrência de intuições antecipatórias de 

natureza não inferencial, as quais antecedem o emprego efetivo de uma estratégia de 

resolução, sendo impulsionadas pela percepção e visualização. Salientou-se que o 
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computador foi fator decisivo para proporcionar ao estudante a revisão de seu 

raciocínio, produção de intuições conjecturais e revisão de suas conjecturas que 

caracterizam seu epistêmico e não apenas operatório com relação aos conceitos do 

CVV. E, ainda, que a exploração das noções de formação, tratamento e coordenação 

pode atuar de modo decisivo no sentido de evitar concepções indesejadas aos 

conceitos de CUV e do CVV e, para exemplificar, o autor cita as concepções 

registradas pela literatura relacionadas ao conceito de limite de funções. 

Em relação à notação simplificada, com suporte nos depoimentos dos alunos, 

observou-se que a compreensão dessas simbologias são fatores de incompreensões 

e insegurança para eles. Já em relação à Integral múltipla, foi observado que é 

impossível divisar os limites de integração em virtude das características intrínsecas 

das superfícies no R3 e, ainda, que tal dificuldade pode ser superada por meio da 

percepção e da visualização no espaço tridimensional. Alves finaliza sua pesquisa 

observando que os alunos se restringem ao emprego/aplicação de teoremas, pois não 

possuem o hábito de estudar demonstrações formais ancoradas nos fundamentos da 

Análise no Rn. 

Essa pesquisa nos mostrou a importância de dar ênfase à transição da função 

de uma variável para a função de duas variáveis, sendo importante que os sujeitos 

envolvidos percebam as relações entre os elementos que variam e os que se 

preservam. Foi desta pesquisa que tivemos a ideia de trabalhar com o dinamismo dos 

applets e 3D. 

A terceira pesquisa analisada foi L'enseignement et l'apprentissage des 

integrales multiples: analyse didactique integrant l'usage du logiciel Maple 

desenvolvida por Afonso Henriques, realizada na Université Joseph Fourier (França) 

em 2006. Apesar de ter sido efetivada há uma década, ela está diretamente 

relacionada com nossa pesquisa por envolver cálculo de volume através da integral 

múltipla com auxílio do software Maple. 

O objetivo foi estudar as integrais múltiplas com destaque para o estudo das 

interações possíveis entre a representação gráfica e a representação analítica de 

sólidos nas Tarefas de cálculos de volumes, em particular, usando software de cálculo 

Maple. 
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A pesquisa foi realizada na França no CPGE (Classes Preparatórias para as 

Grandes Escolas), pois o autor encontrou um contexto próximo ao Brasil, em particular 

na Universidade Estadual de Santa Cruz. A pesquisa se fundamenta na Teoria 

Antropológica do Didático de Chevallard (1992) e na Teoria de Registros da 

Representação Semiótica de Duval (1993). Ela foi dividida em dois grupos de análise. 

O primeiro grupo teve como base a análise dos programas institucionais e manuais 

relativos ao software, com três questões de pesquisa: 

 
Q1. Qual é a organização matemática para o cálculo da Integral 
Múltipla nas instituições de ensino superior brasileiro e em classes de 
preparatórias de tecnologia na França? 
Q2. O que é o relatório institucional para o software Maple nestas 
instituições? Quais são as práticas que emergem destas instituições 
para Integral Múltipla em conexão com Maple? Que restrições impõem 
estas instituições, quais condições elas oferecem ao ensino do cálculo 
da Integral Múltipla com Maple? 
Q3. Como as representações analíticas e gráficas dos sólidos são 
apresentadas na organização matemática acima? Como os dois tipos 
de representação interagem nas práticas de cálculo de volumes por 
Integral Múltipla? (HENRIQUES, 2006, p.28-29, tradução nossa) 

 

Na Universidade de Santa Cruz, nos cursos de Bacharelado e de Licenciatura, 

o Cálculo das Integrais múltiplas faz parte do plano de ensino e são utilizadas no 

cálculo de área de superfície e volume, além de cálculo do momento de inércia, 

massas e vários elementos da física e, também, o cálculo de integrais múltiplas está 

ligado aos estudos de funções de várias variáveis. Na França (CPGE), o Cálculo de 

Integral Múltipla ocupa três nichos: análise estrutural, geométrica e física, sendo que 

a análise geométrica está ligada ao estudo de funções de duas variáveis. Na França, 

o uso do software Maple é possível, porém não foi encontrado nada sobre a 

representação dos sólidos, ele é usado apenas nas representações de curvas e 

superfícies. 

Quanto aos livros didáticos analisados, foram utilizados o Cálculo com 

geometria analítica. SWOKOWSKI, Earl William. Tradução Alfredo Alves de Faria. 2a 

ed. Volume 2. São Paulo Makron Books, 1994 bem como sua versão em Francês de 

1993, e o livro Théorie et applications de l’analyse. SPIEGEL Murray. R. Serie 

Schaum, MacGrauw – Hill, Paris, 1973. Nas análises, Henriques relatou que os livros 

possuem a parte algébrica, geométrica e física, sem as demonstrações de técnicas 

de convergência e de teoremas, a parte geométrica foi mais abordada, incluindo 
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inúmeros exercícios e exemplos de cálculos de áreas e volumes. A pesquisa ainda 

aponta o problema da falta ou da não solicitação da representação gráfica dos sólidos 

que estão nas atividades de cálculo de volume, assim como a falta de subsídios para 

que o aluno possa fazer esta representação. 

Com base nas análises acima, o autor criou uma lista de exercícios que foram 

submetidos aos alunos do Brasil e, também, à opinião de professores de três 

universidades do Brasil (experiência prévia). Os exercícios foram elaborados seguindo 

três construtos: a interpretação analítica, a interpretação geométrica e a 

representação gráfica do sólido. Foi observado que as estratégias utilizadas são a 

interpretação geométrica e a gráfica do sólido e, com isso, há a problemática da 

construção do gráfico utilizando apenas papel e lápis.  

O segundo grupo foi essencialmente análise do software Maple. As questões 

que a orientaram foram: 

 
Q4. Quais ferramentas estão disponíveis no computador ambiente 
Maple, relativo: (a) geometria analítica no espaço (GA)?; (b) o cálculo 
das integrais múltiplas?; (c) interação entre (a) e (b)? Q5. Como é que 
o uso dessas ferramentas, técnicas de mudança de resolver algumas 
tarefas? Q6. Como os alunos se apropriam dessas ferramentas em 
uma tarefa de cálculo de volume por integrais múltiplas? 
(HENRIQUES, 2006, p.29, tradução nossa) 

 

A análise da ferramenta Maple caminhou na direção de identificar as 

potencialidades e restrições das técnicas para resolver as tarefas de cálculo de áreas 

e volumes através de integrais múltiplas. Foi também implementada uma subtarefa no 

Maple com o objetivo de calcular um volume por integral múltipla, por meio de um 

modelo chamado, pelo autor, de MATIN. 

Foram analisados dois livros do software que trazem o conteúdo de Matemática 

com Maple. O primeiro intitula-se  Maple: Cours et applications. MPSI – PCSI – PTSI 

– MP – PSI – PC –PT. PORCHERON Lionel. 2ª édition. Dunod, Paris, 2004 e o 

Segundo, Exercices pour Maple. LEVINE Albert. Edition Marketing – Ellipses, Paris 

1995. O livro de Porcheron se limita à integral de função de uma variável3 em que as 

siglas fazem parte do título do livro e, o de Levine oferece um exemplo com Integral 

Dupla e um com integral tripla. 

                                            
3 Doravante chamaremos de Integral Simples 
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Na análise do experimento realizado por meio de atividades desenvolvidas para 

o Maple e com o auxílio do MATIN, o pesquisador concluiu que os alunos precisam 

da interpretação, compreensão e realização do problema, portanto revelaram que 

para as integrais múltiplas os gráficos são centrais. O uso do software Maple permitiu 

a interação entre usuário e a máquina e mostrou a articulação entre elementos 

gráficos e analíticos, passando pelo conceito de parametrização de superfícies que 

são dadas as equações, o que é problemática nas práticas reais do aluno. Essa 

pesquisa nos mostrou a importância da manipulação das representações das funções 

através de atividades dinâmicas em um software, e a importância da compreensão da 

problemática que envolve a atividade matemática. 

A quarta pesquisa é uma dissertação de mestrado intitulada Prototipagem 

Rápida de PCOC (Projeto de Construção de Objetos Concretos) na Impressora 3D 

para Ensino e Aprendizagem de Integrais Duplas e Triplas de Sheila Aline dos Santos 

Silva Marques, defendida em 2016, na Universidade Estadual de Santa Cruz, sob a 

orientação do pesquisador da tese anterior. Embora essa pesquisa pareça próxima a 

esta tese, há diferença em vários pontos, desde a fundamentação teórica até os 

conceitos para elaboração das tarefas. 

O objetivo da pesquisa foi “Pesquisar e elaborar PCOC acessíveis por meio de 

prototipagem rápida na impressora 3D podendo servir de instrumentos auxiliares na 

resolução de problemas propostos na praxeologia de Integrais Duplas e Triplas que 

requerem a visualização no registro gráfico como estratégia de realização” 

(MARQUES, 2016, p.22. 

Para a fundamentação teórica, foi utilizada a Teoria Antropologia do Didático 

de Chevallard (1989) e a Teoria de Registro de Representação Semióticas de Duval 

(1993). As questões de pesquisa foram:  

 
Existem vantagens e desvantagens na manipulação de um PCOC, 
como instrumento auxiliar na resolução de um problema que sobrevive 
na praxeologia de Integrais Duplas ou Triplas, requerendo a 
visualização correspondente ao PCOC no registro gráfico? Quais são 
tais vantagens e as desvantagens? Como e quais são as estratégias 
e técnicas utilizadas pelos estudantes nesta resolução? (MARQUES, 
2016, p. 23) 
 

A pesquisa foi realizada em duas partes, que a autora chamou pesquisa interna 

e pesquisa externa. Na interna, foi realizado o levantamento e a análise dos problemas 
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propostos na praxeologia de Integrais Duplas e Triplas, a produção do material 

didático e todo o estudo sobre a impressora CUBEX DUO 3D que foi utilizada para 

imprimir dois objetos matemáticos usados nas atividades (um tronco de cone e outro 

objeto que tomamos a liberdade de chamar de casinha, devido à aparência). 

A segunda parte da pesquisa foi constituída pelo experimento realizado na 

Universidade Estadual de Santa Cruz - Ilhéus, no curso Cálculo Diferencial Integral. 

O resultado obtido foi que a utilização dos objetos impressos, chamados pela autora 

de PCOC (Projetos de Construção de Objetos Concretos) na realização de tarefas de 

Integrais na Praxeologia Modelada, auxiliam a conduzir o acesso a outros 

conhecimentos de base na contextualização e compreensão dos conceitos de 

Integrais Duplas e Triplas.  

Essa pesquisa foi escolhida por trabalhar o conceito de integração com o auxílio 

da impressão de sólidos, estudo que está muito próximo de nossa pesquisa. Diferindo 

no fato que seus estudos partem de um sólido já construído (impresso) para o estudo 

da integral, enquanto que nós partimos da representação gráfica e algébrica de 

funções de uma e de duas variáveis, para a representação de um sólido delimitado 

por funções, o reconhecimento do sólido por meio de sua impressão 3D e do cálculo 

do volume através de integral, perpassando pelo cálculo da área.  Ainda apontamos 

como diferentes a fundamentação teórica, pois enquanto Marques (2016) usa a Teoria 

Didática de Chevallard (1989) e a Teoria de Registro de Representação Semióticas 

de Duval (1993), usamos a Teoria da Cognição Corporificada segundo os linguistas 

cognitivos George Lakoff, Mark Johnson, Rafael Nünez, Gilles Fauconnier entre 

outros. 

Finalizando nossa revisão bibliográfica, destacamos alguns artigos publicados 

em eventos de Educação Matemática. Encontramos uma apresentação de 

experiência, por meio de um pôster, apresentado no IX ENEM, que foi realizado na 

Universidade de Belo Horizonte em 2007, intitulado: A construção de maquetes como 

um recurso didático para o ensino do Cálculo Diferencial e Integral, realizado por 

Imafuku e Marin da Universidade de Guarulhos. Nesse trabalho, os autores relatam 

uma experiência realizada com alunos dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia 

de Produção do 4º período no segundo semestre de 2006. 

No trabalho foi proposto que os alunos realizassem uma pesquisa em livros 

didáticos de Cálculo de exercícios, a partir dos quais poderiam construir suas 



37 

 

maquetes. Uma das atividades elaborada e apresentada pelos alunos foi: “Um êmbolo 

de diâmetro 22,0 cm e de curso 20,0 cm encontra-se dentro de uma camisa de 32,0 

cm de diâmetro interno. Entre os dois há um fluido lubrificante. Determine o volume 

deste fluído na condição do êmbolo em final de curso”, e a maquete apresentada 

consta na Figura 2, a seguir: 

 
Figura  2 - Maquete apresentada por alunos de Engenharia da UNG 

 
        Fonte: Poster do IX Enem. 

 
A conclusão dos autores e professores foi:  

 
Ao realizarmos esta proposta de confeccionar e materializar os nossos 
conhecimentos, através da construção de maquetes, pudemos 
constatar que houve uma facilitação do ensino e aprendizagem do 
Cálculo, pois os alunos participaram ativamente da construção de seu 
conhecimento, o que fez com que a disciplina Cálculo fosse 
desmistificada a esses alunos. (IMAFUKU; MARIN, 2007, p.7) 
 

Uma segunda publicação que destacamos é o artigo intitulado “O Cálculo de 

volume de sólidos por seções transversais e o uso de materiais manipuláveis” de 

Domingues, Vilas Boas e Barbosa, publicado nos Anais do V Seminário Internacional 

de Pesquisa em Educação Matemática em 2012. 

O objetivo deste trabalho foi verificar como os alunos resolvem tarefas de 

cálculo de volume de sólidos usando o método de seções transversais mediados por 

materiais manipuláveis. O artigo foi elaborado sob um projeto piloto com quatro 

alunos, sendo dois do curso de Engenharia Elétrica e dois do Bacharelado em 

Química e Física de uma universidade pública do estado da Bahia. A fundamentação 

teórica utilizada foi a formulada por James Wertsch. 

Segundo os autores, os alunos já conheciam o tema do experimento e as 

tarefas consistiam em determinar a expressão da Integral Simples que permitisse 
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“calcular o volume de quatro sólidos representados por manipuláveis, usando o 

método das seções transversais” (DOMINGUES et al, 2012, p.7). As imagens dos 

materiais manipuláveis estão na Figura 3: 

 
Figura  3 - Manipuláveis representando sólidos 

 

 

  
Fonte: Domingues et al (2012 p. 7-8). 

 

No trabalho, foram analisadas três vertentes: “i) reconhecimento de ideias 

matemáticas nos manipuláveis, ii) as relações entre o manipulável e as 

representações algébricas, iii) a justificação mediada pelos manipuláveis.” 

(DOMINGUES et al, 2012, p. 8). Os autores concluem que os manipuláveis podem 

servir como um tipo de representação matemática, denominada representação 

manipulável, e que, nesse experimento, os alunos foram capazes de reconhecer os 

elementos geométricos nos materiais, como a base e as seções transversais paralelas 

dos sólidos, assim como estabelecer uma relação entre as diferentes representações 

matemáticas, porém, para tanto, foi necessária a interferência do professor. 

Apontamos esses artigos por mostrarem a importância do desenvolvimento do 

aprendizado de Cálculo por meio de materiais que vão além dos livros didáticos. As 

novas tecnologias nos oferecem instrumentos mais dinâmicos para o estudo de 

Cálculo Diferencial e Integral (CDI). 

Como o objetivo deste trabalho foi levantar e analisar as concepções dos 

alunos de um curso de engenharia em relação ao conceito de Integral Dupla, as quais 

emergem em um cenário para aprendizagem com tarefas que envolvem a tecnologia 

e a representação figural dos sólidos limitados por funções de duas variáveis, através 
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das esculturas matemáticas, de certa maneira, estávamos trabalhando com materiais 

manipuláveis. A proposta do uso da impressão 3D nos conduziu a estudar esta 

tecnologia, buscando os caminhos traçados em seu desenvolvimento histórico e em 

sua utilização para o ensino.  

 

1.3 A TECNOLOGIA E A IMPRESSORA 3D 

 

O uso do computador e a tecnologia desenvolvida com ele faz com que o 

mundo, em particular a ciência, caminhe com passos gigantes e em alta velocidade. 

Esse movimento torna fundamental a utilização destas ferramentas na área do 

desenvolvimento do conhecimento humano. 

 
Problemas que estavam desesperadamente além das capacidades 
dos matemáticos de eras anteriores recentemente foram resolvidos 
com a ajuda dos computadores de alta velocidade. Se, como Kepler 
disse, a invenção dos logaritmos duplicou a vida de um astrônomo, 
quanto mais o computador eletrônico expandiu as carreiras de 
cientistas e matemáticos. (BOYER, 1978, p.456) 
 

A precursora da impressora 3D foi desenvolvida por Charles Hull, em 1981, e 

denominada Sterolithography (SLA). Desde então, diferentes tecnologias foram 

desenvolvidas, como por exemplo: Selective Laser Sintering (SLS), Direct Metal Laser 

Sintering (DMLS); Selective Laser Melting (SLM), Fused Deposition Modelling (FDM), 

Digital Light Processing (DLP), Multi-jet Modelling (MJM) e Plastic Sheet Lamination 

(PSL).  

Atualmente, existem muitos tipos de impressoras 3D, incluindo as de pequeno 

porte que são comercializadas a preço acessível ao consumidor, entre elas 

encontramos a Robtec Cube que foi a primeira impressora 3D a chegar no Brasil em 

2013 (FÁVERO, 2013). Ultimamente, novos modelos, com maior desempenho, 

tamanho e qualidade de impressão maior do que a Robtec Cube, são encontrados 

para comercialização, por exemplo, a Cube Real 3 e a Cube Real Trio sendo esta, 

disponível a um valor aproximado de trinta e seis mil reais em janeiro de 2017. 
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Figura  4 - A Robtec Cube, impressora 3D e os objetos impressos por ela  

 

Fonte: Fávero (Folha de São Paulo – 26/08/2013). 
 

Figura  5 - Modelos Cube 

  
Fonte: 3D Systems4 

 

O processo de impressão 3D é formado por algumas etapas. Segundo 

Takagaki (2012), em síntese, temos: a primeira etapa é criar o objeto a ser impresso 

em um software gráfico capaz de gerar um arquivo no formato específico para a 

impressora 3D (o .stl, Standart Template Library, comum para qualquer impressora). 

Atualmente os softwares mais usados são os diferentes tipos de CAD 3D (Computer 

Aided Design) que podem ser utilizados para essa tarefa. 

O arquivo STL é o tipo de arquivo destinado a levar as informações para a 

impressora 3D, o qual guarda as informações do objeto a ser impresso, como a 

descrição das superfícies internas e externas. A partir destas informações, a 

impressora é capaz de fatiar a figura do objeto e enviar, camada a camada, para ser 

impressa. 

                                            
4 Site da 3D Systems: 
http://www.impressora3d.com.br/landing/impressoras3dsystems?gclid=CJv4xcmzv9ECFU0JkQoddV0Guw> 



41 

 

A Figura 6 mostra um objeto projetado em um modelo CAD (Figura 6a) e depois 

do modelo convertido para o formato STL (Figura 6b) e por fim, o fatiamento do arquivo 

STL em camadas finas da seção transversal (Figura 6c). 

 
   Figura  6 - Representação das etapas de prototipagem  

        
Fonte: Hotza (2009, p. 1102). 

 

Nesta pesquisa, o uso de um software para desenvolver os objetos 

matemáticos (sólidos), capaz de gerar o arquivo específico para a impressora 3D, que 

serviram de base para o estudo da integração dupla como aplicação de volume, foi 

essencial. Sendo assim, nossa busca foi detalhada sobre diferentes softwares de 

modelagem 3D gratuitos existentes, como: TinkerCAD, Google SketchUp, Art of 

Illusion, Blender, FreeCad, entre outros, pois esses softwares têm como função gerar 

objetos para a impressora 3D a partir de uma biblioteca pré-programada (não plotam 

o gráfico de uma função). 

Algumas pesquisas a respeito de softwares mais utilizados para plotagem de 

funções de duas variáveis nos levaram ao MatLab e ao Mathematica que, embora não 

sejam de uso livre, são ferramentas poderosas em plotagem de gráficos de funções 

de duas variáveis e geram o arquivo segundo as especificações da impressora 3D. 

Outros softwares pesquisados foram o WinPlot e o GeoGebra 3D, porém os dois não 

geram o arquivo de extensão .stl, arquivo este capaz de enviar as informações do 

sólido para  a impressora 3D. 
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Figura  7 - Gráficos de funções de duas variáveis 

  

Fonte: Elaborados pela autora, gráficos gerados no MatLab. 

 

O software que mais se adaptou às necessidades deste trabalho foi o 

OpenScad, que é um software livre para criação de objetos 3D CAD e está disponível 

para os diferentes sistemas operacionais como GNU/Linux, Windows e Apple OS X. 

O OpenScad não é interativo, ao contrário, possui uma linguagem de programação 

própria que constrói o objeto de acordo com uma programação e, também, pode gerar 

o arquivo no formato que a impressora 3D reconhece (.stl).  

A vantagem desse software é que conseguimos gerar o sólido para a 

impressão, ao contrário dos plotadores de gráficos de funções, como o GeoGebra 3D, 

que geram a superfície. A desvantagem em usar o OpenScad é ter que programar 

todos os sólidos necessários para as tarefas do projeto. A Figura 8 mostra a função 

f(x,y) = 2+sen(x) plotada no GeoGebra e a aparência do sólido programável a partir 

desta função construída no OpenScad antes da impressão. 

 

Figura  8 - Gráfico da função f(x,y) = 2+ sen(x) 

 

 

[2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥)]𝑑𝑥 𝑑𝑦

2𝜋

0

3

0

  

Fonte: Elaborado pela autora. Gerado no GeoGebra 5.0 e no OpenScad (programável). 
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Outra vantagem oferecida pelo software OpenScad é que o sólido gerado 

pode ser construído de tal forma a visualizar os detalhes da construção do volume por 

meio da integração. Para exemplificar esse fato, tomamos o cálculo do volume de um 

sólido de base quadrada com dimensões 2 por 2 [0,2] x [0,2] e limitado superiormente 

pela função f(x,y)= x2+2. A Integral Dupla que representa esse volume é dada por 𝑉 =

 ∫ ∫ (𝑥 + 2)𝑑𝑥 𝑑𝑦  ou 𝑉 =  ∫ ∫ (𝑥 + 2)𝑑𝑦 𝑑𝑥 . O sólido gerado antes da impressão, 

pode ser visto como aparece no software na Figura 9 com diferentes vistas. 

 

Figura  9 - Representações gráficas do sólido limitado superiormente por f(x,y) = x2+2. 

 
                                           Fonte: Desenvolvido pela autora no OpenScad. 

 

Se a escolha para o cálculo do volume for 𝑉 =  ∫ ∫ (𝑥 + 2)𝑑𝑥 𝑑𝑦 , então do 

cálculo da primeira integral dará 20/3 que representa a área da seção igual da lateral 

(plano xz) a qual é mostrada na segunda vista da Figura 9. A segunda integral retorna 

o volume, é como “pegar a área e deslocar duas unidades na direção do eixo y”, e o 

fato dessa área ser constante nesta direção, a primeira integral resulta uma constante. 

Se a escolha para o cálculo do volume for 𝑉 =  ∫ ∫ (𝑥 + 2)𝑑𝑦 𝑑𝑥 , então o 

cálculo da primeira integral é 2x2+4 que representa a área da seção (plano yz) a qual 

é mostrada na terceira vista da Figura 9, neste caso ela não é constante, pois à medida 

que a transladamos na direção do eixo x, a área de cada camada é diferente. Esta foi 

uma das razões que nos levou a crer na importância da impressão 3D em camadas 

para o estudo da Integral Dupla. 

A tecnologia de impressão 3D vem sendo aplicada em diferentes áreas, como 

Engenharia Civil e Mecânica para criar maquetes, aplicações na área Médica para 

criar próteses personalizadas e até em laboratórios de pesquisas na área de 

Nanotecnologia. O Center for Nanoscale desenvolve uma série de pesquisas na área 
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de Nanotecnologia junto a algumas universidades como Northwestern University, 

University of Notre Dame, entre outras.  

A impressão 3D já vem sendo, também, utilizada no Brasil em alguns cursos 

superiores e é parte importante para inserção do egresso no mercado de trabalho. Um 

levantamento sobre os trabalhos acadêmicos com impressoras 3D, nos levaram à 

pesquisadora Pupo (2008) que em seu artigo publicado na revista eletrônica Pesquisa, 

Arquitetura e Construção, intitulado “Ensino da prototipagem rápida e fabricação 

digital para arquitetura e construção no Brasil: definições e estado da arte” (2008), 

realizou um estudo apontando os grupos de pesquisa que, desde 2000, já trabalham 

com impressão 3D.  

Algumas universidades têm incluído esta tecnologia em suas pesquisas, como 

exemplo, a Unesp de Sorocaba (Figura 10) que construiu sua própria impressora. 

Estudantes do curso de Robótica, junto com o professor Alexandre Simões, montaram 

uma impressora modelo RepRap, que tem uma plataforma de código aberto 

disponível na internet.    

 
Figura  10 - Impressora 3D montada por alunos da Unesp de Sorocaba 

 
Fonte: Portal Unesp Sorocaba - 12/03/2013  

 

Segundo pesquisas bibliográficas realizadas recentemente junto ao CNPq, 

pudemos observar que existem outros programas de pesquisa que realizam seus 

trabalhos utilizando impressoras 3D. Citando o grupo de pesquisa da Unicamp 

(apresentada na pesquisa de Pupo) que continua o trabalho de pesquisa;  O 

Laboratório de Prototipagem e Fabricação Digital da Faculdade SATC - FASATC em 

Santa Catarina, que tem um projeto de modelagem em CAD 3D de peças didáticas, 

produtos de uso (design de produto) e peças médicas (implantes), financiado pelo 
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CNPq, utilizando entre outros equipamentos de prototipagem, a impressora 3D. Um 

artigo publicado por Bibano na revista eletrônica Veja 09/03/2014 diz: 

 
Apesar de ainda não estarem disseminadas entre o público geral, as 
impressoras 3D já estão sendo usadas por pesquisadores para as 
mais variadas funções. O estudo da NMC avalia que nos próximos três 
anos a tecnologia terá avançado para além do campo das pesquisas 
e será usada pelos universitários para explorar objetos que não estão 
disponíveis em sala de aula. Um aluno de antropologia, por exemplo, 
pode imprimir uma réplica de um artefato do antigo Egito, enquanto 
um estudante de geologia poderá analisar um fóssil pré-histórico 
tridimensional sem o risco de danificar um objeto raro. (BIBANO5, 
2014) 
 

Em busca de caminhos novos e necessitando ir além das pesquisas sobre o 

tema e plotagem de gráficos para auxiliar nos processos de ensino e de 

aprendizagem, foi que idealizamos um trabalho para que se possa avançar junto com 

o que a tecnologia atual tem a oferecer. Sendo assim, pretendíamos criar tarefas em 

que o aluno interagisse, mais do que com uma abordagem gráfica em software 3D, a 

intenção era que ele pudesse manusear um objeto real que foi gerado a partir de uma 

função de duas variáveis. 

Neste sentido, há uma nova forma de ver e possivelmente de interagir com as 

funções de duas variáveis. Optamos por criar uma nova representação matemática, a 

impressão dos objetos, juntamente com nossas escolhas do referencial teórico que 

adotamos para o planejamento das tarefas e para as análises dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5http://veja.abril.com.br/educacao/salas-de-aula-invertidas-uso-de-impressora-3d-e-outras-
tendencias-do-ensino-superior/ 
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 CAPÍTULO II 

 

. 

2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA COGNIÇÃO CORPORIFICADA 

 

Neste capítulo, apresentamos nossas escolhas para a fundamentação teórica. 

Para tanto, descrevemos os aspectos relevantes da Teoria da Cognição 

Corporificada6 que embasaram este trabalho. Destacamos as Metáforas segundo 

Lakoff e Johnson (2012), a Montagem Conceitual, segundo Fauconnier e Turner 

(2000, 2002) e Simulação, segundo Barsalou (2009). Para auxiliar nas análises dos 

dados, reportamo-nos ao Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA) de Castro e 

Frant (2011). 

 

2.1 O CORPO E A COGNIÇÃO 

  

A Teoria da Cognição Corporificada, segundo os linguistas cognitivos George 

Lakoff, Mark Johnson, Rafael Nüñez, Gilles Fauconnier, entre outros, se propõe a não 

separação entre corpo e mente. De acordo com Lakoff e Núñez (2000), a natureza de 

nossos corpos e mentes e nosso funcionamento cotidiano no mundo estruturam 

nossos conceitos e raciocínio, o que inclui os conceitos e raciocínio matemáticos. 

Para enfatizar a não separação entre corpo e mente, trazemos da neurociência 

a perspectiva resultante de pesquisas por Damásio (2000). 

 
1) O cérebro humano e o resto do corpo constituem um organismo 
indissociável, formando um conjunto integrado por meio de circuitos 
reguladores bioquímicos e neurológicos mutuamente interativos. 2) O 
organismo interage com o ambiente como um conjunto: a interação 
não é exclusivamente nem do corpo nem do cérebro. 3) As 
operações fisiológicas que denominamos por mente derivam desse 
conjunto estrutural e funcional e não apenas do cérebro. (DAMÁSIO, 
2006, p.17, grifo nosso) 

 

                                            
6 Embodied Cognition 
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Segundo Lakoff e Johnson (2012), para entendermos algo novo ou abstrato, é 

necessário usarmos estruturas inferenciais precisas e modos de raciocínio ligados ao 

nosso sistema sensorial. É relevante observar que o nome Cognição Corporificada 

pode dar a ideia de que o foco seria somente as atividades corporais, no entanto, 

como o corpo e a mente não se dissociam, esta inclui também as relações semânticas. 

As inferências que fazemos para lidar com o novo se dão a partir de 

mapeamentos conceituais. Um mapeamento conceitual é um mecanismo cognitivo 

que permite organizar e reorganizar nosso pensar (LAKOFF; JOHNSON, 2012), no 

qual o pensamento e sua organização ocorrem, na maior parte das vezes, de modo 

inconsciente. Alguns tipos de mapeamentos serão tratados e analisados nesta 

pesquisa: Metáforas Conceituais, Montagem Conceitual e Simulação. 

 

2.1.1 Metáforas Conceituais 

 

Lakoff e Johnson (2012) defendiam três premissas: 

 
 A mente é corporificada: A mente não é uma entidade independente 

do corpo e sim formada por meio de nossas experiências corporais; 
 Quase todo pensamento é inconsciente: Uma forma de entendermos 

nosso sistema conceitual, uma vez que não temos acesso a ele e que 
a maior parte de nosso pensamento é inconsciente, é através da 
linguagem; 

 Os conceitos abstratos são na maioria metafóricos: Os conceitos 
abstratos são realizados em termos dos conceitos concretos, usando 
ideias e modos de raciocínio baseado no sistema sensorial motor, por 
meio de metáforas conceituais. (LAKOFF; JOHNSON, 2012, p.17) 

 
Segundo Lakoff e Johnson (2012), os processos de pensamento humano, a 

maneira como pensamos e agimos, são, em grande parte, metafóricos, entendidos 

não simplesmente como uma figura de linguagem. Nosso sistema conceitual 

desempenha um papel central em nosso cotidiano ao agirmos e pensarmos nossa 

realidade. Para esses autores, em geral, não temos consciência desse sistema 

conceitual; agir e pensar acontecem muitas vezes sem planejamento, ou seja, ações 

e tomadas de decisões ocorrem no pano de fundo; por exemplo, não escolhemos qual 

o pé que colocaremos no chão primeiro ao levantar da cama pela manhã, fato que 

não nos impede de levantar e caminhar.  
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Os autores propõem que uma forma de acesso a esse sistema é por meio da 

linguagem. Em nossa pesquisa, estamos interessados na linguagem utilizada durante 

as interações entre os participantes enquanto realizam as tarefas desenvolvidas no 

ambiente instrucional, ou seja, daremos atenção maior para a linguagem tanto 

enquanto comunicação, assim como para a linguagem constituinte do conhecimento. 

Destacamos que, para nós, a linguagem inclui as diversas formas de expressão tais 

como oral, pictórica e gestual. 

Para os autores, a Metáfora Conceitual é um mecanismo cognitivo que nos 

permite fazer inferências em um domínio novo desconhecido (alvo), baseado em 

inferências que são válidas em outro domínio que já experienciamos e conhecemos 

(origem). Um exemplo apresentado por Lakoff e Núñez (2000) é a metáfora “Aritmética 

é uma coleção de Objetos”. Neste exemplo, os autores mostram a relação entre o que 

se quer falar (domínio-alvo) em função de outro domínio (domínio-origem). A cada 

conceito do domínio-origem corresponde um conceito do domínio-alvo, o que permite, 

assim, a descrição da metáfora. Essa relação é apresentada pelos autores da 

seguinte forma: 

 
Quadro 1 - Aritmética é uma Coleção de Objetos 

Domínio-Origem 

COLEÇÃO DE OJETOS 

 Domínio-Alvo 

ARITMÉTICA 

Coleção de objetos do mesmo tamanho  Número 
Tamanho da coleção  A grandeza do número 
Mais objetos  Número maior 
Menos objetos  Número menor 
A menor coleção possível  Unidade (um) 
Juntando coleções  Adição 
Tirando uma coleção menor de uma 
coleção maior 

 Subtração 

   
Fonte: Lakoff e Núñez (2000, p. 55). 

 

Concordamos com Lakoff e Johnson (2012), no sentido de que as metáforas 

criam uma relação unidirecional entre um domínio de partida e um domínio de 

chegada que, por sua vez, permite projetar inferências de um domínio de partida em 

um domínio de chegada. Na matemática, este processo metafórico também ocorre, 

como veremos a seguir. 
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Para os conceitos matemáticos, Lakoff e Núñez (2000) separam dois tipos de 

metáforas conceituais: As Metáforas Básicas e as Metáforas de Ligação. 

 Metáforas Básicas: o domínio origem e o domínio alvo são distintos. 

Por exemplo, TEMPO É DINHEIRO pensamos e agimos com o Tempo 

através de inferências que fazemos com Dinheiro. Deste modo, é sem 

esforço, que entendemos a frase – O pneu furado me custou mais uma 

hora para chegar. Ou você gastou meu tempo inutilmente; domínio 

origem é distinto do domínio alvo. Em Matemática, a metáfora: 

“FUNÇÃO É UMA MÁQUINA” – tem como domínio origem máquinas e 

domínio alvo funções reais. As inferências possíveis sobre máquinas 

auxiliam o sujeito a pensar e a produzir significado para função. 

Observe que se trata de uma projeção seletiva, isto é, não é tudo sobre 

máquina que será projetado no domínio de função, por exemplo, o 

peso, a forma, entre outras. Isto também depende das experiências do 

sujeito que se apropria desta metáfora, inicialmente colocada pelo 

professor ou pelo livro texto. 

 Metáforas de Ligação: neste caso, os domínios são de mesma 

natureza, e não é mais totalmente sem esforços que compreendemos 

as metáforas, pois são ideias mais sofisticadas ou abstratas que 

relacionam um domínio matemático com outro domínio, também 

matemático, como exemplo temos a metáfora: NÚMEROS SÃO 

PONTOS NA RETA (Figura 11). Segundo os autores, números não 

necessariamente tem que ser conceitualizados geometricamente, mas, 

por exemplo, a geometria analítica não existiria sem essa 

conceitualização.  
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Figura  11 - Números são pontos na reta 

 
Fonte: Lakoff e Núñez (2000, p. 280). 

 

Podemos olhar para NÚMEROS SÃO PONTOS NA RETA como outro tipo de 

mapeamento conceitual: a Montagem Conceitual, que não é mais unidirecional.  

Metáforas de ligação conduzem a ideias matemáticas mais elaboradas, que 

chamamos de ideias abstratas. As metáforas de ligação são essenciais para a criação, 

não apenas de novos conceitos matemáticos, mas também para a criação de novos 

ramos da Matemática. Alguns ramos da Matemática, como a álgebra booleana, devem 

seu desenvolvimento às metáforas de ligação. 

 

2.1.2 Montagem Conceitual 

 

A Montagem Conceitual, proposta por Fauconnier e Turner (2002), é um 

mapeamento que envolve, no mínimo, três espaços mentais que, segundo os autores, 

são espaços estabelecidos à medida que pensamos e falamos, com a finalidade de 

ação e compreensão local: - dois espaços de entrada e um espaço de montagem, no 

qual as inferências dos espaços de entrada se combinam e interagem. Nesta rede de 

interação conceitual, podemos ter um quarto espaço, denominado de espaço 

genérico, que representa a estrutura conceitual que é compartilhada pelos espaços 

de entrada.  

Para Fauconnier e Turner (2002), os espaços mentais são configurações 

mentais construídas à medida que as pessoas pensam e interagem por meio da 
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linguagem, seja ela verbal ou não, e ainda, espaços mentais são construtos que, 

distintos das estruturas linguísticas, são acionados, em qualquer tipo de discurso, de 

acordo com pistas fornecidas pelas expressões linguísticas. Os espaços mentais 

podem ser definidos como configurações cognitivas acionadas de alguma forma, 

como palavras, gestos, sons, cheiros, imagem, entre outros. Logo, a instauração de 

espaços mentais se dá sempre que pensamos, falamos ou agimos, e sendo assim, 

evocamos, em um conjunto de conceitos, aqueles que são considerados os mais 

importantes no contexto, criando uma Rede de Integração Conceitual. Segundo 

Fauconier e Turner (2003):  

Montagem Conceitual é uma operação mental básica que conduz a 
um novo significado, uma visão global, e compressões conceituais 
favoráveis para a memória e para a manipulação de outros domínios 
difusos de significado, que desempenha um papel fundamental na 
construção de significado na vida diária, nas artes e nas ciências, e de 
maneira especial, no campo das ciências sociais e comportamentais. 
A essência da operação é estabelecer uma correspondência parcial 
entre dois espaços mentais de entrada, e projetar seletivamente a 
partir desses espaços de entrada em um novo espaço mental “de 
montagem”, que qual então desenvolve de modo dinâmico uma 
estrutura emergente. (FAUCONNIER; TURNER, 2003, p. 57-58, 
tradução nossa)  
 

O diagrama abaixo (Figura 12) ilustra os elementos centrais da integração 

conceitual. Os círculos representam os espaços mentais; as linhas sólidas mostram o 

mapeamento das correlações entre os espaços de entrada e as linhas pontilhadas 

são as conexões entre os espaços: de entrada, o genérico, o de montagem.  

 
Figura  12 - Montagem Conceitual 

  
                                                  Fonte:  Fauconnier e Turner (2002, p. 46). 
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Esse modelo teórico pressupõe que, à medida que o discurso se realiza, 

ocorrem estratégias e estruturas cognitivas responsáveis pela produção do sentido: 

domínios conceituais, novos e antigos, estabelecem-se e conexões entre eles são 

criadas, realizam-se projeções abstratas, estruturas cognitivas emergem e se 

espalham, e diferentes focos de atenção são acionados. Esse conjunto de caráter 

cognitivo é possível pela ativação e integração de espaços mentais. 

Um exemplo de montagem é o caso do anúncio para tentar convencer o leitor 

a envolver-se com o problema educacional das escolas americanas que 

apresentamos a seguir. No anúncio escrito: 

 
Antes que você o saiba, estas crianças possivelmente serão seus 
médicos, enfermeiras e técnicos da área médica. Eles necessitarão 
um conhecimento excelente da tecnologia de laser, de computação 
avançado e de genética molecular. Infelizmente, poucas crianças 
americanas estão sendo preparadas para dominar tais assuntos 
sofisticados. Se quisermos que as crianças possam lidar com bons 
trabalhos no futuro, mais crianças necessitam ter cursos acadêmicos 
desafiadores […]. Se fizermos mudanças agora, poderemos evitar 
muita dor no futuro. 

  

Figura  13 - A cirurgia de Ponte de Safena 

 
                              Fonte: Fauconnier e Turner (2002, p.67). 
 

Para Fauconnier e Turner (2000, p.291-292), queremos que os cirurgiões sejam 

muito bem formados, então, a questão é como tornar a educação eficiente para que, 
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no futuro, as crianças se tornem profissionais competentes. O anúncio nos leva a 

pensar que se nada for feito hoje, para melhorar o sistema educacional, estas crianças 

nunca terão a oportunidade de se tornarem cirurgiões competentes, ou qualquer outro 

profissional competente. 

Para ilustrar, mostraremos o esquema de montagem elaborado por Campos 

(2014, p.171), inspirado no esquema de montagem sugerido por Fauconnier e Turner 

(2000).  

Figura  14 - A Montagem da ponte de Safena 

 
Fonte: Campos (2014, p.171). 

 
Segundo Campos (2014), o problema mostra: no Espaço de entrada 1 com 

crianças ainda em formação e enfrentando uma educação precária (escolaridade 

deficiente); no Espaço de entrada 2 com o leitor, a sala de cirurgia, o cirurgião, a 

incompetência e a insegurança. O espaço cruzado, apontado pela autora como a 

conexão entre os dois espaços de entrada, conecta a criança em plena formação e os 

adultos (médicos cirurgiões). 

Na montagem, temos a sala de cirurgia com crianças representando médicos 

cirurgiões que indicam possível incompetência para a função, pois uma criança não 

tem a preparação necessária para exercer tal função e, possivelmente, o “leitor” como 

paciente. Esta montagem coloca o espectador supostamente em uma circunstância 

crítica no momento, indiferente com a situação do ensino, mas, talvez futuramente, a 
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vida desta mesma pessoa poderá depender destes profissionais malformados que, 

portanto, estarão arriscando a vida de muitos.  

A rede de integração conceitual é uma ferramenta notável de compressão 

sobre as relações, como o tempo, o espaço, a causa, a causa efeito, a identidade e a 

mudança. Na Matemática, temos um exemplo de compressão em que guardamos as 

regras de operações com sinais apenas “menos com menos dá mais” e não existe a 

operação “com”, mas está subentendido que a operação é a multiplicação ou a 

divisão. 

Nesta pesquisa, as Montagens Conceituais foram importantes no processo da 

construção de novos conhecimentos, mobilizando e atrelando dinamicamente 

conhecimentos que temos e que podem se transformar ao longo da participação nas 

situações de instrução. Na nossa hipótese inicial idealizamos gerar um espaço de 

interação e colaboração, no qual permitisse aos participantes obter a sua própria 

montagem de Integral Dupla e cálculo de volume, a partir dos diferentes espaços 

mentais: Função de uma variável, Integral Simples, Área, Função de duas variáveis, 

das esculturas matemáticas, Applets (manipulação interativa sobre funções de duas 

variáveis e os sólidos delimitados por essas funções), Integral Dupla e Cálculo de 

Volume. 

 Figura  15 - Conjectura de um Espaço de Montagem para Integral Dupla 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Outro construto que nos ajudou, nessa tese, foi o de Simulação, pois 

acreditamos que o processo de simulação, proposto por Barsalou (2009), elucida o 

processo de aprendizagem, para nós, da matemática. 

 

2.1.3 Simulação  

 

Para Barsalou (2009), os processos cognitivos como percepção, atenção, 

concepção, memória e motivação são “enraizados” ao contexto sensório-motor, o que 

está em sintonia com a Teoria da Cognição Corporificada, ou seja, o conhecimento 

está em modalidades específicas do sistema neurocognitivo, como visão, audição e 

emoção entre outros, e é reativado por meio da simulação parcial dos estados 

cognitivos e corporais, interações sociais e situações ambientais que contribuem para 

a sua aquisição. 

Segundo o autor, a simulação é uma forma de reformulação de estados 

perceptivos, motores e introspectivos adquiridos durante a experiência com o mundo, 

o corpo e a mente. Barsalou (2009) destaca duas faces para este processo: i) o 

armazenamento na memória de longo tempo dos estados multimodais que surgem 

nos sistemas de percepção, ação e introspecção do cérebro e, ii) a reformulação 

parcial destes estados multimodais para posterior utilização representacional, 

incluindo a previsão. 

A todo o momento, enquanto estamos fazendo alguma coisa (lendo, assistindo 

televisão, passeando etc.), nosso corpo e cérebro detectam e armazenam 

características relevantes de objetos, como forma, tamanho, cor, espaço etc. que 

passam a fazer parte de nosso repertório, ao que Barsalou chama de representação 

multimodal. Ao recuperar a memória de um objeto ou uma ação, os neurônios 

associativos reativam parcialmente o estado modal que o produziu. Um exemplo, 

segundo Barsalou: 

 
Ao recuperar uma memória de uma bicicleta, os neurônios 
associativos reativam parcialmente o estado visual ativado durante 
sua percepção anterior,..., ao recuperar uma ação realizada na 
bicicleta, os neurônios associativos reativam parcialmente o estado 
motor que o produziu anteriormente. (BARSALOU, 2009, p.1283) 
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O processo de simulação, proposto por Barsalou, tem como base a 

reencenação neural de estados modais. Simuladores e simulações constituem dois 

de seus construtores centrais. Simuladores integram as informações entre instâncias 

de uma mesma categoria, enquanto que as simulações são conceituações específicas 

dessas categorias. Nas palavras de Barsalou (2009, p.1283): 

 
 Simuladores: Implementam conceitos que estão por trás de um 

conhecimento. São desenvolvidos para representar propriedades, 
relações, eventos e estados mentais relevantes para determinado 
conceito. 

 Simulações: Uma vez que temos um simulador para representar 
uma categoria, o processo de reencenação de pequenos 
subconjuntos de seu conteúdo mais específico são as simulações.  

 

Segundo Barsalou, quando vivemos ou experimentamos um evento, ativamos 

detectores de características relevantes nos sistemas neurais e as integramos para 

armazenamento. Essas “características relevantes” são utilizadas posteriormente, 

mesmo na ausência de evento quando realizamos uma reencenação, ou seja, tem a 

função de produzir uma futura simulação, não necessariamente consciente. Portanto, 

nas simulações, os sistemas neurais que armazenam as experiências em estados 

modais são ativados por outra experiência afetiva, visual ou motora, que são usados 

em performances subsequentes dessa experiência e assim por diante. Barsalou 

(2008) utiliza o exemplo de uma cadeira: 

 
Quando uma experiência ocorre, como, por exemplo, sentar-se 
confortavelmente em uma cadeira, o cérebro captura esta situação por 
meio de diferentes modalidades e as integra guardando uma 
representação multimodal em nossa memória, ou seja, a cadeira é 
física, mas traz junto a ação de sentar-se confortavelmente. Mais 
tarde, quando for necessário um conhecimento para representar “a 
cadeira”, as representações multimodais capturadas durante a 
experiência são reativadas para simular como o cérebro representa 
esta percepção, ação e introspecção associadas a este conhecimento.  
(BARSALOU, 2008, p.1) 
 

Acreditamos que o processo de simulação, proposto por Barsalou, ajudou-nos 

principalmente a elaborar as atividades. Os participantes deste estudo já possuíam 

um repertório multimodal constituído para Cálculo Diferencial e Integral de funções 

com uma variável, uma vez que já haviam cursado Cálculo Diferencial e Integral I. 

Com isso em mente, as atividades que envolvem Cálculo Diferencial Integral de duas 

variáveis foram elaboradas para que os participantes reencenassem experiências que 
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envolvessem conhecimentos do seu repertório e a partir dessas, conectassem-nas 

com as representações multimodais das Integrais Duplas, originando novas 

experiências perceptivas, de ação e de introspecção associadas a este conhecimento. 

Para levantarmos os diferentes mapeamentos cognitivos e as possíveis 

situações de simulação, utilizamos a linguagem como principal meio para a análise, 

precisávamos de uma teoria que apoiasse a análise dos discursos em nossa 

pesquisa. Encontramos no Modelo da Estratégia Argumentativa – MEA – esta 

fundamentação. 

 

2.2 MODELO DA ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA (MEA) 

 

O Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA) é um modelo que propõe uma 

alternativa para a análise dos dados segundo o ponto de vista argumentativo e foi 

criado por Castro e Frant (2011). A argumentação vai além do processo comunicativo, 

argumentar é uma maneira de dialogar, de pensar, de analisar e de escolher em que 

se busca convencer o interlocutor da validade do que se pretende defender, sendo 

que as provas apresentadas são suscetíveis de múltiplas interpretações e 

caracterizadas pela subjetividade da pessoa que argumenta sobre o assunto. 

O MEA partiu de um tipo de investigação centrada nos processos discursivos e 

comunicacionais na área da Educação e recebeu o nome de “Modelo da Estratégia 

Argumentativa” por construir uma ferramenta capaz de dar subsídios para a análise 

de dados recolhidos em uma pesquisa e com o objetivo de compreender: “como os 

sentidos emergem em diferentes contextos de interação; como interpretar o texto de 

outrem visando compreender aspectos de interação com distintas finalidades e como 

apresentar os resultados das interações” (CASTRO; FRANT, 2011, p.12). 

Com o uso das tecnologias para captura de sons e imagens, o pesquisador 

pode ir muito além de uma transcrição da enunciação oral e obter as entonações, os 

gestos e as ações que emergem de um diálogo durante as interações. Segundo as 

autoras, “A análise argumentativa é uma discussão que envolve a relação entre 

pensamento, linguagem e prática social, realizada pelo viés da análise da dinâmica 

dos fatores ideológicos e culturais, de enunciação e da réplica” (CASTRO; FRANT, 

2011, p.43) 
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Destacando as contribuições das ciências cognitivas para a construção do 

conhecimento, as autoras apresentam a linguagem que é entendida como um sistema 

complexo incluindo gestos, entonações ou qualquer outro signo linguístico e os 

pensamentos metafóricos. Existe uma grande distinção entre a informação e o 

conhecimento. Os textos produzidos, ao longo do tempo, são informações que, 

quando apropriadas, tornam-se conhecimento a partir da produção de significados 

que o indivíduo produz para si mesmo. 

As autoras propõem duas metáforas para o conhecimento. Uma delas é o 

conhecimento como uma caixa; neste caso, pode-se dizer que o conhecimento é mais 

profundo, ou está do lado de dentro ou do lado de fora, ou mesmo pode ser perdido 

como algo que cai da caixa, como se o conhecimento fosse algo que pode ser 

transferido. Uma segunda metáfora para o conhecimento é a faixa de Moebiüs, a qual 

apresenta uma nova visão que termina com o dilema interno/externo. 

Figura  16 - Metáforas para o conhecimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora segundo Frant (2011). 
 

Do ponto de vista do pesquisador, sua análise argumentativa deve buscar 

explicitar o jogo argumentativo praticado por outros, apresentar suas análises para o 

auditório e buscar sustentar o produto de sua análise. Para tanto, seu ponto de partida 

para conseguir um “Corpus de análise” (produto dos processos de redução e 

fragmentação), a partir das transcrições, deve ser: atenção nos processos de 

fragmentação e redução; os objetivos da análise devem direcionar o recorte e o 

preenchimento dos implícitos e pressupostos relativos ao contexto. 
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A montagem da estratégia argumentativa é o trabalho de reconstrução de 

argumentos por meio da elaboração de esquemas que são apresentados em 

enunciados simples. A montagem de cada passo do argumento parte da identificação 

e da avaliação da regra de inferência que dá origem à tese. Cada elemento deve estar 

localizado em relação à totalidade, justificando sua posição no quadro explicativo de 

elaboração de um discurso coerente. 

O MEA (CASTRO; FRANT, 2011) é utilizado para a análise do discurso, o qual 

procura mostrar, por meio de esquemas, os argumentos utilizados por quem fala. 

Nesta pesquisa, buscamos identificar as concepções dos alunos que emergem a partir 

das interações com as tarefas que envolvem a tecnologia e a impressão 3D.  

Segundo Frant e Castro (2011), a análise do trabalho se inicia com a 

organização do material, ou seja, a transcrição das falas e as várias leituras com o 

objetivo de conhecer o material para buscar respostas às questões que serviram de 

motivação para a análise e da abrangência pretendida. 

O MEA segue 10 etapas, das quais utilizamos 5, resumidamente descritas 

como: a)  leitura exaustiva do material; b) localização das controvérsias;  c) busca dos 

“enunciados” e dos argumentos utilizados para sustentar esses enunciados (quando 

possível); d) elaboração de esquemas segundo a  perspectiva de Facounnier e Tunner 

(2002), as montagens conceituais que atenderam o proposto por Castro e Frant,  

referentes ao discurso, isto é, buscar a “construção de um esquema explicativo, que 

coloque em destaque o jogo argumentativo engendrado pelo sujeito, dentro do qual 

emerge um sentido” (CASTRO; FRANT, 2011, p.84); e) as concepções dos alunos 

para Integral Dupla e a  busca de evidências para essas concepções. 

 

2.3 METODOLOGIA - DESIGN EXPERIMENT 

 

Esta metodologia considera o que Cobb et al. (2003) chamaram de “ecologia 

de aprendizagem”, que forma um sistema complexo e interativo no ambiente 

educacional, inclui tarefas ou problemas que os estudantes devem resolver; o tipo de 

discurso que é encorajado; as normas de participação que são estabelecidas; as 

ferramentas e os materiais relacionados fornecidos e os meios práticos pelos quais os 

professores orquestram as relações entre estes elementos; as relações sociais e a 

busca por entender as relações entre eles, oferecer sugestões de como pode ser 
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adaptada a novas circunstâncias, gerar e testar hipóteses. Estes aspectos tornam esta 

metodologia pragmática e teórica. Esta metodologia veio ao encontro de nosso 

objetivo, pois, ao investigar e analisar as concepções para o conceito de Integral Dupla 

realizadas por alunos de um curso de engenharia, estamos interessados nos 

discursos que emergem a partir do uso da tecnologia de impressão 3D quando os 

alunos interagem com as tarefas propostas sobre Integral Dupla. A ecologia de 

aprendizagem aqui é o nosso Contexto Interativo de Aprendizagem (CIA). 

As características transversais do Design Experiment, as quais foram 

apresentadas no artigo de Cobb (2003, p.10) podem ser resumidas como: 

O aspecto teórico que diz respeito à apresentação de uma classe de teorias 

sobre o processo de aprendizado e os meios que são projetados para apoiar este 

aprendizado, seja de indivíduos de uma sala de aula, de uma comunidade de 

professores ou de uma escola ou distrito. 

A segunda característica transversal é sua natureza altamente intervencionista. 

Contrariando a outros tipos de pesquisa, que estudam cenários previamente 

estabelecidos e que não podem ser modificados pelo pesquisador durante a pesquisa, 

todas as mudanças são propostas a posteriori. Esta característica vem ao encontro 

de nossas intenções, por ser basicamente um ensaio para a inovação, dando 

condições para investigar novas maneiras que permitam melhorias no processo de 

ensino e de aprendizagem. 

A terceira característica transversal possui dois lados: um prospectivo e outro 

reflexivo. No lado prospectivo, antes da implementação, é sempre uma hipótese do 

pesquisador apoiado na revisão bibliográfica e em suas experiências de ensino, entre 

outros. No lado reflexivo, há análises parciais que podem resultar em mudanças de 

tarefas, que serão novamente testadas e analisadas, o que dá margem para a próxima 

característica interativa. 

Os lados prospectivo e reflexivo geram uma quarta característica transversal 

que é o processo iterativo. Com conjecturas sendo geradas e refutadas, novas 

conjecturas são desenvolvidas e submetidas a teste e assim por diante. O resultado 

é um processo iterativo composto de ciclos de invenção e revisão (Figura 17). 

Evidentemente que projetar iterativamente demanda atenção sistemática às 
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evidências sobre aprendizagem e geralmente envolve medidas sensíveis à ecologia 

em mutação da aprendizagem. 

A quinta característica reflete as origens pragmáticas: teorias desenvolvidas 

durante o processo do experimento são simples, não somente no modo que se 

relacionam com o domínio específico do processo de aprendizagem, mas também 

porque elas são responsáveis pela atividade de projeto.  

Esta metodologia foi sintetizada no esquema, apresentado a seguir (Figura 17), 

construído segundo estudos Cobb et al (2003) e Karrer (2006). 

 

Figura  17 - Esquema do Design Experiments (característica cíclica) 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com base no descrito acima, os passos desta pesquisa foram: 

Ciclo 1:  

Prospectiva 

 Levantamento bibliográfico o que incluiu as pesquisas anteriores (artigos, 

dissertações e teses); elaboração das tarefas; elaboração do applets, 

programação dos sólidos para impressora 3D, as esculturas matemáticas. 

Reflexiva e prospectiva 

 Implementação do ambiente (CIA): o primeiro experimento foi realizado 
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apenas com os applets e organizados em um e-book alocado em 

HTTPS://tube.geogebra.org/material/shown/id/pwpDheTL; aplicamos as 

tarefas em uma turma de Doutorado/Mestrado em Educação Matemática 

da Universidade Anhanguera de São Paulo, durante as aulas de Didática 

do Cálculo, cedidas pela professora Dra. Janete Bolite Frant. 

 Análise Parcial, o que implicou no redesign das tarefas. 

Ciclo 2: 

 Reflexiva e Prospectiva 

 Implementação do ambiente (CIA): o segundo experimento foi realizando 

com os applets organizados em um e-book alocado em 

HTTPS://tube.geogebra.org/material/shown/id/pwpDheTL , juntamente  

com as esculturas matemáticas; aplicamos as tarefas em uma turma do 

Curso de Engenharia de Produção da Faculdade Flamingo, em São 

Paulo, durante um curso de extensão universitária. 

 Análise Parcial; 

 Análise Final e criação de uma proposta para o ensino e aprendizagem de 

Integral Dupla. 

 

2.4 PROPOSTA INICIAL DO EXPERIMENTO 

 

A elaboração dos experimentos foi encaminhada de modo que os participantes 

pudessem se expressar para analisarmos seus discursos, a evolução desses 

discursos, as interações com as tarefas e com as esculturas. No primeiro ciclo de 

nosso design, os participantes trabalharam apenas com os applets; sendo assim, a 

impressão dos sólidos só aconteceu no segundo ciclo. 

Nossa intenção foi levantar e analisar as concepções dos alunos de um curso 

de engenharia para o conceito de Integral Dupla, que emergem em um cenário para 

aprendizagem com tarefas envolvendo a tecnologia e a representação figural dos 

sólidos limitados por funções de duas variáveis, através das esculturas matemáticas. 

No primeiro ciclo, trabalhamos com professores de Matemática que cursavam 

doutorado na mesma universidade onde a pesquisadora desta tese realizou seu 

doutorado. Portanto, pressupomos que o grupo de participantes já conhecia o 

conteúdo da pesquisa ou, em algum momento em seus estudos, tiveram contato com 
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ele. Entretanto, nenhum dos participantes declarou ter lecionado cálculo durante suas 

carreiras como professores. 

Para o segundo ciclo, trabalhamos com duas duplas de alunos que foram 

convidados em turmas que já cursaram Cálculo I no Curso de Engenharia de 

Produção na Faculdade Flamingo, ou seja, já tinham visto ou ouvido falar de integral 

de função de uma variável, pois concordamos com Alves (2011): ao declarar a 

dificuldade que há para o aluno passar do estudo de função de uma variável para a 

função de duas variáveis. A compreensão da integral dupla não é tão simples, não 

depende apenas de conhecer o algoritmo de resolução da integral de função de uma 

variável. 

Idealizamos iniciar o primeiro encontro apresentando o projeto e os objetivos 

da pesquisa, esclarecer as eventuais dúvidas dos participantes e solicitar as 

assinaturas dos termos de consentimento da participação na pesquisa. A nossa 

primeira proposta para os encontros consta no Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Proposta de Tarefas. 

Encontro Ações 

 

E1 

 

 Apresentação do projeto de doutorado e objetivos da pesquisa; 
 Assinatura Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; Termo 

de consentimento de participação; Termo de consentimento 
para o uso de imagens; 

 Tarefa1:  
 Explorar funções polinomiais de grau um de uma variável 

(linear) e funções polinomiais de grau um de duas 
variáveis por meio de applets elaborados no ciclo 1; 

 Explorar função de duas variáveis como superfície que 
limita um sólido manipulando applets elaborados no ciclo 
1. 

 Impressão e reconhecimento do sólido gerado a partir da 
função;  

 Levantamento das concepções para o cálculo da integral 
e do volume do sólido. 

 

E2 

 Tarefa2:  
 Explorar função quadrática e funções de duas variáveis 

de grau 2 por meio de applets elaborados no ciclo 1; 
 Explorar e associar a função de duas variáveis à uma 

paraboloide;   
 Impressão e reconhecimentos do sólido gerado a partir 

da função;  
 Levantamento das concepções para o cálculo da integral 

e do volume do sólido. 
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Encontro Ações 

 

E3 

 Tarefa3:  
 Explorar funções exponenciais no plano e no espaço por 

meio de applets elaborados no ciclo 1; 
 Explorar e associar a função de duas variáveis a um 

sólido delimitado pela função exponencial de duas 
variáveis e planos ou outras funções;   

 Impressão e reconhecimentos do sólido gerado a partir 
da função;  

 Levantamento das concepções para o cálculo da integral 
e do volume do sólido. 

 
 

E4 

 Tarefa 4:  
 Explorar funções Trigonométricas no plano e no espaço 

através de applets elaborados no ciclo 1; 
 Explorar e associar a função de duas variáveis a um 

sólido delimitado pela função trigonométrica de duas 
variáveis e planos ou outras funções;   

 Impressão e reconhecimentos do sólido gerado a partir 
da função;  

 Levantamento das concepções para o cálculo da integral 
e do volume do sólido. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Para analisarmos os argumentos apresentados durante os experimentos, 

filmamos os encontros e, além disso, solicitamos aos participantes que expressassem 

seus pareceres por escrito. Para tanto, recorrermos ao Modelo da Estratégia 

Argumentativa-MEA (CASTRO; FRANT, 2011) e, para compreendermos como os 

participantes se comportam frente a representação das funções de uma variável e 

funções de duas variáveis, usamos a Teoria da Cognição Corporificada (LAKOFF; 

JOHNSON, 1999, 2012; LAKOFF; NÚÑEZ, 2000; BARSALOU, 2008, 2009), mais 

especificamente a Montagem Conceitual (FAUCONNIER; TURNER, 2002, 2003). 

 

2.5 ELABORAÇÃO DAS TAREFAS À LUZ DA COGNIÇÃO CORPORIFICADA  

 

A teoria da Simulação de Barsalou (2008, 2009) e Montagem Conceitual de 

Fauconnier (2000, 2002, 2003, 2005) serviram como pano de fundo para o 

desenvolvimento das tarefas de nossa pesquisa. Segundo Barsalou (2009, p.1284), 

os sujeitos, ao longo da vida, experimentam frequentemente situações interagindo 

com pessoas, artefatos, instituições sociais, e essas experiências propiciam 

conceitualizações situadas que atuam como padrões de processo de inferências, 
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fazendo com que o sujeito, ao passar por uma situação familiar por meio de uma 

simulação, consiga inferir informações que vão além das oferecidas. 

A reencenação é um processo no qual os estados multimodais são utilizados 

para a representação e previsão e, também, considera-se a fase anterior de 

armazenamento de memória multimodal de longo prazo por meio da ação, percepção 

e introspecção. Sendo assim, não podemos observar a fase do armazenamento, 

apenas pressupomos que ela existiu em algum momento da vida do aluno. 

Deste modo, as tarefas foram desenvolvidas pressupondo que, em algum 

momento da vida, os sujeitos tiveram contato com funções de uma variável e Integral 

definida.  

Para a Integral Definida consideramos a definição da Soma de Riemann como 

apresentada por Stewart (2010, p.345) e por Hoffmann e Bradley (2010, p.311)  

 
Quadro 3 - Definição de Integral Definida. 

Definição de integral definida por Stewart: 

 

Definição de integral definida por Hoffmann e Bradley 

 

 

Fonte: Stewart (2010, p.345); Hoffmann e Bradley (2010, p.311) 
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Considerando o nosso referencial teórico, elaboramos as possíveis montagens 

conceituais, segundo Fauconnier (2005), e esquematizamos (as possíveis) 

reencenações que podem emergir em cada uma das tarefas. Todas as atividades 

foram desenvolvidas pela pesquisadora por meio de applets desenvolvidos no 

GeoGebra 5.0, situadas no site do GeoGebra7 onde foram organizadas em um e-book 

gerado especialmente para atender as necessidades desta pesquisa. Os sólidos 

utilizados no experimento foram criados no software OpenScad e impressos na 

impressora de modelo PRUSA GRABER. 

Estas montagens e reencenações são hipóteses que levantamos a partir de 

conceitos, definições e propriedades matemáticas que consideramos essenciais para 

o ensino e aprendizado do cálculo do volume de sólidos delimitados por gráfico de 

funções de duas variáveis por meio da aplicação da Integral Dupla. Salientamos, 

ainda, que todas as tarefas foram elaboradas sobre o conjunto dos números reais. 

A interação dos alunos com as tarefas nos permitiu analisar suas falas e gestos. 

Nossa expectativa era que as análises revelassem suas montagens conceituais. Para 

auxiliar o processo de análise, elaboramos uma montagem conceitual para cada uma 

das atividades, essas montagens foram confrontadas com as dos alunos. Dividimos 

as atividades em quatro tarefas dependendo do tipo de função matemática que estava 

envolvida: função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial e 

função trigonométrica. O Quadro 4, mostra como as atividades foram distribuídas em 

nosso e-book. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 https://tube.geogebra.org/material/show/id/pwpDh3TL 
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Quadro 4 – Distribuição das Tarefas 
𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒊𝒓𝒂 𝑻𝒂𝒓𝒆𝒇𝒂 

𝐹𝑢𝑛çã𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑢

𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟏 𝒆 𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟐 
𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝐴𝑙𝑔é𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 

𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑛çõ𝑒𝑠
 

𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟑
𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜

𝑛𝑜 𝐺𝑒𝑜𝐺𝑒𝑏𝑟𝑎;
𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜;

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑖𝑜 
𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑎.

 

 

𝑺𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒂 𝑻𝒂𝒓𝒆𝒇𝒂 

𝐹𝑢𝑛çã𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑢

𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟒 
𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝐴𝑙𝑔é𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 

𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑛çõ𝑒𝑠
 

𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟓
𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜

𝑛𝑜 𝐺𝑒𝑜𝐺𝑒𝑏𝑟𝑎;
𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜;

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑖𝑜 
𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑎.

 

 

𝑻𝒆𝒓𝒄𝒆𝒊𝒓𝒂 𝑻𝒂𝒓𝒆𝒇𝒂 

𝐹𝑢𝑛çã𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑒 𝑑𝑢𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑣𝑖𝑎á𝑣𝑒𝑖𝑠

 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟔 
𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝐴𝑙𝑔é𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 

𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑛çõ𝑒𝑠
 

𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟕
𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝐴𝑙𝑔é𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 

𝑑𝑎 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠
 

𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟖
𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜

𝑛𝑜 𝐺𝑒𝑜𝐺𝑒𝑏𝑟𝑎;
𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜;

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑖𝑜 
𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑎.
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𝑸𝒖𝒂𝒓𝒕𝒂 𝑻𝒂𝒓𝒆𝒇𝒂 

𝐹𝑢𝑛çã𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑒 
𝑑𝑢𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠

 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟏𝟐 
𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝐴𝑙𝑔é𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 

𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑛çõ𝑒𝑠
 

𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟏𝟑
𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝐴𝑙𝑔é𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎
𝑑𝑎 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠.

 
𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟏𝟒

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜
𝑛𝑜 𝐺𝑒𝑜𝐺𝑒𝑏𝑟𝑎;

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜;
𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑖𝑜 

𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑎.

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
2.5.1 Primeira Tarefa 

 
A primeira Tarefa foi constituída por três atividades (Atividade 1, 2 e 3) e 

trabalhamos com função polinomial de primeiro grau de uma e de duas variáveis.  

 
Quadro 5 - Atividade 1 

Atividade 1 

Movimente o controle deslizante e observe o que acontece com os gráficos das funções; 

Que relações, caso existam, você observou entre os dois gráficos?  

Fale sobre elas justificando sua resposta. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

f(x) = x+ a 

𝑔(𝑥, 𝑦) =
5

𝑎
𝑥 − 

5

𝑎
𝑦 + 5 
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Orientados pela perspectiva da simulação proposta por Barsalou (2009), e de 

acordo os PCN de Matemática para Ensino Médio, encontramos função polinomial de 

primeiro grau, função exponencial e funções trigonométricas como conteúdo do 

primeiro ano. Os sujeitos, envolvidos nesta pesquisa, ao longo de suas caminhadas 

pelo ensino básico, tiveram contado com as funções de uma variável; desse modo, 

seja experimentando situações ou interagindo com atividades, eles tiveram a 

oportunidade de construir um rol de experiências que propiciaram alguma 

conceitualização situada que pôde atuar como padrão de processo de inferência.  

Na tentativa de fazer com que os sujeitos passassem por situações familiares, 

para que, por meio de uma simulação, conseguissem inferir informações para as 

funções de duas variáveis, padronizamos nossas tarefas a partir de funções de uma 

variável para, então, introduzirmos as funções de duas variáveis. 

A Atividade 1 apresentou duas partes: a primeira parte mostrou um plano 

cartesiano e uma função polinomial do primeiro grau: f(x) = x+a, em que a variava de 

acordo com o controle deslizante (ferramenta do GeoGebra) deslocando-se de 1 até 

5, fazendo com que a função se alterasse e, por conseguinte, a sua representação 

gráfica e algébrica. A segunda parte da atividade mostrou um espaço cartesiano e 

uma função de duas variáveis de grau um: 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑥 −  𝑦 + 5, em que a foi o 

mesmo usado na função da primeira parte. Também nesta segunda parte, no plano 

xy foi apresentada a função de uma variável que apareceu na primeira parte. 

Esperávamos observar se a partir da função polinomial de primeiro grau, já 

conhecida pelos alunos, seria possível inferir as propriedades da função de duas 

variáveis de grau um, como: representação gráfica desta função é um plano e o 

coeficiente independente é o local em que o plano intercepta o eixo z. 

A Atividade 2 foi similar à Atividade 1, porém com o coeficiente linear negativo. 

A função polinomial do primeiro foi a mesma, f(x) = x+a, mas com a variando de -1 até 

-5. Na segunda parte da Atividade, tínhamos a função de duas variáveis de grau 1: 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑥 −  𝑦 + 3. Nesta Atividade, também no plano xy, foi apresentada a 

função de uma variável que apareceu na primeira parte. 

A seguir temos o Quadro 6 com a Atividade 2: 
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Quadro 6 - Tarefa 1, Atividade 2 
Atividade 2 

Movimente o controle deslizante e observe o que acontece com os gráficos das funções; 

que relações, caso existam, você observou entre os dois gráficos? Fale sobre elas 

justificando suas respostas.  

Que relações, caso existam, você observou entre as funções da atividade 1 e da atividade 

2? Fale sobre elas justificando sua resposta.  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao trabalhar com essas atividades, os alunos teriam contato com as 

representações gráficas das funções, manipulando os controles deslizante e 

comparando as representações gráficas e algébricas. Para a função de uma variável, 

a representação gráfica é uma reta e, para a função de duas variáveis, a 

representação gráfica é um plano. 

Para a primeira e segunda atividade, apresentamos uma montagem que possui 

dois espaços de entrada. No primeiro, temos a função de primeiro grau (linear) com 

as suas representações, gráfica e algébrica; no segundo, temos a função de duas 

variáveis, suas representações gráfica e algébrica e idealizamos que, no espaço de 

montagem, formem-se as relações algébricas e gráficas da função de uma variável 

de grau um (reta) com a função de duas variáveis de grau um (plano). 

 
 
 
 
 
 

f(x) = x+ a 

𝑔(𝑥, 𝑦) =
3

𝑎
𝑥 − 

3

𝑎
𝑦 + 3 
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Figura  18 - Montagem Conceitual das Atividades 1 e 2 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
No Quadro 7, temos a Atividade 3 da primeira Tarefa. 

 
Quadro 7 - Tarefa 1, Atividade 3 

Atividade 3 

Movimente o controle deslizante e observe o que acontece com os gráficos das funções; 

 
a) Coloque o controle deslizante no -4 (a= -4) 

b) Qual a função que pode ser associada ao 1º gráfico (do plano cartesiano)? 

c) Calcule a área da região delimitada pelos eixos e pela função usando integral. 

d) Clique sobre o gráfico tridimensional; escolha a ferramenta "girar janela de 
visualização 3D; movimente o gráfico; observe a base (considerando base no plano 
xy) e as laterais” (outros lados da pirâmide);  

e) Qual sólido é formado pelos planos XYZ e plano que representa a função              
g(x,y) = -x+y+4 ? 

f) Calcule a Integral de g(x,y) dy, para Y variando de (x-4) até 0. 

g) Calcule a Integral do resultado obtido do item anterior (dx) para X variando de 0 a 4. 

h) Selecione Área e Volume e compare com seu resultado. 

i) O que você pode dizer desta comparação? 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Área 

Volume 
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A tarefa tinha, além dos applets, a impressão 3D do sólido que pôde ser 

manipulado ao mesmo tempo em que a terceira Atividade foi executada. A Figura 19, 

mostra o sólido desenvolvido no OpenScad em diferentes vistas. 

 

Figura  19 - Vista do sólido da primeira Tarefa 

   

 

 

 

(−x + y + 4)𝑑𝑦𝑑𝑥 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

O sólido desenvolvido no OpenScad exigiu programação em uma linguagem 

própria do software, as linhas de programas foram descritas abaixo. Após a formação 

do sólido neste aplicativo, ele foi exportado para um arquivo especial que pôde ser 

reconhecido pela impressora 3D e, por conseguinte, impresso. 

 
color("red") 
polyhedron( points = [ [0,0,0], [40,0,0], [0,40,0], [0,0,40]], 
triangles = [[0,1,2], [0,1,3], [0,2,3], [1,2,3]] ); 
 

A Atividade 3, apresentava no espaço cartesiano um sólido formado por quatro 

planos, um tetraedro. Na primeira parte, trazia o plano xy mostrando a base. A base 

foi delimitada pelos eixos x e y e pela função 𝑓(𝑥) =  𝑥 + 𝑎, em que a era manipulado 

com um controle deslizante de variação entre -5 e -1, os outros lados do tetraedro 

foram formados pelos planos xz, yz e pelo plano representado pela função 𝑔(𝑥, 𝑦) =

𝑥 −  𝑦 + 4 . 

Esperávamos que os participantes fossem capazes de calcular integrais simples 

(de função de uma variável) que é pré-requisito para cálculo de Integral Dupla. Então, 



74 

nesta atividade, solicitamos o cálculo da integral ∫  ( − 𝑥 + 𝑦 + 4)𝑑𝑦 e, 

posteriormente, a integral do resultado obtido para y variando de 0 até 4: 

∫  𝑑𝑦  e por fim, esperávamos que os alunos inferissem que o volume do 

solido pode ser calculado pela Integral Dupla: ∫ ∫ (−𝑥 + 𝑦 + 4)𝑑𝑦𝑑𝑥. 

Segundo Barsalou (2008), o conhecimento não é guardado em um tipo de 

repositório neural, separado das experiências vivenciadas para a produção desse 

conhecimento. Para o autor, a reconstituição modal acontece ao mesmo tempo 

quando temos que recuperar um conhecimento em que reconstituímos em parte 

situações específicas as quais conduziram à codificação desse conhecimento.  

Acreditamos que, fundamentados em Barsalou (2008), à medida que o 

aluno trabalhe as funções matemáticas do modo dinâmico, por meio dos Applets, é 

possível que ele armazene situações que poderão ser utilizadas em futuras 

simulações ao trabalhar com as integrais de funções, mesmo que essa simulação seja 

inconsciente. A partir disso, trouxemos uma nova montagem conceitual na qual o 

espaço genérico contém situações que foram vivenciadas nas atividades 1 e 2, e que 

poderiam servir de apoio para estabelecer uma correspondência e interação entre os 

espaços de entrada e então, emergir um novo conhecimento no espaço de montagem. 

Apresentamos uma montagem conceitual para a terceira Atividade em que 

o primeiro espaço de entrada contém a representação do sólido no espaço cartesiano, 

por meio de um applet do GeoGebra; no segundo, há o sólido (a escultura matemática) 

construído na impressora 3D. Escolhemos colocar no espaço de entrada um a 

representação do sólido no espaço cartesiano porque trabalhamos nas atividades 

anteriores esta representação e a escultura matemática só aparece nesta atividade, 

salientando que a ordem de escolha entre os espaços de entrada foi aleatória. 

Para o espaço genérico, apontamos montagens conceituais construídas 

para funções polinomiais de grau um de uma e de duas variáveis, justificável por 

Barsalou (2009, p. 1284), uma vez que sujeitos tivessem experiências com atividades 

com esses tipos de funções, em suas representações algébricas e gráficas, e que, de 

alguma forma, elas pudessem atuar como padrões de processo de inferência, fazendo 

com que os sujeitos da pesquisa, ao passarem pela situação de trabalhar com um 

sólido que foi construído a partir de funções polinomiais de grau um de duas variáveis, 

conseguissem inferir informações vivenciadas anteriormente com a representação 
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gráfica da função, o plano. Nesse espaço genérico, também encontramos a integral 

definida e no espaço de montagem esperamos a emergência do cálculo de Integral 

Dupla como volume do sólido.  

 
Figura  20 - Montagem Conceitual da Atividade 3 

 
Fonte: Desenvolvida pela autora. 
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2.5.2 Segunda Tarefa 

 

A segunda Tarefa foi constituída por duas atividades, a Atividades 4 e a 

Atividade 5 e trabalhamos com função de grau dois de uma e de duas variáveis. 

 
Quadro 8 - Tarefa 2, Atividade 4 

Atividade 4 
Movimente o controle deslizante e observe o que acontece com cada uma das funções e 
seus respectivos gráficos em relação a a, b e c. 
Caso existam, que relações você observou que existem entre os dois gráficos?  
Por que você acha isso? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A Atividade 4 também apresentou duas partes; a primeira parte mostrava um 

plano cartesiano e uma função polinomial do segundo grau: 𝑓(𝑥) =  𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 , 

com a e c mudando de acordo com o controle deslizante, variando de -3 até 3, o que 

fez com que a função se alterasse e, por conseguinte, a sua representação gráfica, 

trabalhando com a abertura da parábola, a concavidade e a translação na vertical. Na 

segunda parte da Atividade, apresentamos um espaço cartesiano e uma função de 

duas variáveis de grau dois: 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐, em que a e b são coeficientes 

de x e y e, também, estavam ligados ao controle deslizante, interferindo com o tipo de 

paraboloide formado no espaço cartesiano e o coeficiente c trabalhando com a 

translação vertical da paraboloide. 

𝑓(𝑥) =  𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 
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Nossas intenções eram verificar se, a partir de uma função já vista pelo aluno, 

a função polinomial de segundo grau, seria possível inferir as propriedades da função 

de duas variáveis de grau dois, como apresentado e descrito anteriormente. 

Para a Atividade 4, trouxemos uma montagem conceitual em que as relações 

algébricas e gráfica da função de uma variável de grau dois (parábola) com a função 

de duas variáveis de grau dois (paraboloide) estão nos dois espaços de entrada. No 

espaço de montagem, colocamos as representações gráficas das funções porque 

acreditamos que se nós trabalharmos com função de uma variável 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 +

𝑐 e estivermos familiarizados com a representação gráfica desta função, então, a 

representação gráfica da função de duas variáveis pode emergir no espaço de 

montagem. 

Figura  21 - Montagem Conceitual da Atividade 4 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na sequência, apresentamos a quinta Atividade da segunda Tarefa. 
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Quadro 9 - Tarefa 2, Atividade 5 
Atividade 5 

Movimente o controle deslizante e observe o que acontece. Relate suas observações. 

 

a) Coloque o controle deslizante no 0; 
b) Calcule a integral definida: ∫(x2 + y2) dx, para x variando de -1 até 1. 
c) Calcule a integral definida do resultado obtido para a variável y (dy), para y variando 

de 0 a 1. 
d) Clique na opção mostrar valor do volume e compare com o seu resultado. 
e) Você poderia sugerir uma única expressão que indique o que acabou de fazer? 

Qual? Justifique. 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 
Na Figura 22, apresentamos as diferentes vistas do sólido gerado no OpenScad 

e impresso, juntamente com a sua programação desenvolvida neste software para 

efeito de impressão. 

 
Figura  22 - Vista do sólido da segunda Tarefa 

  

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 + 𝑦 + 𝑎 

Volume do sólido limitado 
superiormente por 
 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 + 𝑦  
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(𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥𝑑𝑦 

Fonte: Desenvolvida pela autora. 
 

A programação utilizada para gerar o sólido foi: 
 

for(i=[-10:10]) { 
   for(j=[0:10]) { 
     translate( [i, j, 0] ) 
     cube( size = [1, 1, pow(i/sqrt(10),2)+pow(j/sqrt(10),2)] ); 
   }} 

 

Na Atividade 5, o sólido representado foi limitado inferiormente no plano xy com 

sua base retangular de lados dois (variando em x de -1 até 1) por 1 (variando em y de 

0 até 1), limitado lateralmente por planos opostos paralelos entre si e perpendiculares 

a base8  e superiormente por um superfície descrita por uma função de duas variáveis: 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 + 𝑦 + 𝑎, e a representação no espaço cartesiano, onde era possível 

transladar a paraboloide na vertical de 0 a 2 variando a.  

Nesta atividade, depois de passar pela primeira Tarefa, esperávamos analisar 

como os participantes passavam pelos cálculos das integrais como da atividade: 

calcule a integral ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥 e, posteriormente a integral do resultado, 

∫ + 2𝑦 𝑑𝑦 e, por fim, analisar se e como inferiram o conceito do volume do sólido 

obtido por meio da Integral Dupla: ∫ ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥𝑑𝑦. 

Nossa montagem conceitual para a quinta Atividade contém, no primeiro 

espaço de entrada, a representação do sólido no espaço cartesiano por meio de um 

applet do GeoGebra; no segundo, a escultura matemática. Para o espaço genérico, 

trouxemos as montagens conceituais para funções de uma e de duas variáveis, 

justificável como na primeira tarefa, por Barsalou (2009), esperávamos que os sujeitos 

da pesquisa, ao passarem pela situação de trabalhar com um sólido que foi construído 

                                            
8 Para os sólidos que prosseguiram neste estudo, em que a base é retangular e a superfície que o 
limita superiormente cada um dos sólido é uma função, chamamos de tronco do sólido. 
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a partir de funções de duas variáveis, conseguissem inferir informações como o 

porquê do formato da superfície “superior” do sólido limitada por determinada função. 

Nesse espaço genérico, também encontramos a integral definida e no espaço de 

montagem esperávamos emergir o cálculo de Integral Dupla como volume do sólido.  

 
Figura  23 - Montagem Conceitual da Atividade 5 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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2.5.3 Terceira Tarefa 

 

A terceira Tarefa foi constituída por três atividades (Atividades 6,7 e 8), e 

trabalhamos com função exponencial de uma e de duas variáveis. 

 
Quadro 10 - Tarefa 3, Atividade 6 

Atividade 6 

Movimente o controle deslizante e observe o que acontece. Relate suas observações. 

Que relações, caso existam, você observou que existem entre os dois gráficos? Justifique. 

 

a) Comente sobre o crescimento e decrescimento desta função. 
b) Qual o domínio e a imagem de uma função f(x)=ax? 
c) O eixo do x é representado em vermelho, note o que acontece com a superfície 

que representa a função de duas variáveis, comente. 
d) O que acontecerá se a variável x for trocada pela variável y na função de duas 

variáveis? Justifique. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Atividade 6, partimos de uma função de uma variável para uma função de 

duas variáveis, graficamente de uma curva para uma superfície. A primeira parte 

mostrou o plano cartesiano e uma função exponencial: 𝑓(𝑥) =  𝑎  com a mudava com 

o controle deslizante, variando de 0,1 até 5. A segunda parte da atividade, apresentou 

um espaço cartesiano e a função foi representada por 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑎  que, neste caso, 

sua representação gráfica é uma superfície. O objetivo da Atividade foi a percepção 

do conjunto domínio e do conjunto imagem das duas funções, a importância da base 

desse tipo de função e sua influência no crescimento ou decrescimento da função. O 

𝑓(𝑥) =  𝑎  

𝑔(𝑥, 𝑦) =  𝑎  
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domínio da função, neste caso, é importante porque, embora o y não apareça na 

representação algébrica da função de duas variáveis, ele faz parte da mesma. A 

escolha desta função 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑎  é justificada por sua facilidade do cálculo da 

integral.  

Para a montagem conceitual da Atividade 6, trouxemos em um dos espaços 

de entrada a função exponencial de uma variável e suas representações gráfica e 

algébrica, no outro espaço, a função exponencial de duas variáveis e suas 

representações gráfica e algébrica; e, no espaço de montagem, as propriedades e 

relações entre as funções exponenciais de uma variável exponencial de duas 

variáveis. 

Figura  24 - Montagem Conceitual da Atividade 6 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No Quadro 11, temos a Atividade 7 da terceira Tarefa. 

 

Quadro 11 - Tarefa 3, Atividade 7 
Atividade 7 

a) Escolha uma das funções e movimente o controle deslizante, observe o que 
acontece. Relate suas observações. 

b) Repita do processo para as outras funções. 
c) Compare as funções entre si através de suas observações. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A Atividade 7 foi formada por quatro funções exponenciais: 𝑔(𝑥, 𝑦) =  𝑎  ; 

ℎ(𝑥, 𝑦) =  𝑎  ; 𝑡(𝑥, 𝑦) =  𝑎   e 𝑣(𝑥, 𝑦) =  𝑎 .  , a (base da exponencial) variava com o 

controle deslizante de 0,1 até 5. O objetivo da Atividade foi propor um trabalho com 

diferentes funções exponenciais nas suas formas algébricas e gráficas, gerando 

condições para que o aluno conseguisse inferir as diferentes formas de 

representações gráficas: quando em uma função exponencial de duas variáveis está 

presente, na sua forma algébrica, uma  ou as duas variáveis. Esperávamos verificar 

também, se esse tipo de atividade poderia ajudar os sujeitos a visualizarem as 

diferenças entre os gráficos das funções exponenciais (o que acontece quando a base 

da potência é alterada ou quando o expoente é alterado). 

Na Atividade 7, trabalhamos as relações entre diferentes funções exponenciais 

de duas variáveis. Colocamos a representação algébrica no primeiro espaço de 

entrada e a representação gráfica no segundo. No espaço de montagem, 

esperávamos que surgissem as relações entre a representação algébrica de uma 

função exponencial de duas variáveis e a sua representação gráfica. 
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Figura  25 - Montagem Conceitual da Atividade 7 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No Quadro 12, apresentamos a oitava Atividade da Tarefa 3. 

 

Quadro 12 - Tarefa 3, Atividade 8 
Atividade 8 
Movimente o controle deslizante e observe o que acontece. Relate suas observações. 

 
a) Coloque o controle deslizante no dois (2);  
b) Calcule a integral definida: ∫(2x) dx, para x variando de 0 até 1 
c) Calcule a integral definida do resultado obtido para a variável y (dy), para y variando 

de 0 a 2 
d) Clique na opção mostrar valor do volume e compare com o seu resultado. 
e) Você poderia sugerir uma única expressão que indique o que acabou de fazer? 

Qual? Justifique 
Fonte: Elaborado pela autora 

𝑓(𝑥, 𝑦) =  𝑎  

Volume do sólido limitado 
superiormente por 
 𝑓(𝑥, 𝑦) =  2  
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Na Figura 26, apresentamos as diferentes vistas do sólido gerado no OpenScad 

e sua programação desenvolvida neste software para efeito de impressão. 

 
Figura  26 - Vista do sólido da terceira Tarefa 

Fonte: Desenvolvida pela autora. 
 

A programação do sólido delimitado superiormente por uma exponencial foi: 

for(i=[0:7]) { 
   for(j=[0:20]) { 
       translate( [i, j, 0] ) 
       cube( size = [1, 1, 9+pow(20,i/10)] ) ; 
   }}   
   for(j=[0:20]) { 
       translate( [8, j, 0] ) 
       cube( size = [1, 1, 19] ) ; 
   } 
   for(j=[0:20]) { 
       translate( [9, j, 0] ) 
       cube( size = [1, 1, 20] ) ; 
   } 
 

Na Atividade 8, o sólido representado foi um tronco do sólido de base no plano 

xy de lados um (variando em x de 0 até 1) por dois (variando em y de 0 até 2) e limitado 

  

 

 

 

∫ ∫ 2 𝑑𝑥𝑑𝑦. 
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superiormente pela superfície 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑎 , esse sólido estava no espaço cartesiano, 

onde era possível alterar a base a da função exponencial usando o controle deslizante, 

podendo variar de 1,5 até 2,5.  

Nosso objetivo para esta Atividade consistia no cálculo da Integral Simples para 

x variando de 0 a 1: ∫ 2 𝑑𝑥 e, posteriormente a integral do resultado obtido para y 

variando de 0 até 2: ∫ 𝑑𝑦 e, por fim, analisar se o aluno inferiu que o volume do 

sólido pode ser calculado pela Integral Dupla: ∫ ∫ 2 𝑑𝑥𝑑𝑦. 

Nossa montagem conceitual para a oitava Atividade contém, no primeiro 

espaço de entrada, a representação gráfica do sólido por meio de um applet do 

GeoGebra, no segundo, a escultura matemática. Para o espaço genérico, trouxemos 

as montagens conceituais para funções exponenciais de uma e de duas variáveis.    

No de espaço montagem, esperávamos emergir o cálculo de Integral Dupla como 

volume do sólido.  
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Figura  27 - Montagem Conceitual da Atividade 8 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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2.5.4 Quarta Tarefa 

 

A Tarefa 4 foi constituída por três atividades (Atividade 12,13 e 14), e 

trabalhamos com uma função trigonométrica, a função seno, de uma e de duas 

variáveis. 

 
Quadro 13 - Tarefa 4, Atividade 12 

Atividade 12 
a) Movimente o controle deslizante "a" e observe o que acontece 
b) Movimente o controle deslizante "b" e observe o que acontece. 
c) Que relações, caso existam, você observou entre os dois gráficos? Fale sobre elas 

justificando suas respostas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A Atividade 12 partiu de uma função seno de uma variável para uma de duas 

variáveis e graficamente de uma curva para uma superfície. A primeira parte mostrou 

um plano cartesiano e a função trigonométrica (função seno) 𝑓(𝑥) =  𝑏. 𝑠𝑒𝑛(𝑎. 𝑥) e, na 

segunda parte, tínhamos a função de duas variáveis 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑏. 𝑠𝑒𝑛(𝑎. 𝑥)  , o controle 

deslizante alterava a e b, a variava de zero 0 até 5 e interferia na frequência da 

senoide, enquanto b de -5 até 5 e interferia na amplitude da senoide. O objetivo da 

Atividade foi a comparação entre o formato da representação gráfica da função no 

plano e no espaço cartesiano, além da alteração da amplitude e da frequência nas 

representações gráfica e algébrica da função seno. 

Na Atividade 12, trouxemos uma Montagem Conceitual de forma que, no 

primeiro espaço de entrada, incluímos a função trigonométrica (seno) de uma variável 

e suas representações gráfica e algébrica, no segundo, a função trigonométrica (seno) 

de duas variáveis e suas representações gráfica e algébrica. No espaço de 

montagem, as propriedades e relações entre a função seno de uma variável e de duas 

𝑓(𝑥) =  𝑏. 𝑠𝑒𝑛(𝑎. 𝑥) 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑏. 𝑠𝑒𝑛(𝑎. 𝑥)   
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variáveis. 

Figura  28 - Montagem Conceitual da Atividade 12 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
No Quadro 14, mostramos a décima terceira Atividade da quarta Tarefa. 

 
Quadro 14 - Tarefa 4, Atividade 13. 

Atividade 13 
a) Escolha uma das funções e movimente o controle deslizante, observe o que 

acontece. Relate suas observações. 
b) Repita do processo para as outras funções. 
c) Compare as funções entre si através de suas observações. 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Atividade 13 foi formada por quatro funções trigonométricas (função seno): 

𝑔(𝑥, 𝑦) =  𝑠𝑒𝑛(𝑥); ℎ(𝑥, 𝑦) =  𝑠𝑒𝑛(𝑦) ; 𝑡(𝑥, 𝑦) =  𝑠𝑒𝑛(𝑥 + 𝑦) e 𝑣(𝑥, 𝑦) =  𝑠𝑒𝑛(𝑥. 𝑦). O 
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objetivo da Atividade foi estudar as representações das funções de duas variáveis 

trigonométricas seno, algébrica e gráfica, quando alterávamos as variáveis da função. 

Na Atividade 13, trabalhamos as relações entre diferentes representações 

algébricas e gráficas de funções trigonométricas seno. Para a montagem conceitual, 

trouxemos a representação algébrica da função trigonométrica (seno) de duas 

variáveis no primeiro espaço de entrada e a representação gráfica no segundo e, no 

de montagem, esperávamos que surgissem as relações entre a representação 

algébrica de uma função trigonométrica (seno) de duas variáveis e a sua 

representação gráfica quando o arco é alterado. 

Figura  29 - Montagem Conceitual da Atividade 13 

 
Fonte: Desenvolvida pela autora. 

 
No Quadro 15, apresentamos a décima quarta Atividade da Tarefa 4. 
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Quadro 15 - Tarefa 4, Atividade 14 
Atividade 14 

Movimente o controle deslizante e observe o que acontece. Relate suas observações. 

 

Coloque o controle deslizante no dois (2);  

Calcule a integral definida: ∫(2 + sen x) dx, para x variando de 2 até . 

Calcule a integral definida do resultado obtido para a variável y (dy), para y variando de 0 

a 2. 

Clique na opção mostrar valor do volume e compare com o seu resultado. 

Você poderia sugerir uma única expressão que indique o que acabou de fazer? Qual? 

Justifique 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Na Figura 30, apresentamos as diferentes vistas do sólido gerado no OpenScad 

e sua programação desenvolvida neste software para efeito de impressão. 

 
Figura  30 - Vista do sólido da terceira Tarefa 

  

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑎 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥) 

Volume do sólido limitado 
superiormente por 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥) 
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∫ ∫ (2 + 𝑠𝑒𝑛𝑥)𝑑𝑥𝑑𝑦. 

Fonte: Desenvolvida pela autora. 
 

A programação do sólido limitado superiormente por parte da curva seno foi: 

for(i=[0:31]) { 
   for(j=[0:19]) { 
          translate( [i, j, 0] ) 
     cube( size = [1, 1, 20+10*sin(6*i)] ); 
   }} 
 

Na Atividade 14, o sólido representado foi um tronco do sólido de base no plano 

xy de lados  (variando em x de 0 até ) por dois (variando em y de 0 até 2) e 

superiormente delimitada pela superfície 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑎 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥); esse sólido estava no 

espaço cartesiano no qual era possível alterar a da função seno através do controle 

deslizante, variando de 0 até 3.  

Nosso objetivo, para esta Atividade, foi o cálculo da Integral Simples para x 

variando de zero até : ∫ (2 + 𝑠𝑒𝑛𝑥)𝑑𝑥, posteriormente a integral do resultado obtido 

para y variando de 0 até 2: ∫ (2𝜋 + 2)𝑑𝑦 e, por fim, analisar se aluno inferiu que o 

volume do sólido pode ser calculado pela Integral Dupla: ∫ ∫ (2 + 𝑠𝑒𝑛𝑥)𝑑𝑥𝑑𝑦. 

Trouxemos uma montagem conceitual para a Atividade 14 em que o primeiro 

espaço de entrada contém a representação gráfica do sólido por meio de um applet 

do GeoGebra, no segundo, a escultura matemática. Para o espaço genérico, 

trouxemos montagens conceituais que construímos para a função trigonométrica seno 

de uma e de duas variáveis, justificável por Barsalou (2009), conforme as tarefas 

anteriores. Esperávamos que, de alguma forma, esses conceitos pudessem atuar 

como padrões de processo de inferência, fazendo com que os sujeitos, ao passarem 

pela situação de trabalhar com um sólido construído a partir de uma função seno de 

duas variáveis, conseguissem utilizar informações vivenciadas anteriormente como a 

representação gráfica das funções trigonométricas seno. Nesse espaço genérico, 
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também encontramos a integral definida e no espaço de montagem esperávamos 

emergir o cálculo de Integral Dupla como volume do sólido.  

Figura  31 - Montagem Conceitual da Atividade 14 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Para a concretização desta pesquisa, adotamos como metodologia o 

Design Experiment descrito no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO III 

 

3 PRIMEIRO CICLO  

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia de pesquisa - o Design 

Experiment - e descrevemos alguns aspectos relevantes desta escolha. Uma 

particularidade importante dessa metodologia são os ciclos da pesquisa. Sendo 

assim, reservamos este capítulo para descrever o primeiro experimento do primeiro 

ciclo, no qual desenvolvemos esta pesquisa, os seus resultados e nosso redesign das 

tarefas. 

 

3.1 EXPERIMENTO DO PRIMEIRO CICLO 

 

O primeiro experimento foi realizado com uma turma de doutorado em 

Educação Matemática na Universidade Anhanguera, durante as aulas de Didática do 

Cálculo cedidas pela professora Dra. Janete Bolite Frant. O perfil dos participantes, 

portanto, era de professor de Matemática que, naquele momento, cursava a disciplina 

como requisito do curso de doutorado; logo, o público tinha conhecimento ou já havia 

visto integral em algum momento de sua formação. 

Foram realizados apenas dois encontros de 3 horas cada e nem todas as 

tarefas foram cumpridas. Os encontros foram filmados, houve anotações de duas 

observadoras e os participantes receberam uma apostila, contendo as tarefas e o 

espaço para solução e comentários, que foi recolhida e arquivada para posterior 

análise.  

As tarefas realizadas, no primeiro momento, constituíam-se apenas dos applets 

que foram desenvolvidos no GeoGebra 5.0 e organizados em um e-book alocado no 

endereço: https://tube.geogebra.org/material/show/id/pwpDh3TL. e estão descritos no 

tópico 2.3; as esculturas matemáticas não foram usadas neste primeiro experimento. 

A pesquisadora iniciou o primeiro encontro explicando a pesquisa, destacando 

seus objetivos e explicando que a intenção não era mensurar o conhecimento dos 

participantes, mas sim, observar as discussões acerca dos problemas que seriam 
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abordados, juntamente com a tecnologia dos applets para encaminhamento da 

pesquisa. Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecimento e Termos de 

Consentimento de Participação e de Uso de Imagens foram lidos e assinados pelos 

participantes.  

Neste primeiro encontro, houve quatro participantes, entretanto apenas dois se 

destacaram nas discussões e somente três participaram do segundo encontro. Então, 

escolhemos trazer para as nossas análises as respostas dos dois integrantes que 

mais se destacaram, não deixando, porém, de observar os comentários dos outros.  

Apresentamos também, no Apêndice A, a transcrição da filmagem realizada 

neste primeiro experimento. Foram utilizados nomes fictícios para os participantes, 

sendo João e José, para os participantes mais ativos e Carlos e Luiz para os outros 

dois participantes. Tivemos também, a ajuda de duas observadoras que realizaram 

algumas anotações do experimento, que chamaremos de Obs1 cujo nome não será 

mencionado nome e Obs2 (Dra. Janete Frant). 

Para a análise do experimento que compõe nosso primeiro ciclo, escolhemos 

apresentar as transcrições das respostas efetuadas pelos participantes João e José 

e, juntamente, realizar as análises das falas e gestos capturados em nossa filmagem, 

pois, segundo Fauconnier (2005, p.293), “Enquanto se pensa ou fala, você está 

metaforicamente se movendo de um espaço mental para outro e mudando de pontos 

de vista e de perspectivas”. Para tanto, analisamos cada uma das atividades, obtendo, 

dessa forma, ferramentas para a modificação e para o aprimoramento das tarefas. 

 

3.2 ANÁLISE DO PRIMEIRO CICLO 

 

Para realizarmos as análises, escolhemos apresentar novamente cada uma 

atividade, inserir as respostas escritas pelos participantes João e José e, por fim, 

expor nossas observações e reformulações. 

 
 Quadro 16 - Respostas obtidas no primeiro ciclo para a Atividade 1 

Atividade 1 

Movimente o controle deslizante e observe o que acontece com os gráficos das funções; 
Que relações, caso existam, você observou entre os dois gráficos?  
Fale sobre elas justificando sua resposta. 
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Resposta escrita de João e José 
João José 

No gráfico 1, podemos observar a variação 
sofrida pela reta f(x)=x+k, a medida em que 
variamos o valor de k de 1 até 5. Já no gráfico 
2 nos mostra a variação do plano 𝑔(𝑥, 𝑦) =

𝑥 − 𝑦 + 5, a medida que alteramos no gráfico 

1, o valor de k. 
Interessante observar que a intersecção do em 
questão com os eixos xy gera a reta dada no 
gráfico 1. As retas são paralelas, mas os planos 
não. A relação entre o plano IR2 e o IR3, a partir 
de uma reta dada (no IR3) e um ponto dado (no 
IR3) geraram observações importantes. 

As retas f(x) =x+b, por serem paralelas entre 
si, indicam uma rotação do plano em torno 
do ponto paralela ponto P(0,0,5) em torno de 
uma reta que passa por P. 
Quanto às equações, a forma 𝑔(𝑥, 𝑦) =

𝑥 − 𝑦 + 5 dá a equação do plano que 

passa pela reta y=x+b pelo ponto (0,0,5). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A atividade foi planejada sob a perspectiva da Simulação de Barsalau (2009), 

ou seja, atividades que partem de um rol de experiências que podem propiciar certa 

conceitualização situada, as quais atuarão como padrão de processo de inferência. A 

atividade foi gerada perpassando por função de uma variável para finalizar com função 

de duas variáveis, ambas polinomiais de grau um. 

Foi possível observar que a familiarização com funções de uma variável, tanto 

na forma algébrica como na forma gráfica, ajudou na interpretação da forma gráfica 

da função de duas variáveis de grau um representado por um plano, por exemplo, 

quando os participantes conseguiram visualizar que o plano (descrito pela função 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑥 − 𝑦 + 5) pode se mover por meio do controle deslizante k, perceberam 

que é o mesmo que acontece com a função de uma variável f(x)=x+k, isto pode ser 

observado na primeira resposta (apresentada no Quadro 17) realizada por João. 
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Para a representação algébrica da função de duas variáveis de grau um, os 

participantes buscaram, com auxílio do lápis e papel, uma representação mais 

familiar, manipularam a função até obterem a equação do plano. Isso nos indicou que 

talvez nos espaços da montagem conceitual surgiu a equação do plano. 

 
Quadro 17 - Resposta complementar da Atividade 1 

João pega um papel e resolve: 

𝑧 =
5

3
𝑥 −

5

3
𝑦 + 5 → 3𝑧 =

5

3
𝑥 −

5

3
𝑦 + 15 → 5𝑥 − 5𝑦 − 3𝑧 = 0 

 
Compara com 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 + 𝑑 =  0. Comentário: “tenho certeza essa é a equação do 
plano”. 
Escreve:                𝑥 − 𝑦 + 3 = 0 
                                        a=1, b=-1, c=3       

Fonte: Elaborado pela autora – apêndice A 

 
Esperávamos, neste caso, que o aluno explorasse como é a representação 

gráfica da função 𝑧 = 𝑥 − 𝑦 + 5  no espaço cartesiano. Foi possível observar que os 

participantes conseguiram reconhecer essa função como graficamente representando 

um plano, identificando o coeficiente independente como o local em que o plano 

intercepta o eixo do Z. Isso pôde ser notado na fala “Eu acho que esse cinco está aí 

justamente por conta da intersecção com o eixo Z”, seus gestos apontavam para o 

último 5 da expressão. 

No entanto, durante o discurso dos participantes, notamos que a questão 

“Quais as relações que existem entre os gráficos?” não deixava claro o que 

desejávamos que fosse explorado pela questão. Como a função de uma variável f(x)= 

x+k é uma reta, e a função de duas variáveis 𝑧 = 𝑥 − 𝑦 + 5 é um plano e a reta que 

representa a primeira função pode estar no plano xy do espaço cartesiano da segunda 

função, dependendo do valor de k. E ainda, ambas as funções são de grau um. 

Parte do discurso que nos mostra essa dificuldade, pode ser observada no 

Quadro 18, apresentado a seguir, no qual as falas de um dos observadores que 

contribuiu para as notações do experimento, também, aparecem neste discurso: 

 
Quadro 18 - Comentários retirados do vídeo da Atividade 1 

Carlos Chama atenção para a pergunta: Quais as relações que existem entre os gráficos? 

José A “Gina” falou para a gente olhar as equações. 

Carlos Mas na pergunta está: estou olhando o espaço geométrico. 
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João Na verdade, a reta é a intersecção do plano XY, essa reta vermelha, corta o eixo xy vai 
gerar a reta vermelha – isso é uma leitura da direita para a esquerda. 

Obs2. Os árabes também escrevem da direita para a esquerda.  

João Então pode pensar assim. Então vamos escrever. 

Carlos Carlos fica cochichando com José e pede “ajuda” para João 
Tu que leu da direita para a esquerda, não cria reta não? 

João A intersecção! A reta vermelha do plano XY, é lógico, para uma determinada variação 
do coeficiente linear, a variação que ela colocou aqui. 

Carlos Mas se eu mexo aqui (mexendo no controle deslizante),  

João Então. É porque não tá variando tudo, está com limitação ali (apontando para o 
controle deslizante) 

Carlos Mesmo com essa limitação não teria que criar outros pontos? Ele não cria outros pontos. 
Essa reta azul, você está dizendo? (Apontando para o eixo Z). 

João Essa reta vermelha não é intersecção do plano... (parece que a João não entende a 
dúvida de Carlos). Inicialmente você questionou a intersecção. 

Carlos Não, só esse eixo (eixo Z). 

João Não entendi sua observação, pode explicar melhor? 

Carlos Eu não posso afirmar que esses cortes aqui, vão ter com essa reta aqui. 

 
João Não, claro que não. 

Carlos Por que só movimenta aqui? Ela não cria outros pontos 

João Então. Ela limitou aquele valor ali, aquele intervalo de a. 

Carlos No intervalo, nesse intervalo.  

João Sim, sim, concordo com você.  Se a gente expandir esse intervalo que tai, por exemplo: 
se a gente fizer a=0 vai continuar dando a intersecção, cara, vai ser a bissetriz, quando 
ela for zero (se referindo a função identidade). Ela vai estar em pezinho assim, 
concorda? Na vertical (o plano gerado pela função de duas variáveis vai ficar na 
perpendicular), vai continuar gerando uma reta. É uma observação também 
interessante. 

João Pode ser a lápis 

Pesq.  Sim 

Obs2. Na verdade, o quando a gente em mais tempo eu gosto que seja um piloto, para 
aparecer. 
(Silêncio de 2 minutos para escrever) 

Fonte: Elaborado pela autora – apêndice A. 

 
Para minimizar as dificuldades de interpretação da atividade, reformulamos as 

questões e mantivemos os applets. 
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Quadro 19 - Reformulação para a Atividade 1 

Primeira Proposta Reformulação 

i. Movimente o controle deslizante 
e observe o que acontece com 
os gráficos das funções; 

ii. Que relações, caso existam, 
você observou entre os dois 
gráficos?  

iii. Fale sobre elas justificando suas 
respostas. 

i. Movimente o controle deslizante e 
observe a função f(x) nas suas 
representações algébrica e 
gráfica. Relate suas observações. 

ii. Qual o grau da função f(x) e da função 
g(x,y)?    

iii. A representação gráfica da função f(x) é 
uma reta no plano cartesiano. Qual a 
representação gráfica da função g(x,y) no 
espaço cartesiano?      

iv. Movimente o controle deslizante e 
observe a função g(x,y) nas suas 
representações algébrica e gráfica:   

a) Relate suas observações. 

b) Qual o trio ordenado em que o 
plano corta o eixo do Z?  

c) Qual o valor do coeficiente da 
função g(x,y) “que não multiplica 
nem x e nem y”?  

d) Que relações, caso existam, 
você observou entre as 
repostas dos itens b e c? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Quadro 20, apresentamos a Atividade 2 juntamente com as respostas dos 

participantes e nossas análises. 

 
 

Quadro 20 - Respostas obtidas no primeiro ciclo para a Atividade 2 
Atividade 2 

Movimente o controle deslizante e observe o que acontece com os gráficos das funções; 
Que relações, caso existam, você observou entre os dois gráficos? Fale sobre elas 
justificando suas respostas. 
Que relações, caso existam, você observou entre as funções da atividade 1 e da atividade 
2? Fale sobre elas justificando sua resposta. 
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Resposta escrita de João e José 
João José 

No gráfico 1, novamente observamos a 
alteração da reta a partir dos valores de k de 
-1 até -5. Porém, o plano do gráfico 2 é 
formado a partir da reta do gráfico 1 e pelo 
ponto (0, 0, 3), cuja equação, agora será 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑥 − 𝑦 + 3, seguindo o mesmo 

padrão do gráfico apresentado na atividade 1. 

O sinal do coeficiente b em f(x)=x+b indica o 
quadrante de encontro entre o plano 𝑧 =

𝑥 − 𝑦 + 3 e o plano cinza.  

Se b>0  II Quadrante 
Se b<0  IV Quadrante 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Para a Atividade 2, tínhamos mantido uma similaridade com a Atividade 1, 

e isso foi comparado e discutido pelos participantes como observado no diálogo: 

 
Quadro 21 - Comentários retirados do vídeo para a Atividade 2 

João Vamos voltar lá na outra reta. Como que era a outra 
reta que a gente achou cortar no 5. Aí ficou 5, -5 e 5 
(referindo-se à função g da primeira atividade: 
𝒈(𝒙, 𝒚) =  𝟓𝒙 + 𝟓𝒚 + 𝟓 
 
(Apontando para o gráfico enquanto fala) 

José Isso. 
João Agora tá cortando no três, então mesmo padrão, 3, -3, 3, mesmo padrão. 

 
(mostrando a nova inclinação do plano) 

Fonte: Elaborado pela autora – apêndice A.  

 
Dessa forma, mantivemos as questões da Atividade 2, primeiramente, para ter 

alguma diferença entre as atividades e depois para verificação se a partir de uma 
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função já vista por ele, a função polinomial de primeiro grau, o participante conseguiria 

inferir as propriedades da função de duas variáveis de grau um, como: representação 

gráfica desta função é um plano e o coeficiente independente é o local em que o plano 

intercepta o eixo z. 

No Quadro 22, apresentamos a Atividade 3 juntamente com as respostas dos 

participantes e nossas análises. 

 
Quadro 22 - Respostas obtidas no primeiro ciclo para a Atividade 3 

Atividade 3 

Movimente o controle deslizante e observe o que acontece com os gráficos das 
funções; 

 

a) Coloque o controle deslizante no -4 (a= -4) 
b) Qual a função que pode ser associada ao 1º gráfico (do plano cartesiano)? 
c) Calcule a área da região delimitada pelos eixos e pela função usando integral. 
d) Clique sobre o gráfico tridimensional; escolha a ferramenta "girar janela de 

visualização 3D; movimente o gráfico; observe a base e as laterais;  
e) Qual sólido é formado pelos planos XYZ e plano que representa a função g(x,y) 

= -x+y+4 ? 
f) Calcule a Integral de g(x,y) dy, para Y variando de (x-4) até 0 (zero). 
g) Calcule a Integral do resultado obtido do item anterior (dx) para X variando de 

0(zero) a 4. 
h) Selecione Área e Volume e compare com seu resultado. 
i) O que você pode dizer desta comparação? 

Resposta escrita de João e José 

João José 
a) Tarefa com o applet 
b) f(x)= x-4 

c) A=∫ (𝑥 − 4)𝑑𝑥 =  − 4𝑥 + 𝑐 |
2
0

=

 − 16 = 8𝑢. 𝑎. 

 
d) Tarefa com o applet 
e) Uma pirâmide triangular 

a) Tarefa com o applet 
b) f(x) = x-4 

c) A=∫ (𝑥 − 4)𝑑𝑥 =  − 4𝑥 + 𝑐
?

?
=

 − 16 = 8𝑢. 𝑎. 

?=>rabisco 
d) Tarefa com o applet 
e) Tetraedro 
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f) ∫ (−𝑥 + 𝑦 + 4)𝑑𝑦 = 

𝑦

2
+ (4 − 𝑥)𝑦|

0
𝑥 − 4

= 

−(
𝑥 − 8𝑥 + 16

2
+ (4 − 𝑥)(𝑥 − 4)) = 

−(
𝑥 − 8𝑥 + 16

2
− 16 + 4𝑥 − 𝑥 4𝑥) = 

𝑥 − 8𝑥 + 16

2
 

 
 

g) ∫  𝑑𝑥 = 

𝑥

2
− 4𝑥 + 8 𝑑𝑥 = 

𝑥

6
− 2𝑥 + 8𝑥 + 𝑐|

4
0

= 

32

3
− 32 + 32 =  

32

3
 

h) A=∫ (𝑥 − 4)𝑑𝑥 = 8𝑢. 𝑎. 

V=∫ − 4𝑥 + 8 𝑑𝑥 = 𝑢. 𝑣. 

i) Não lembro a representação correta 
da integral dupla, mas, com a ajuda 
do colega calculamos duas integrais 
em sequência, até chegar no valor 
numérico que representa o volume 
do sólido. 

f) ∫ 𝑔(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 

𝑦

2
+ (4 − 𝑥). 𝑦 = 

−
(𝑥 − 4)

2
+ (4 − 𝑥)(𝑥 − 4) = 

−
(𝑥 − 4)

2
− (𝑥 − 4) = 

−
−(𝑥 − 4)

2
=

(𝑥 − 4)

2
= 

𝑥 − 8𝑥 + 16

2
  

g) ∫ − 4𝑥 + 8 𝑑𝑥 =
 

 
 

𝑥

6
− 2𝑥 + 8𝑥 + 𝑐 = 

64

6 
− 2.16 + 8.4 = 

32

3
− 32 + 32 =  

32

3
 

h) Deu igual (mágico!!) 
 

i) Em branco. 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A interação com o Applet não foi suficiente para que os participantes resolvam 

as integrais. Porém, para a resolução de integral solicitada na atividade, foi 

fundamental a interação entre os participantes: “Não lembro a representação correta 

da integral dupla, mas, com a ajuda do colega calculamos duas integrais em 

sequência, até chegar no valor numérico que representa o volume do sólido”. E ainda 

que o cálculo das duas integrais seguidas representa o valor do volume e que são o 

cálculo da integração dupla. 

Na Atividade 3, notamos, pelos comentários dos participantes, que a maior 

dificuldade foi interpretar as questões. Podemos verificar isso nos diálogos. 
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Quadro 23 - Comentários retirados do vídeo da Atividade 3 

José 
 

(Lê a pergunta d): Clique sobre o gráfico tridimensional; escolha a ferramenta giro 
da janela de visualização 3D; movimente o gráfico, observe a base e as laterais. 
Qualquer lado que eu virar tem uma base. Problema é descobrir quem é a base. 

João (Usa a ferramenta giro e o gráfico gira sozinho) observa a base e as laterais – 
Show.  

José Acho que a base deve estar se referindo a esse plano cinza aí. 
João XY, letra d, já fiz 
José (Leitura da questão). Qual sólido é formado pelos planos XYZ e plano que representa 

a função 𝑔(𝑥, 𝑦) = −𝑥 + 𝑦 + 4?- o projeto chama “planos XYZ. 
Quem é x? o amarelo ou o: são três planos – quem é x? 

Fonte: Elaborado pela autora - apêndice A. 

 
Apesar da dificuldade apresentada na interpretação das questões, os cálculos 

das integrais e, por conseguinte, do volume do sólido, foram realizados sem 

problemas, com exceção da área que, por ser uma região negativa, deve-se trabalhar 

em módulo. Porém, isso pode ter sido porque os participantes conheciam os 

procedimentos de integração e que talvez não os tenham relacionado à representação 

gráfica aos cálculos. 

 
Quadro 24 - Comentários retirados do vídeo da Atividade 3 

Pesq. A integral de Riemann para calcular a área? Vocês lembram? 
José + 4𝑥+c, depois tem que fazer um intervalo menos o outro. 

Pesq. Isso, tem que fazer com as limitações. 
José (Calculando) − 16,  tá errado. 

Pesq. Interfere, explicando 
 
Se x varia de zero até quatro, y varia da função f(x) =x-4 até 
o eixo- toma cuidado, a função é negativa no intervalo. 
 
 

José Tem que pegar em módulo se negativo 
Fonte: Elaborado pela autora - Apêndice A. 

 
Após essas observações, reformulamos totalmente a Atividade 3, sua 

nomenclatura passou a ser Atividade Tetraedro e alteramos a sua posição, não sendo 

mais a terceira atividade, e sim a última Atividade que deveria ser realizada pelos 

participantes. A justificativa dessa alteração e como a Atividade ficou depois das 

reformulações estão na seção 3.4 Redesign das Tarefas.  
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No Quadro 25, apresentamos a Atividade 4 juntamente com as respostas dos 

participantes e nossas análises. 

 
Quadro 25 - Respostas obtidas no primeiro ciclo para a Atividade 4 

Atividade 4 

Movimente o controle deslizante e observe o que acontece com cada uma das funções e 
seus respectivos gráficos em relação a a, b e c. 
Caso existam, que relações você observou que existem entre os dois gráficos?  
Por que você acha isso? 

 

Respostas escrita de João e José. 
João José 

Como a função apresentada no gráfico 1 é 
𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑐, alterar o valor de b não 
modifica este gráfico. Ele aparece novamente 
no plano xy do gráfico 2. A alteração do valor 
de b gerará mudanças significativas na forma 
do 2º gráfico. A alteração do valor de c não 
produz grandes mudanças nos gráficos, 
apenas desloca para cima e para baixo. As 
alterações nos valores de a, inverte a 
concavidade da parábola no 1º gráfico e, de 
certa forma, produz variações semelhantes 
as alterações dos valores de b no 2º gráfico. 

A parábola (plano cartesiano) é a intersecção 
entre a superfície e o plano que passa pelos 
eixos vermelho e azul. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A Atividade 4 foi apresentada em duas partes; a primeira trabalhando com a 

função polinomial do segundo grau: 𝑓(𝑥) =  𝑎𝑥 + 𝑐  e a segunda com a função de 

duas variáveis de grau dois: 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐. A Atividade provocou inúmeras 

discussões e rendeu conclusões que não havíamos pensado. Ela, também, causou 

uma série de confusões principalmente para o participante José, talvez devido ao fato 

𝑓(𝑥) =  𝑎𝑥 + 𝑐 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦

+ 𝑐
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de que ele tem suas raízes profissionais fincadas na geometria. De acordo com Lakoff 

“nossas experiências estruturam nosso raciocínio” (1987, p. 373). José teve uma série 

de dificuldades para olhar a relação entre a notação gráfica de uma função e a notação 

algébrica; por essa razão, essa Atividade foi reestruturada. 

Para o participante João, a relação entre as representações algébrica e gráfica 

foi estabelecida com maior facilidade; observamos isso nas suas tentativas de explicar 

o que acontecia no gráfico e na álgebra quando se alterava os coeficientes da função:  

 
Quadro 26 - Comentários retirados do vídeo da Atividade 4 

João Olha se o a for zero, já é outra figura, o a negativo outra figura, a zero e o a positivo. 
Ai se eu altero b e mantenho o a, eu também gero várias figuras diferentes. Olha 
aqui que interessante. 
(Todos se voltam para o applet do João) 
Se você altera o a, você zera, ó. Zero, a igual a zero, positiva paraboloide, 
 
 
Zerei                  Positivo                                     Negativo  
 
 
 
 
Agora o b faz a mesma coisa, ó zero, só girou, é negativo, sim mesma coisa. O que 
acontece em termos desta figura gerada com a e b é o mesmo, o que vai mudar é 
uma questão de referencial, não sei se é bem referencial, mas, porque ó,  
 
 
b positivo.                                              b igual a zero           
 
 
 
 
e b negativo, mesma coisa a positivo, zero. Só que a outra folha tava assim. 

José É faz sentido, todos os dois são quadráticos. 
Fonte: Elaborado pela autora - Apêndice A.  

 
Notamos a visão geométrica de José que foi além das propriedades de função 

e passou a traçar planos perpendiculares ao eixo z, construindo cortes no paraboloide 

para comparar com a parábola do plano cartesiano. 
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Quadro 27 - Comentários retirados do vídeo da Atividade 4 
José  Eu não sou Hacker não, não precisa esconder as ferramentas. 

(Se referindo que a pesquisadora não deveria ter escondido as 
ferramentas do GeoGebra, pois eles gostariam de usar). 
Aqui tá o ponto de encontro deles, é uma reta. 
 

João É uma reta, mas não é aquela reta. 
José  Vamos ver, se eu trocar aqui por uma parábola. Ah! Garoto, olha ai, ó. 
João O que? 
José  Ó a parábola aqui ó, ó a bonitinha. 
João Mas qualquer plano que você colocar aí, vai dar a parábola, 

qualquer plano a intersecção assim, dentro de um intervalo de 
variação. 
(Aponta com a não qual a direção do plano)  
Se você chegar o plano mais para frente ou mais para tras, 
também será uma parábola, até um determinado ponto ponto 
que será tangente e depois não terá mais intersecção. 

José  Então vamos ver a equação dessa bonitinha. Aqui 
João Concorda com o que eu falei? 
José  É certo, qualquer corte vai ser uma parábola. 

Fonte: Elaborado pela autora – Apêndice A. 

 
Durante a feitura desta atividade, também notamos que ambos participantes, 

para expressar seus raciocínios, foram além da expressão oral, necessitando, em 

muitos momentos, gesticular para se fazer entender. Segundo Gallese e Lakoff 

(2005), a cognição é corporificada, pois é estruturada pela interação constante com o 

mundo, por meio do corpo e do cérebro; então, nossa conceitualização foi pautada 

com ações físicas. Segue em alguns exemplos: 

 
Quadro 28 - Exemplos de cognição corporificada 

Concepções Gestos 

Uma folha de papel representa o plano seu 

sistema de espaço cartesiano. 

 

 

A concavidade da parábola.  
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Concepções Gestos 

A visão superior da paraboloide.  

 

 

A direção do plano xy, quando a 

paraboloide é vista de cima. 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Após as observações e análises, decidimos não apenas mexer nas questões, 

mais separar a atividade em duas, abrindo duas janelas em separado, uma para a 

função polinomial de uma variável do segundo grau e outra para a função polinomial 

de duas variáveis, que ficou da seguinte maneira. 

 
Quadro 29 - Reformulação da Atividade 4, parte 1 

Atividade 4a  
Movimente o controle deslizante e verifique o que acontece com o gráfico e a função em 
relação a a, b e c. 

 

O que acontece com a parábola quando você movimenta o coeficiente a? 

 Quando a é igual a zero, o que acontece e por quê?  

O que acontece com a parábola quando você movimenta o coeficiente b?  

O que acontece com a parábola quando você movimenta o coeficiente c? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 



109 

 

Quadro 30 - Reformulação da Atividade 4, parte 2. 
Atividade 4b  

Movimente o controle deslizante e verifique o que acontece com o gráfico e a função em 
relação a a, b e c. 

 

i)     a) Coloque os controles deslizantes a e b no um (1) e com auxílio do mouse vire a 
paraboloide de maneira a conseguir uma vista superior (ver um círculo).  

b) Mova os controles deslizantes para valores diferentes de modo que a>b. O que 
aconteceu? Relate suas observações.  

c) Mova os controles deslizantes para valores diferentes de modo que a<b. O que 
aconteceu? Relate suas observações. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
No Quadro 31, apresentamos a Atividade 5 juntamente com as respostas dos 

participantes e nossas análises. 

 

Quadro 31 - Respostas obtidas no primeiro ciclo para a Atividade 5. 
Atividade 5 

Movimente o controle deslizante e observe o que acontece. Relate suas observações. 

 

Volume do sólido limitado 
superiormente por 
𝑓(𝑥, 𝑦) =  𝑥 + 𝑦   

𝑓(𝑥, 𝑦) =  𝑥 + 𝑦  
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a) Coloque o controle deslizante no zero (0); 

b) Calcule a integral definida: ∫(x2 + y2) dx, para x variando de -1 até 1. 

c) Calcule a integral definida do resultado obtido para a variável y (dy), para y variando 
de 0 a 1. 

d) Clique na opção mostrar valor do volume e compare com o seu resultado. 

e) Você poderia sugerir uma única expressão que indique o que acabou de fazer? Qual? 
Justifique. 

Respostas escrita de João e José 
João José 

a) Tarefa com o applet 

b) ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥 =  

𝑥

3
+ 𝑦 𝑥 + 𝑐 |

1
−1

= 

+ 𝑦 − ( − 𝑦 )= 

2𝑦 +
2

3
 

c) ∫ 2𝑦 + 𝑑𝑦 =  

2

3
𝑦 +

2

3
𝑦 |

1
0

 =  
2

3
+

2

3
 =  

4

3
 

d) ∫ ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥𝑑𝑦 

a) Tarefa com o applet 
b) ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥 = 

 

 
 

𝑦 𝑥 +
𝑥

3
+ 𝑐 =  

𝑦 . (1) +
1

3
− −𝑦 −

1

3
= 

2𝑦 +
2

3
 

c) ∫ 2𝑦 + 𝑑𝑦 
 

 
= 

2

3
𝑦 +

2

3
𝑦 + 𝑐 =  

2

3
+

2

3
 =  

4

3
 

d) Não sei 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Na Atividade 5, o sólido representado foi um tronco do sólido de base no plano 

xy, de lados dois por um e limitado superiormente pela paraboloide 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 + 𝑦 . 

Depois de passar pela primeira Tarefa, os participantes foram capazes de calcular as 

integrais indicadas: ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥 e, posteriormente, a integral do resultado obtido 

para y variando de 0 até 1: ∫ + 2𝑦 𝑑𝑦 e, por fim, inferiram que o volume do sólido 

pode ser calculado pela Integral Dupla: ∫ ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥𝑑𝑦. Eles não exatamente 

acertaram as limitações da Integral Dupla, mas conseguiram resolver sem grandes 

dificuldades em um primeiro momento.  

Porém, após a resolução da Atividade de volume subsequente, a Atividade 8, 

que envolve a função exponencial, houve uma série de entraves, como por exemplo, 

quais as razões do cálculo da primeira integral resultar uma função, essas dificuldades 

foram descritas seguindo as análises de cada atividade. Então, reformulamos as 

Tarefas e, no redesign, as atividades foram, também, reorganizadas como 

apresentado no próximo item deste capítulo. 
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No Quadro 32, apresentamos a Atividade 6 juntamente com as respostas dos 

participantes e nossas análises. 

 
Quadro 32 - Respostas obtidas no primeiro ciclo para a Atividade 6 

Atividade 6 
Movimente o controle deslizante e observe o que acontece. Relate suas observações. 
Que relações você observou que existem entre os dois gráficos? Justifique 

 

a) Comente sobre o crescimento e decrescimento desta função? 
b) Qual o domínio e a imagem de uma função f(x)=ax? 
c) O eixo do x é representado por vermelho, note o que acontece com a superfície 

que representa a função de duas variáveis, comente. 
d) O que acontecerá se a variável x for trocada pela variável y na função de duas 

variáveis? Justifique. 
Respostas escrita de João e José 

João José 
a) 𝑓(𝑥) = 𝑏  é uma função exponencial (0 < b 

≠ 1) 
Se 0<b<1 a função é decrescente; 
Se b=1 a função é constante; 
Se b>1 a função é crescente. 
b) Se aIR*

+
 -{1} então f(x) é uma função 

exponencial. O domínio de f(x) é IR e o 
conjunto imagem é IR*

+ 
c) O gráfico (1) pode ser entendido como a 

intersecção de um plano perpendicular ao 
plano xy paralelo ao eixo x, pelo gráfico 
(2). Vale observar que o 
crescimento/decrescimento é o mesmo 
nos dois gráficos a partir da variação do 
“b”. 

d) Alterando x por y no segundo gráfico, o 
mesmo sofre uma rotação de 90º. A 
inclinação da rampa se mantém a mesma 
para variações de “b”. 

a) Crescimento exponencial  
b>1 , crescente; 
b=1 , crescente; 
b<1 decrescente 

b) Sendo a  ao intervalo estudado, os 
valores do domínio estão em D=IR e 
da imagem em D=IR+ {xIR | x>0 

c) A curva da função fxy corresponde 
a um corte qualquer da curva 
fz(x,y), perpendicular ao plano �⃗�x�⃗� 
e paralelo ao eixo vermelho. 
Portanto, as mudanças de a em y=ax 

provocam alteração na inclinação da 
vista segundo o eixo zx 

d) A curva é rotacionada em 90º em 
torno de z 

Fonte: Elaborado pela autora. 

𝑓(𝑥) =  𝑎  

𝑔(𝑥, 𝑦) =  𝑎  
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A Atividade 6 apresentava duas funções exponenciais, a primeira no plano 

cartesiano com a função exponencial: 𝑓(𝑥) =  𝑎 , e a segunda parte no espaço 

cartesiano a função representada foi 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑎 . Embora as funções tivessem 

notações algébricas semelhantes, a primeira graficamente é uma curva e a segunda 

é uma superfície, que foi notado e mencionado durante o experimento (constando 

entre as linhas 1196 e 1262 - transcrito no Apêndice A).  

A execução desta Atividade ocorreu de maneira que não notamos muitas 

discussões e dificuldades nas resoluções, uma vez que João sugeriu para que 

seguissem as questões, isso fez com que a dupla não fugisse do objetivo da atividade: 

(Linhas 1148 e 1149, Apêndice A) “Cara, eu preferia responder as perguntas. 

Comente sobre o crescimento e decrescimento desta função. Qual função?”  

Notamos, aqui, um pequeno problema na primeira questão da atividade: 

“Comente sobre o crescimento e decrescimento desta função?”, deveríamos ter usado 

o plural, das duas funções 𝑓(𝑥) =  𝑎  e  𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑎 ; então, a questão foi reformulada 

para “Comente sobre o crescimento e decrescimento das funções  𝑓(𝑥) =  𝑎  e 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑎 ” 

Um problema que surgiu durante a execução da atividade foi novamente a 

interpretação de uma das questões, tal ocorrido parece transcrito no Apêndice A entre 

as linhas 1382 a 1497, em que José não compreendeu a pergunta d: “O que 

acontecerá se a variável x for trocada pela variável y na função de duas variáveis? 

Justifique”. Durante longo tempo, José tentou trocar a variável x por y na função de 

uma variável, e para evitar equívocos para aqueles que possam ter pouca 

familiaridade com as notações das funções de duas variáveis, reformulamos a 

questão acrescentando a forma algébrica da função na questão: “O que acontecerá 

se a variável x for trocada pela variável y na função de duas variáveis, ou seja, na 

função 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑎  ? Justifique”. 

O Quadro 33, apresentado a seguir, traz a transcrição do que foi observado 

pelos participantes durante a execução da atividade. 
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Quadro 33 - Comentários retirados do vídeo da Atividade 6 
João Agora ela não fala em função de duas variáveis. Função de duas variáveis não 

é essa daqui. 
José É essa rosinha, é a rampa. 
João Então, muito bem. A função de duas variáveis é a rampa. Observe o que 

acontece com a superfície que representa a função de duas variáveis quando 
você movimenta o controle deslizante. Ela tem a mesma variação que a função 
de uma variável, só. Não? 

José Humm, humm. 
João Ó, né. 
José Murmúrios 
João Comente. 
José Tomando essa vista, podia dizer assim: tomando uma vista entre o vermelho e 

o azul, a gente tem... 
João Tá falando como se isso aqui fosse a 

vista frontal, frontal não, desculpe, 
lateral.  
 
 
 

 ... 
João É essa curva de skate. 

    Fonte: Elaborado pela autora - Apêndice A 

 

Segundo Lakoff e Núñez (2000), as metáforas organizam o domínio-alvo a 

partir de algumas inferências projetadas do domínio-fonte. Neste sentido, a metáfora 

ajuda a organizar o significado de um determinado domínio. 

Baseado no diálogo do experimento, pudemos notar o uso da metáfora de 

ligação para “a rampa” e “curva de skate” que tem o significado de superfície com uma 

inclinação para a representação gráfica da função  𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑎 , e segundo Bolite, 

Acevedo e Fonte (2005) “o fato das metáforas conectarem sentidos de domínios 

diferentes se torna essencial que as pessoas produzam significados para a 

matemática” (BOLITE; ACEVEDO; FONTE, 2005, p.43). 

No Quadro 34, apresentamos a Atividade 7 juntamente com as respostas dos 

participantes e nossas análises. 
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Quadro 34 - Respostas obtidas no primeiro ciclo para a Atividade 7 
Atividade 7 

a) Escolha uma das funções e movimente o controle deslizante, observe o que acontece. 
Relate suas observações. 

b) Repita do processo para as outras funções. 
c) Compare as funções entre si através de suas observações 

 

Respostas escrita de João e José 
João José 

a) Tarefa com o applet 
b) Tarefa com o applet 
c) A função  𝑔(𝑥, 𝑦) = 1,3   é 

desenvolvida sobre os eixos verde (0x) 
e azul (0y). A função ℎ(𝑥, 𝑦) =  1,3  
aparece sobre os eixos vermelho (0x) 
e azul (0y). Já a função 𝑡(𝑥, 𝑦) =

  0,1  se desenvolve sobre os eixos 
vermelho+verde (0x) e azul (0y). A 
última função se desenvolve em todos 
eles. As cores mencionadas na 
descrição mostram que apenas 
aqueles eixos produziram alterações 
nos gráficos, enquanto que o outro que 
não foi citado não participou da sua 
construção. 

a) Tarefa com o applet 
b) Tarefa com o applet 
c) O comportamento da declividade da 

vista (visando algum eixo totalmente) 
é o mesmo que na etapa anterior de 
acordo com uma exponencial. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A Atividade 7 foi formada por quatro funções exponenciais: 𝑔(𝑥, 𝑦) =  𝑎  ; 

ℎ(𝑥, 𝑦) =  𝑎  ; 𝑡(𝑥, 𝑦) =  𝑎   e 𝑣(𝑥, 𝑦) =  𝑎 .  . O objetivo principal da Atividade foi 

mostrar diferentes funções exponenciais nas suas representações algébrica e gráfica, 

explorando a gráfica quando alteramos o expoente da função exponencial.  

Pelas discussões e pelas respostas registradas pelos participantes, notamos 

que, embora mostraram uma compreensão das representações destas funções, em 
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nenhum momento do discurso foi mencionado que a direção da inclinação da 

superfície exponencial em relação aos eixos x e y depende da variável que compõe o 

expoente da função, conforme Quadro 35, apresentado a seguir. Esse tipo de 

informação se faz importante, na integração dupla enquanto cálculo de volume, na 

hora de reconhecer o como é a representação da função que delimita o sólido. 

 
Quadro 35 - Estudo da direção da função exponencial em relação aos eixos x e y 

Função Gráfico a>0 Gráfico a<0 

𝑔(𝑥, 𝑦) =  𝑎  
A inclinação da 
superfície que 
representa a 
função é na 

mesma direção 
do eixo y. 

  

ℎ(𝑥, 𝑦) =  𝑎  
A inclinação da 
superfície que 
representa a 
função é na 

mesma direção 
do eixo x. 

 

 

 

 

𝑡(𝑥, 𝑦) = 𝑎   
A inclinação da 
superfície que 
representa a 

função é na entre 
os eixos x e y. 

  

𝑣(𝑥, 𝑦) =  𝑎 .   
 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
No Quadro 36, apresentado a seguir, tecemos alguns comentários das 

respostas elaboradas pelos participantes na Atividade 7. 
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Quadro 36 - Comentários e repostas da Atividade 7 
Função Gráfico Resposta dos participantes/nossos 

comentários 
𝑔(𝑥, 𝑦)

=  𝑎  

 

Respostas: A função 𝑔(𝑥, 𝑦) = 1,3   é 
desenvolvida sobre os eixos verde (0x) e 
azul (0y).  
Comentário: Notamos que o eixo azul é o 
eixo z, porém existe uma convicção tão forte 
na função de uma variável que, durante o 
experimento, a vista mais utilizada é a frontal 
de maneira que pareça com um plano 
cartesiano, conforme abaixo. 

 
ℎ(𝑥, 𝑦)

=  𝑎  

 

Resposta: A função ℎ(𝑥, 𝑦) =  1,3  aparece 
sobre os eixos vermelho (0x) e azul (0y).  
Comentário: Mantiveram o mesmo estilo de 
resposta e desenvolvimento. 

 

𝑡(𝑥, 𝑦)

= 𝑎   

 

Resposta: Já a função 𝑡(𝑥, 𝑦) =   0,1  se 
desenvolve sobre os eixos vermelho+verde 
(0x) e azul (0y).  
Comentário: Neste a visão frontal utilizada 
foi a representada abaixo e no discurso 
aparece que é um eixo hibrido (x+y). 
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Função Gráfico Resposta dos participantes/nossos 
comentários 

𝑣(𝑥, 𝑦)

=  𝑎 .   

 

A última função se desenvolve em todos 
eles. 
Para este último gráfico, a atenção dos 
participantes estava em tentar fazer a 
intersecção entre os diferentes gráficos. Em 
nenhum momento foi mencionado que 
quando a>0 e produto de dois números 
positivos ou dois números negativos, resulta 
em positivo, portando a superfície vai para 
mais infinito. E o produto de dois números de 
sinais opostos resulta negativo, portanto a 
superfície tente a proximidade do plano xy 
(zero). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Ainda na resposta dada por João encontramos, por exemplo, para a função 

f(x,y) = ay : “é desenvolvida sobre os eixos verde (0x) e azul (0y)”,  então ficou a dúvida, 

será que foi entendido que a variável x, que não aparece na função, não entra na 

construção da superfície. 

No Quadro 37, apresentamos a Atividade 8 juntamente com as respostas dos 

participantes e nossas análises. 

 
Quadro 37 - Respostas obtidas no primeiro ciclo para a Atividade 8 

Atividade 8 

Movimente o controle deslizante e observe o que acontece. Relate suas observações. 
 

 
a) Coloque o controle deslizante no dois (2); 
b) Calcule a integral definida: ∫(2x) dx, para x variando de 0 até 1 
c) Calcule a integral definida do resultado obtido para a variável y (dy), para y variando 

de 0 a 2 

𝑓(𝑥, 𝑦) =  2  

Volume do sólido limitado 
superiormente por 
𝑓(𝑥, 𝑦) =  2   
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d) Clique na opção mostrar valor do volume e compare com o seu resultado. 
e) Você poderia sugerir uma única expressão que indique o que acabou de fazer? 

Qual? Justifique 
Respostas escrita de João e José 

João José 
a) Tarefa com o applet 

b) ∫ 2 𝑑𝑥 =  + 𝐶
1
0

= 

2

ln 2
−

1

ln 2
=

1

ln 2
 𝑢. 𝑎.  

c) ∫  𝑑𝑦 =  
 
+ 𝑐

2
0

=   

d) O resultado não bate 
 

e) ∫ ∫ (2 )𝑑𝑥𝑑𝑦  

a) Tarefa com o applet 

b) ∫ 2 𝑑𝑥 =  + 𝐶
 
 = 

2

ln 2
−

1

ln 2
=

1

ln 2
  

c) ∫  𝑑𝑦 =  
 
+ 𝑐

  
 =   

d) Consegui interpretar o resultado 
apenas ao lembrar da noção de área 
a partir de infinitesimais. 

e) (em branco) 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Na Atividade 8, o sólido representado foi um tronco de sólido de base retangular 

no plano xy de lados um por dois e limitado superiormente pela superfície 𝑓(𝑥, 𝑦) =

2 . Nosso objetivo, para esta Atividade, foi o cálculo da integral simples: ∫ 2 𝑑𝑥, 

posteriormente a integral do resultado obtido para y variando de 0 até 2: ∫ 𝑑𝑦 , 

e, por fim, que analisar se aluno inferiu que o volume do sólido pode ser calculado 

pela Integral Dupla: ∫ ∫ 2 𝑑𝑥𝑑𝑦. 

Os participantes, durante a resolução das questões, não apresentaram grandes 

discussões, mas, após a realização da atividade, José afirmou não entender a 

integração dupla como ferramenta para cálculo de volume, confundindo a função com 

valor constante, e mesmo com João e todos os presentes no experimento oferecendo 

uma explicação, as dúvidas do mesmo foram levadas adiante. Num dado momento, a 

pesquisadora exemplificou o sólido como o formato de um livro o que parece tê-lo 

ajudado a compreender. 

As dúvidas que José apresentou podem ser vistas com detalhes no apêndice 

A entre as linhas 1921 e 2084. Nesta análise, só daremos evidência àquelas que nos 

sugeriram algumas reformulações das atividades. 

No Quadro 38, apresentado a seguir, destacamos fragmentos dos discursos 

que surgiram durante a execução da Atividade 8. 
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Quadro 38 - Análise dos discursos obtidos do vídeo 
Discurso do Participante Análise 

Deixo eu entender a primeira integral que a 
gente fez aí, a primeira integral, deixo eu achar 
aí. A primeira a gente fez dois elevado a x que 
é essa fulana aqui que a gente olha aqui toda 
hora, de frente, em relação a quem? A x né? 

 

A primeira integral que está se referindo 

é ∫ 2 𝑑𝑥 cujo resultado é  

O participante utilizou a metáfora 
“fulana” referindo-se a superfície que 
representa a função f(x,y) =2x utilizando 
um personificação a superfície ou seja 
tratando algo não-humano , a superfície,  
como sendo algo humano.  
“(...) a personificação não é um processo 
geral e único. Cada personificação difere 
em termos dos aspectos humanos que 
são selecionados.” Lakoff e Johnson 
(2002, p.88) 
 
Entendemos que neste caso, os 
participantes deram uma importância 
maior à superfície, não é uma superfície 
qualquer, é ela que faz parte da limitação 
superior do sólido. 
  

Na verdade, acho que a gente tem que 
enxergar o dois elevado a x, o 2 elevado a x, é 
assim. 
(Faz a rampa com a mão; João roda o 
gráfico). 
É isso aí. Ah tá, é essa área aqui ó. Essa área 
aqui. 

 

Neste momento, José busca estratégias 
para convencer o outro por meio de 
argumentos, ou seja, ele está com o 
auxílio da movimentação das mãos e 
dos giros do gráfico do applet buscando 
adesão as suas ideias. Esse mecanismo 
é usado para encontrar as relações entre 
os argumentos e os “efeitos” do 
discurso, ou seja, a adesão do outro ou 
uma ação decorrente desta (CASTRO; 
FRANT, 2011). 
 

Quando é a outra, ela tá pegando essa área 
desse corte para baixo e levando para lá. Aqui 
ó, é essa segunda parte que eu não tô pegando 
o pulo do gato. 

 

Neste momento, tenta dar um significado 

a segunda integral: ∫ 𝑑𝑦. 
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Discurso do Participante Análise 

Se a gente colocar, aqui o y é verde, de zero a 
dois, por isso deu o volume do sólido. A gente 
pegou aquela área da curva, a área embaixo 
da curva e expandiu em cima do y até dar o 
volume do sólido que a gente quer. 
(Gestos com as mãos, indicando a 
expansão da área) 

 

Seus argumentos indicam que tem uma 
concepção para os cálculos de integrais 
realizados na tarefa: a primeira integral 
deu a área e a segunda o volume. 

A segunda etapa que a gente fez. A gente fez 
de novo uma integral. Então é integral de uma 
função que é uma linha, não é uma área. 

Nesse momento José tem a concepção 
de uma função constante e sua 
representação no plano cartesiano e 
volta argumentando para construir a 
concepção de integral como área. 

Não, geometricamente eu tô entendendo, 
porque eu vou pegar essa área aqui ó, vou 
transladar ela e vai dar o volume, beleza 
(imagem acima). O que eu não tô sacando é 
por que no primeiro passo eu tô enxergando 
uma função de duas variáveis, x e sei lá, e aí 
eu enxergo a área. Quando eu vou fazer a 
integral de novo, eu faço uma integral de novo, 
eu faço uma integral simples de novo, então 
devia ser outra função de duas variáveis. 

O participante entende que uma vez que 
a primeira integral deu um valor 
constante, não permanecendo uma 
variável na expressão então, o resultado 
do cálculo da segunda integral também 
será uma área. 
Neste momento foi sugerido por João a 
voltarem na Atividade 5, para comparar 
os resultados. 

Mas veja que a função dessa área é uma 
função de uma variável só, aliás, de duas, né? 
Que é alguma coisa dependendo só de y, que 
eu vou usar ela depois aqui. Olha aqui, ó. 

 
É porque a segunda etapa tá me dando dois 
elementos diferentes. Um que eu estou 
acostumado, que é a área, e a minha 
interpretação da composição que é o volume. 
Isso tá me confundindo, porque eu queria 

A primeira integral da Atividade 5 é: 

∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥 ela resulta a função 

+ 2𝑦 , que contém a variável y.  

Então, no momento do experimento e 
analisando cuidadosamente o discurso, 
nos pareceu que as concepções são 
distintas para as atividades: 
Se a primeira integral resulta uma função 
diferente da função constante, então a 
segunda integral representa o volume. 
Porém se a primeira integral é uma 
função constante, então a segunda 
integral talvez não possa representar o 
volume. 
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Discurso do Participante Análise 

enxergar, nessa última etapa. Porque eu 
fazendo a área dessa função que é de 
uma...duas variáveis, vai me dar o volume, 
essa ligação entre o objeto geométrico que eu 
não tô conseguindo fazer. Por que uma 
variável sumiu, ela já cumpriu o papel dela para 
me dar uma área. Geometricamente eu tô 
enxergando essa área transladando compondo 
o volume. Algebricamente, eu não tô 
conseguindo, talvez eu precisasse de um outro 
gráfico linear, que me servisse de suporte para 
isso. Porque aqui, ó, aqui tá fácil de ver, ver 
que... 
(Volta ao computador). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
No experimento, depois do ocorrido, a pesquisadora interfere para explicar o 

porquê isso acontece.  

 
Quadro 39 - Comentários retirados do vídeo da Atividade 8 

 Diálogo dos participantes Análise / explanação 
Pesq. Aqui quando você calcula a 

primeira integral, vê, percebe 
que aqui tem uma curva, 
então ela é uma função. 
Percebeu que ela tá 
delimitada superiormente. 
Quando você calcula essa 
área aqui ó, é desde, dois 
desse, ele tem uma curva. 

 
Quando a primeira integral é 
calculada, o resultado obtido 
é da área do plano xz que 
passa pela origem (0,0,0). A 

superfície superior do sólido 
não é uma constante, é 
curva segundo um 
paraboloide, então a cada 
plano que compõe o sólido tem uma área diferente, 
portanto a primeiro integral vai dar uma função que 
representa essa variação. 
Isso pode ser melhor observado na figura do sólido: 
 



122 

 Diálogo dos participantes Análise / explanação 
 
José 

 
A primeira é dessa curva e a 
segunda é dessa curva aqui. 

 
A primeira curva que José se 
refere e esse secção; 
 
 
 
 

Segunda 
curva que José se refere. 
Neste caso, essa curva 
mostrada é apenas a lateral, no 
seu interior muda-se a altura da 
limitação segundo a 
paraboloide. 

Pesq. Não, quando você calculou a 
área. Deixo ver se eu viro. Tá 
vendo ó, que você estava 
olhando. 
Para, para. Aqui ó, essa área 
aqui, aqui em cima, ela tá 
limitada por uma curva. Por 
isso é que dá uma função lá. 

Figuras mostradas: 

  
Acreditamos que a impressão e manipulação do 
sólido real possa ajudar em uma nova concepção. 
 

José Essa foi a primeira integral. Apontou para a frontal da primeira figura do 
comentário anterior. 

Pesq. Integral. Agora eu vou 
naquela, espera aí. Agora 
quando você calculou a área 
dessa secção aqui, aqui em 
cima você tem uma 
constante, então vai dar uma 
constante essa área. Aquela 
lá não, aquela depende 
daquela curva. 

 
Essa exponencial mantém 
uma inclinação constante na 
face superior do sólido, então 
a área da secção se manterá 
constante para o cálculo do 
volume, isso pode ser melhor 
observado através da figura 
do sólido: 
 
Face superior constante 
delimitada por uma curva. 
 

João Entendi.  
José Sim.  
João Show. Show é usado quando após as interações ele 

parece entender. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Após analisarmos as atividades 5 e 8 e destacadas as diferentes concepções 

geradas por essas atividades, a seguir, apontando para um olhar da Matemática no 

intuito de elucidar os diferentes tipos de respostas: 

Atividade 5: Temos o cálculo das integrais: ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥  e posteriormente 

∫ + 2𝑦 𝑑𝑦, matematicamente é a Integral Dupla ∫ ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥𝑑𝑦. 

A primeira integral calcula a área de uma secção paralela à “lateral frontal” 

conforme a Figura 32, esta área varia de acordo com y. Se imaginarmos infinitos 

cortes no sólido, paralelos a esse “corte frontal” e na direção de y, podemos notar que 

cada um deles tem área diferente, pois quanto mais para “trás”, mais alta estará a 

curva que o limita superiormente (as infinitas parábolas); logo, esta área não pode 

resultar um número real constante, uma vez que vai variar dependendo do y.   

 
Figura  32 - Vista do sólido delimitado pelo paraboloide 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Atividade 8: Temos o cálculo das integrais: ∫ 2 𝑑𝑥 e posteriormente a 

∫ 𝑑𝑦 , matematicamente é a Integral Dupla ∫ ∫ 2 𝑑𝑥𝑑𝑦. 

A primeira integral calcula a área de uma secção paralela à “lateral frontal” 

conforme a Figura 33, esta área não varia de acordo com y. Se imaginarmos infinitos 

cortes no sólido, paralelos a esse “corte frontal” e na direção de y, podemos notar que 

cada um deles tem a mesma área, pois a curva superior que limita cada um dos 

infinitos cortes é a mesma; logo, esta área resultará um número real constante, uma 

vez que não variar conforme y.   

 

 

Frontal 
Variação de y 

Área  
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Figura  33 - Vistas do sólido delimitado pela exponencial 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Neste momento, acreditamos que a presença das esculturas matemáticas 

como uma nova representação para os objetos matemáticos trariam a oportunidade 

para que os participantes “olhassem” de modos distintos as representações no espaço 

cartesiano, vistas somente no applet durante o primeiro experimento. 

No Quadro 40, apresentamos a Atividade 12 juntamente com as respostas dos 

participantes e nossas análises. 

 

Quadro 40 - Respostas obtidas no primeiro ciclo para a Atividade 12 
Atividade 12 

a) Movimente o controle deslizante "a" e observe o que acontece 
b) Movimente o controle deslizante "b" e observe o que acontece. 
c) Que relações, caso existam, você observou que existem entre os dois gráficos? Fale 

sobre elas justificando suas respostas. 

 

Respostas escrita de João e José 
João José 

Frontal 
Área maior que a inicial 

𝑓(𝑥) =  𝑏. 𝑠𝑒𝑛(𝑎. 𝑥) 
𝑔(𝑥, 𝑦) =  𝑏. 𝑠𝑒𝑛(𝑎. 𝑥) 
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a) Os valores atribuídos para “a” alteram 
o período do gráfico 

b) Os valores atribuídos para “b” alteram 
a amplitude do gráfico 

c) O primeiro é desenvolvido no plano xy 
e o segundo, ao ser desenvolvido no 
IR3, tem uma vista frontal idêntica ao 
gráfico 1 e se desenvolve para “o 
fundo” infinitamente. 

Fez um único texto 
Sendo a no gráfico I o controle do período 
da função e b o controle da amplitude, o 
gráfico II sofre alteração análoga se 
observarmos a vista tendo o eixo verde de 
frente. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Atividade 12 trabalhava com a função trigonométrica senoide, tanto para a 

função de uma variável 𝑓(𝑥) =  𝑏. 𝑠𝑒𝑛(𝑎. 𝑥), quanto para a função de duas variáveis 

 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑏. 𝑠𝑒𝑛(𝑎. 𝑥)  . O objetivo da Atividade foi a comparação entre a 

representação gráfica da função no plano e da função no espaço, além da verificação 

do que altera a amplitude e a frequência da representação gráfica da função seno. 

Nessa Atividade, nos pareceu que a movimentação dos controles deslizantes 

favoreceu as concepções de: a variação do controle deslizante a, mexe com o período, 

(frequência) e a alteração de b com a amplitude. Porém, não foi possível analisar, 

nem com as respostas escritas e nem das discussões, se realmente houve um olhar 

para a notação algébrica (a posição do a altera o arco, portanto altera o período e a 

posição do b multiplicando o seno altera a amplitude). 

Feita essa observação, reformulamos as questões para poder observar melhor 

esse detalhe importante. 

 
Quadro 41 - Reformulação da Atividade 12  

Primeira Proposta Reformulação 
a) Movimente o controle deslizante 

"a" e observe o que acontece 
 
 

b) Movimente o controle deslizante 
"b" e observe o que acontece. 

 
 
 
 
 
c) Que relações, caso existam, você 

observou que existem entre os 

a) Observe o que acontece com as 
representações algébricas e gráficas das 
funções f e g quando a=1 e b=1 no intervalo 
[0, 2]  

b) Observe o que acontece com as 
representações algébricas e gráficas das 
funções f e g quando a=2 e b=1 no mesmo 
intervalo, ou seja, [0, 2]. E quando a=3? 
Relate suas observações. 
 

c) Volte o controle deslizante para a posição 
inicial, ou seja, a=1. Observe o que 
acontece com as representações algébricas 



126 

Primeira Proposta Reformulação 
dois gráficos? Fale sobre elas 
justificando suas respostas. 

e gráficas das funções f e g quando a=1 e 
b=2 no intervalo [0, 2]  

d) Observe o que acontece com as 
representações algébricas e gráficas das 
funções f e g quando a=1 e b=3 no mesmo 
intervalo, ou seja, [0, 2]. Relate suas 
observações. 

e) Que relações, caso existam, você observou 
que existem entre os dois gráficos? Fale 
sobre elas justificando suas respostas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Reapresentamos a Atividade 13. 

 

Quadro 42 - Respostas obtidas no primeiro ciclo para a Atividade 13 
Atividade 13 

a) Escolha uma das funções e movimente o controle deslizante, observe o que 
acontece. Relate suas observações. 

b) Repita do processo para as outras funções. 
c) Compare as funções entre si através de suas observações. 

.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Não houve resposta escrita de nenhum dos participantes, apenas comentários, 

dentre os quais destacamos alguns para nossas análises. Em primeiro lugar, a dupla 

gostou dos gráficos, com comentários que sugeriam nunca terem visto gráficos de 

funções de duas variáveis para a função seno: “essa é a treze. Se é sen(xy), olha que 

maneiro.”; “É simétrico né, simétrico, certinho”; ” O interessante é se você coloca no, 

numa vista lateral, olha o domínio.” 

Apesar dos comentários tecidos, os participantes não deram atenção à 

comparação das notações algébricas e gráficas (comparar as representações e inferir 
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algumas propriedades), embora os conjuntos domínio e imagem tivessem sido 

discutidos. 

Para essa atividade, alteramos as perguntas e também reduzimos uma das 

funções, a função v(x,y) = sen(xy) foi retirada, pois o grupo de atividades estava com 

um leque muito grande. 

 
Quadro 43 - Reformulação da Atividade 13 

Primeira Proposta Reformulação 
a) Escolha uma das funções e 

movimente o controle deslizante, 
observe o que acontece. Relate suas 
observações. 

b) Repita o processo para as outras 
funções. 

c) Compare as funções entre si através 
de suas observações. 

a) Escolha a primeira função e observe o que 
acontece.   
 
 

b) Qual é o conjunto domínio e o conjunto 
imagem dessa função? 

c) A representação gráfica desta função (as 
“ondas” da superfície), tem a direção de 
que eixo? 

d) Você consegue estabelecer uma relação 
entre a representação gráfica e a 
representação algébrica da função? Fale 
sobre o assunto. 

e) Repita o processo (questões a, b, c e d) 
para as outras funções. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

No Quadro 44, apresentamos a Atividade 14 juntamente com as respostas dos 

participantes e nossas análises. 

 

Quadro 44 - Respostas obtidas no primeiro ciclo para a Atividade 14 
Atividade 14 

Movimente o controle deslizante e observe o que acontece. Relate suas observações. 

 

Volume do sólido limitado 
superiormente por 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥) 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥) 
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a) Coloque o controle deslizante no dois (2); 
b) Calcule a integral definida: ∫(2+senx) dx, para x variando de 2 até . 
c) Calcule a integral definida do resultado obtido para a variável y (dy), para y variando 

de 0 a 2. 
d) Clique na opção mostrar valor do volume e compare com o seu resultado. 
e) Você poderia sugerir uma única expressão que indique o que acabou de fazer? 

Qual? Justifique. 
Respostas escrita de João e José 

João José 
a) Atividade com o applet 

b) ∫ (2 + 𝑠𝑒𝑛 𝑥)𝑑𝑥 = 

2𝑥 − cos 𝑥 + 𝑐
𝜋
0

= 

2𝜋 − (−1) − (0 − cos 0) 

(2 + 𝑠𝑒𝑛 𝑥)𝑑𝑥 = 2𝜋 + 2𝜋 

c) ∫ (2𝜋𝜋 + 2)𝑑𝑦 =  

(2𝜋 + 2)𝑦 + 𝑐
2
0

= 4𝜋 + 4 𝑢. 𝑣. 

d) O resultado encontrado foi o 
mesmo. 

e) V = ∫ ∫ (2 + 𝑠𝑒𝑛 𝑥)𝑑𝑥𝑑𝑦 

a) Atividade com o applet 
b) ∫(2 + 𝑠𝑒𝑛 𝑥)𝑑𝑥 =  

2𝑥 − cos 𝑥 + 𝑐
𝜋
0

= 

2𝜋 − cos 𝜋 − 2.0 + cos 0 = 
2𝜋 + 2 

 

c) ∫ (2𝜋𝜋 + 2)𝑑𝑦 =  

(2𝜋 + 2)𝑦 →
2
0

= 4𝜋 + 4  

d) Em branco 
e) Em branco 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Na Atividade 14, o sólido representado foi um tronco de sólido de base 

retangular no plano xy de lados de tamanho  por dois e limitado superiormente pela 

superfície 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑎 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥).   

Esperávamos com essa Atividade que, após o cálculo da Integral Simples para 

x variando de o até : ∫ (2 + 𝑠𝑒𝑛𝑥)𝑑𝑥 e, posteriormente, a integral do resultado obtido 

para y variando de 0 até 2: ∫ (2𝜋 + 2)𝑑𝑦, o aluno conseguisse inferir que o volume do 

sólido pode ser calculado pela Integral Dupla: ∫ ∫ (2 + 𝑠𝑒𝑛𝑥)𝑑𝑥𝑑𝑦. 

Para os participantes, durante a resolução das questões, não houve 

controvérsias, e durante algum tempo da resolução José conduziu o diálogo 

orientando na resolução das integrais e explicando o porquê das respostas, linhas 

2323 até 2337 do Apêndice A. 
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Quadro 45 - Comentários retirados do vídeo da Atividade 14 
João Então vai ficar 2 menos cosseno de . 
José 2 menos cosseno de . 
João Ih! Deu um. 
José Menos dois vezes zero. 
João Não vai dar uma função? 
José Não. Vai dar a função constante que é essa função aqui. 
João Não, mas era para dar uma função. 
José Não, é porque a gente colocou um valor fixo aqui, a gente não botou y. 
João Aquela outra deu uma função, porque a gente botou y. 
José Botou y. 
João Duas vezes zero menos, menos cosseno zero, que vai dar mais um. 
José Mais um. 
João É isso? 
José O meu deu 2+1. 
José 2+2 

Fonte: Elaborado pela autora – Apêndice A. 

 

No decorrer do diálogo, José tenta encontrar um valor numérico aproximado 

para a área representada, linhas 2225 e 2225 do Apêndice A: “Eu tô tentando 

encontrar 2+2. Dois vezes três, seis, sete, oito, oito vírgula alguma coisa, eu não tô 

achando esse oito vírgula alguma coisa”. 

No decorrer da discussão, há novamente um retorno à questão 5, a do sólido 

formado pela paraboloide e, por fim, José, pouco a pouco, vai fazendo suas induções 

e conclui nas linhas 2454 até 2460 do Apêndice A: 

 
Então, ele, o elemento do domínio, ela é uma função, mas como você 
disse, ele, cada um deles é uma área, então eu tô pegando infinitésimo 
de um elemento que é uma área, mas a minha curva, assim, eu tô 
fazendo um artifício. Porque quando eu faço uma integral simples, ela 
dá uma integral de linhas, de uma linha no eixo, mas a minha 
interpretação é que vai cada ponto dessa linha representa uma área. 
Entendi. Entendi. 
 

A Atividade 14 foi reformulada e passou a ser chamada de Atividade Seno e 

fez parte de Tarefa que denominamos “Integrais Duplas”. As alterações e justificavas 

constam na seção Redesign das Tarefas. 

No final do segundo dia do experimento, foram abertas discussões com o 

propósito de que os participantes dessem sugestões para o aprimoramento das 

tarefas, uma vez conhecido o material, e por serem professores também, ainda que 

não de Cálculo Diferencial Integral. A partir da linha 2320 do Apêndice A, a discussão 
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foi aberta e escutamos vários comentários, incluindo algumas explicações de o porquê 

apresentaram tantas dificuldades. Algumas sugestões foram ricas para esta pesquisa. 

Uma das sugestões foi introduzir nas tarefas uma atividade apresentando um sólido 

simples, ou regular, em que o volume pudesse ser calculado de forma tradicional, ou 

seja, por meio de fórmulas, para que os alunos conseguissem comparar os resultados. 

Para tanto, inserimos uma nova atividade envolvendo um prisma regular que 

podemos calcular o volume facilmente utilizando uma fórmula. Essa atividade foi 

apresentada no redesign juntamente com as justificativas para as alterações. 

Uma segunda sugestão foi mudar a tarefa que envolve o paraboloide de 

posição, de modo que ela fosse apresentada depois da tarefa da função exponencial. 

Então, concordando com as sugestões dos participantes do primeiro experimento, e 

exatamente por causar muitas dificuldades, as atividades foram reformuladas e 

reorganizadas. 

Entendemos que para conseguirmos levantar e analisar as concepções dos 

alunos de um curso superior de engenharia, para o conceito de Integral Dupla que 

emerge a partir de interações em um cenário para aprendizagem com tarefas que 

envolvem applets das funções de duas variáveis e as esculturas matemáticas, os 

alunos têm que abarcar o conceito de uma função de duas variáveis, reconhecendo a 

superfície, a representação gráfica, gerada por ela. Sendo assim, reorganizamos as 

atividades conforme descrito na seção do redesign das tarefas. 

 

3.3 REDESIGN DAS TAREFAS 

 

As tarefas foram reorganizadas, de modo que primeiro apresentamos três tipos 

de função: Funções de uma e duas variáveis de grau 1, funções de uma e duas 

variáveis de grau dois, função seno de uma e duas variáveis e as tarefas que tratam 

das integrais.  

Segundo nosso referencial teórico (Barsalou, 2008), a cognição corporificada 

admite dois fatores centrais: os simuladores e as simulações. Enquanto os 

simuladores juntam informações entre as instâncias de uma categoria e proveem a 

capacidade de interpretar os elementos como símbolos de uma categoria, as 

simulações são conceituações particulares da categoria e, ainda, cognitivamente 
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esses dois fatores se alternam. Então, ao construirmos os conceitos de funções, ao 

vivenciarmos atividades diferentes e em situações distintas, conceituamos função e, 

portanto, realizamos uma simulação; ao mesmo tempo, a cada novo encontro, com 

atividades distintas determinamos novos elementos, formas, características comuns 

entre as diferentes funções (simulador). 

Dessa forma, consideramos que a nova disposição das tarefas, iniciando com 

os applets que envolvem as atividades de funções: funções de grau 1, funções de 

grau 2 e função seno, poderia ser eficaz para atingir os objetivos desta pesquisa. 

Pressupomos que os participantes já vivenciaram funções de uma variável, portanto 

já tinham formado simuladores e, cada nova vivência em atividades com esses tipos 

de funções despertaria a percepção para as propriedades das funções de duas 

variáveis, essenciais à compreensão de Integral Dupla. 

O objetivo do trabalho foi levantar e analisar as concepções dos alunos de um 

curso de engenharia para o conceito de Integral Dupla, que emergem em um cenário 

para aprendizagem com tarefas que envolvem a tecnologia e a representação figural 

dos sólidos limitados por funções de duas variáveis, por meio das esculturas 

matemáticas. 

A limitação para apenas três tipos de funções pode ser explicada pela relação 

entre o cálculo de integrais e o conceito de volume. Para tanto, temos o Teorema de 

Fubini, publicado em 1907, que diz que a Integral Dupla de qualquer função contínua 

pode ser calculada como uma integral iterada em qualquer ordem de integração e 

podemos calcular a Integral Dupla integrando uma variável de cada vez. 

Teorema de Fubini: Se f(x,y) for contínua na região retangular R: a≤x≤b, c≤y≤d. 

então: ∬ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝐴 =  ∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 𝑑𝑦 =  ∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 𝑑𝑥.
 

  (THOMAS, 2004, 

p.358). 

Segundo Bouchara et al (1996, p.128) a ideia do Teorema de Fubini é se f(x,y) 

é contínua e positiva na região R=[a,b]x[c,d] então a  área A(x), da secção plana 

abaixo do gráfico de f(x,y) e acima do plano xy com x fixado, será A(x) = ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦. 

E que pelo princípio de Cavallieri, o volume do sólido limitado pela função f(x,y) na 

região R é igual a ∫ 𝐴(𝑥) 𝑑𝑥 = ∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 𝑑𝑥 , o que implica para calcularmos a 

Integral Dupla primeiramente calculamos a integral simples de f(x,y) em relação a y 
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de c até d, mantendo x fixo e depois calculamos a integral da função resultante em 

relação a x de a até b, e ainda ∬ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝐴 =  ∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 𝑑𝑦 =  ∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 𝑑𝑥.
 

 

 
Figura  34 - Secção transversal do sólido 

 
Fonte: Avritzer e Carneiro (2012, p.3). 

 

Usando esse teorema, refizemos as escolhas de quais funções 

trabalharíamos. Optamos por funções de grau 1, funções de grau 2 e função seno. No 

Quadro 46 apresentamos a Atividade Prisma a qual é limitada superiormente por uma 

função polinomial de grau um de duas variáveis.   

 
Quadro 46 – Justificativa da inserção da Atividade Prisma 

Objetos Matemáticos Comentários 

Prisma: O sólido representado no espaço cartesiano é 
um prisma de base retangular. Podemos dizer que ele é 
um sólido limitado superiormente pela função de duas 
variáveis (constante) f(x,y)=4 e lateralmente por [a,b] x 
[c,d]. 

 

A escolha desse sólido é por sua 
forma regular podendo seu 
volume ser obtido através de 
uma fórmula, o que poderá 
ajudar na concepção do cálculo 
da Integral Dupla como volume. 

Atividade Prisma  

O sólido representado no espaço cartesiano é um prisma de base retangular. Podemos 
dizer que ele é um sólido limitado superiormente pela função de duas variáveis 
(constante) f(x,y)=4. e lateralmente por [a,b] x [c,d]. 
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a) Qual é o intervalo [a,b] que limita este sólido (eixo x)?  

b) Qual é o intervalo [c,d] que limita este sólido (eixo y)? 

 c) Sabendo que a integral de Riemann nos fornece o valor da área de uma determinada 
região, calcule a integral definida: ∫

 
 f(x,y) dx para o intervalo [a,b].  

d) Identifique (nomeie) qual a secção você calculou a área.  

e) Sabendo que a fórmula para calcular a área de um retângulo é:   A= BxH, verifique se 
os resultados dos cálculos realizados com integral conferem com os realizados com a 
fórmula. 

f) Calcule a integral do resultado obtido no item c, para o intervalo [c,d]: 
∫(𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑐)𝑑𝑦. 

 g) Sabendo que o volume de um prisma é dado pela formula: V= Área da Base X Altura. 
Calcule o volume do prisma e compare com o resultado obtido no item anterior.  

h) Clique na opção "processo de integração" e observe o que acontece. 

 i) Que relações, caso existam, você observou entre o deslocamento do plano que delimita 
o prisma e o valor de seu volume?  

j) Você poderia sugerir uma única expressão que indique o cálculo das duas integrais? 
Qual? Justifique. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Inserimos, na atividade, um novo item que chamamos de “processo de 

integração”. Esse item trabalhou com a ideia geométrica do Teorema de Fubini: a área 

da secção transversal, que aparece primeiro no applet, é para quando y é igual a zero, 

logo, neste caso, a área calculada coincide com a face do prisma e depois, à medida 

que a secção transversal translada sobre a região R=[0,3] x [0,2]  delimitando o sólido, 

o volume do sólido é mostrado até a secção transversal coincidir com a face oposta à 

inicial, resultando, assim, o valor do volume do sólido. 

 
 
 

Processo de Integração 
(cálculo do volume) 



134 

Figura  35 - Processo Geométrico do Teorema de Fubini 

  
Fonte: Atividade no GeoGebra, elaborada pela autora. 

 

Para essa atividade, a nossa proposta inicial de Montagem Conceitual foi 

colocar, no espaço de entrada um, a representação algébrica e gráfica da função 

constante com base na manipulação do applet e, no espaço de entrada dois, a 

escultura matemática, que pôde ser manipulado durante a realização da tarefa, dando 

ênfase que, para Fauconnier e Turner (2002), não necessariamente os espaços de 

entrada seguem uma ordem; portanto, esses espaços de entrada podem ser usados 

independentemente de sua numeração. No espaço genérico, colocamos o cálculo de 

área de um retângulo, o cálculo do volume de um prisma de base retangular (o qual 

foi usado nesta atividade) e a Integral de Riemann, projetando, assim, no espaço de 

montagem, a representação do indivíduo para a Integral Dupla. 

 
Figura  36 - Montagem Conceitual da Atividade Prisma 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A próxima atividade, proposta por nós, envolveu a função trigonométrica seno. 

 
Quadro 47 – Justificativa da Alteração da Atividade Seno. 

Objetos Matemáticos Comentários 

Seno: O sólido representado no espaço 

cartesiano tem base retangular. Podemos dizer 

que ele é um sólido limitado superiormente 

pela função de duas variáveis (constante) 

f(x,y)= a + sen(x) e inferiormente pelo plano xy, 

em que a varia de 0 até 3 de acordo com o 

controle deslizante (a), e lateralmente por [a,b] 

x [c,d]. 

 

 

Escolhemos esse objeto matemático 

porque a primeira integral fornece a área 

de uma secção transversal que manterá 

seu valor quando transladarmos essa 

secção sobre R, portanto ao calcularmos 

a segunda integral, fazemos uma 

translação dessa área constante. Em um 

segundo momento, pedimos que o cálculo 

da integral seja invertido (Teorema de 

Fubini). Assim como o sólido gerado com 

a função exponencial, também tem o 

mesmo conceito, ele foi removido das 

tarefas. 

 

Atividade seno  

O sólido representado no espaço cartesiano é um tronco de prisma de base retangular. 
Podemos dizer que ele é um sólido limitado superiormente pela função de duas variáveis 
(constante) f(x,y)= a + sen(x), em que, a varia de 0 até 3 de acordo com o controle 
deslizante (a), e lateralmente por [a,b] x [c,d]. 
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a) Movimente o controle deslizante (a) e observe o que acontece com a altura do sólido.  

b) Coloque o controle deslizante (a) no valor 2.  

c) Qual é o intervalo [a,b] que limita este sólido (eixo x)?  

d) Qual é o intervalo [c,d] que limita este sólido (eixo y)?  

e) Sabendo que a integral de Riemann nos fornece o valor da área de uma determinada 

região, calcule a integral definida: ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 [𝑎, 𝑏].  

f) Identifique (nomeie) a secção do sólido a qual você calculou área.  

g) Calcule a integral do resultado obtido no item e, para o intervalo [c,d]: 

∫(𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑒) 𝑑𝑦  

h) Clique na opção "processo de integração" e observe o que acontece.  

i) Que relações, caso existam, você observou entre o deslocamento do plano que delimita 

o sólido e o valor de seu volume?  

j) Uma forma de expressar esse volume é a integral dupla: ∫ ∫(2 + sen(x))dx dy para os 

intervalos [a,b] para x e [c,d] para y. O que acontece se invertermos a ordem do 

cálculo  das integrais, ou seja primeiro calcular em relação a variação de y: 

∫ ∫(2 + sen(x))dy dx para os intervalos [c,d] para y e [a,b] para x. Justifique sua resposta.  

k) Faça o cálculo da integra dupla sugerida no item anterior.  

l) Você poderia explicar por que na primeira integral do primeiro processo o resultado foi 

uma constante e, do segundo processo foi uma função? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Embora a atividade para a função seno tivesse diversas alterações, 

mantivemos a Montagem Conceitual que havíamos construído para ela (ver seção 

2.3.4). 

Processo de Integração 
(cálculo do volume) 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 2,5 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥) 
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A próxima atividade proposta por nós, foi uma atividade que envolveu a função 

quadrática do tipo f(x,y)= x2+y2 +a, em que, para o cálculo da Integral Dupla, tomamos 

o valor zero para o a da função. 

 
Quadro 48 – Justificativa da alteração da Atividade Quadrática. 

Objetos Matemáticos Comentários 

 Quadrática: O sólido representado no espaço 
cartesiano tem base retangular. Podemos dizer 
que ele é um sólido limitado superiormente 
pela função de duas variáveis f(x,y)= x2+y2 +a 
e inferiormente pelo plano xy, em que, a varia 
de 0 até 2 por meio do controle deslizante, e 
lateralmente por [a,b] x [c,d]. 

 

Escolhemos esse objeto matemático 
porque a primeira integral, que fornece a 
área da secção transversal não é uma 
constante, resulta em uma função, 
justificável pela irregularidade do objeto. 
Ao solicitarmos a inversão da ordem do 
cálculo das integrais, acontece a mesma 
coisa. 
Para efeito de manipulação da escultura 
matemática, também alteramos o 
tamanho da base do prisma das 
dimensões de 2x1 centímetros para 2x2 
centímetros. 

Atividade Quadrática  

O sólido representado no espaço cartesiano é um tronco de prisma de base retangular. 

Podemos dizer que ele é um sólido limitado superiormente pela função de duas variáveis 

(constante) f(x,y)= x2+y2+a, em que, a varia de 0 até 2 por meio do controle deslizante, e 

lateralmente por [a,b] x [c,d]. 

 

a) Movimente o controle deslizante (a) e observe o que acontece com a altura do sólido.  
b) Coloque o controle deslizante (a) no 0 (zero)  
c) Qual é o intervalo [a,b] que limita este sólido (eixo x)?  
d) Qual é o intervalo [c,d] que limita este sólido (eixo y)?  

Processo de Integração 
(cálculo do volume) 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 + 𝑦  
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e) Sabendo que a integral de Riemann nos fornece o valor da área de uma determinada 
região, calcule a integral definida: ∫ f(x, y) dx para o intervalo [a, b].  
f) Identifique (nomeie) a secção do sólido a qual você calculou a área.  
g) Calcule a integral do resultado obtido no item e, para o intervalo [c,d]: 

∫(resultado do item e)dy.  
h) Clique na opção "processo de integração" e observe o que acontece.  
i) Que relações, caso existam, você observou entre o deslocamento do plano que delimita 
o sólido e o valor de seu volume?  
j) Inverta a ordem das integrais, calcule a nova integral e verifique se os resultados 
obtidos nos dois processos são iguais.  
k) Escreva o processo do cálculo usando apenas uma expressão. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Embora a atividade para a função quadrática tivesse diversas alterações, 

mantivemos a Montagem Conceitual que havíamos construído para ela (ver seção 

2.3.2). 

A próxima atividade proposta por nós, foi uma atividade que envolveu a função 

f(x,y)= − 𝑥 − 𝑦 + 2, definindo um tetraedro. 

 
Quadro 49 – Justificativa da alteração da Atividade Tetraedro 

Objetos Matemáticos Comentários 

Tetraedro: sólido representado no espaço 
cartesiano é um tetraedro. Podemos dizer 
que ele é um sólido limitado superiormente 

pela função de duas variáveis f(x,y)= − 𝑥 −

𝑦 + 2, e a base é um triângulo limitada em x 

de zero até três [0,3] e, em Y de zero até y= 

− 𝑥 + 4.  

 

 

Escolhemos esse objeto matemático 
porque a base deixa de ser retangular e 
passa a ser triangular o que faz com que a 
variação da primeira integral esteja entre 
funções e não mais constantes. Além disso, 
trocamos o tetraedro original (com todas as 
faces congruentes) por um com todas as 
faces de dimensões diferentes, levando o 
aluno a interpretar qual a secção que está 
calculando a área. A inversão da ordem das 
integrais requer manipulação da função que 
delimita a base. 

 

(−x + y + 4)𝑑𝑦𝑑𝑥 
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Atividade tetraedro  

O sólido representado no espaço cartesiano é um tetraedro. Podemos dizer que ele é um 

sólido limitado superiormente pela função de duas variáveis f(x,y)= − 𝑥 − 𝑦 + 2 , e a 

base é um triângulo limitada em x de zero até três [0,3] e, em Y de zero até   y= − 𝑥 + 4. 

 

Escreva a expressão (integral dupla) que representa o volume do tetraedro.  
Calcule o volume do tetraedro utilizando a integral. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Embora a atividade para do Tetraedro tivesse diversas alterações, mantivemos 

a Montagem Conceitual que havíamos construído para ela (ver seção 2.3.1). 

A disposição das novas Tarefas é apresentada, a seguir, conforme cópia do e-

book gerado no GeoGebra e encontrado no endereço: 

https://www.geogebra.org/m/J3jHVs4H. 

 
Figura  37 - Capa do e-book e seu índice 

Esculturas Matemáticas: Atividades para o estudo da Integral 

Dupla 

 

Processo de Integração 
(cálculo do volume) 

𝑓(𝑥, 𝑦) = −
2

3
𝑥 −

1

2
𝑦 + 2 

𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 5𝑥 − 5𝑦 + 5 
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O objetivo da pesquisa é levantar e analisar as concepções dos alunos de um curso 

de engenharia para o conceito de integral dupla, que emergem em um cenário para 

aprendizagem com tarefas que envolvem a tecnologia e a representação figural dos 

sólidos limitados por funções de duas variáveis, através dos sólidos impressos em 3D. 

Índice 

Tarefa 1 - As funções polinomiais de grau 1 de uma e duas variáveis.  
Atividade 1 
atividade 2 
Tarefa 2 - As funções polinomiais de grau 2 de uma e duas variáveis. 
Atividade 1 
Atividade 2 
Tarefa 3 - A função seno de uma e duas variáveis.  
Atividade 1 
Atividade 2 
Tarefa 4 - Integrais duplas.  
Atividade Prisma 
Atividade seno 
Atividade quadrática 
Atividade tetraedro 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A Tarefa I ficou destinada às funções de uma e duas variáveis de grau um. 

 
Figura  38 - Capa da Tarefa I 

Tarefa 1 - As funções polinomiais de grau 1 de uma e 
duas variáveis  

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1 

𝑓(𝑥) = 𝑥 − 1 
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Nos Quadros 50 e 51 apresentamos o redesign das atividades 1 e 2 da 

primeira Tarefa. 

 

Quadro 50 - Redesign da Tarefa I: Atividade 1 
Atividade 1 

    i.       Movimente o controle deslizante e observe a função f(x) nas suas  
representações algébrica e gráfica. Relate suas observações.   

     ii.      Qual o grau da função f(x) e da função g(x,y)?    
     iii.      A representação gráfica da função f(x) é uma reta no plano cartesiano.    

        Qual a representação gráfica da função g(x,y) no espaço cartesiano?     
iv.   Movimente o controle deslizante e observe a função g(x,y) nas suas 

representações algébricas e gráfica::  
a) Relate suas observações.   
b) Qual o trio ordenado em que o plano corta o eixo do Z?   
c) Qual o valor do coeficiente da função g(x,y) “que não multiplica nem x e nem 

y”?   
d) Que relações, caso existam, você observou entre as repostas dos itens c e d?  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 5𝑥 − 5𝑦 + 5 
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Quadro 51 - Redesign da Tarefa I: Atividade 2 
Atividade 2 

 Movimente o controle deslizante e observe o que acontece com os gráficos das 
funções;  

 Que relações, caso existam, você observou entre os dois gráficos? Fale sobre elas 
justificando suas respostas.  

 Que relações, caso existam, você observou entre as funções da atividade 1 e da 
atividade 2? Fale sobre elas justificando suas respostas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A Tarefa II ficou destinada às funções polinomiais de grau 2 de uma e duas 

variáveis. 

Figura  39 - Capa da Tarefa II 

Tarefa 2 - As funções polinomiais de grau 2 de uma e 
duas variáveis  

  

1. Atividade 1                                                     2. Atividade 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

𝑓(𝑥) = 𝑥 − 1 

𝑔(𝑥, 𝑦) = (
3

−1
)𝑥 − (

3

−1
)𝑦 + 3 
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Nos Quadros 52 e 53 apresentamos o redesign das atividades 1 e 2 da 

segunda Tarefa. 

 
Quadro 52 - Redesign da Tarefa II: Atividade 1 

Atividade 1 

Movimente o controle deslizante e verifique o que acontece com o gráfico e a notação algébrica 
da função em relação a a, b e c. 

 

O que acontece com a parábola quando você movimenta o coeficiente a?  
Quando a é igual a zero, o que acontece e por quê?  
O que acontece com a parábola quando você movimenta o coeficiente b?  
O que acontece com a parábola quando você movimenta o coeficiente c? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 53 - Redesign da Tarefa II: Atividade 2 
Atividade 2 

Movimente o controle deslizante e verifique o que acontece com o gráfico e a representação 
algébrica função em relação a a, b e c. 

 

𝑓(𝑥) = 1𝑥 + 0𝑦 + 0 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 1𝑥 + 1𝑦  
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a) Coloque os controles deslizantes a e b no um (1) e com auxílio do mouse vire a paraboloide de 
maneira a conseguir uma vista superior (ver um círculo). 
b) Mova os controles deslizantes para valores diferentes de modo que a>b. O que aconteceu? 
Relate suas observações. 
c) Mova os controles deslizantes para valores diferentes de modo que a < b. O que aconteceu? 
Relate suas observações. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Tarefa III ficou destinada às funções seno de uma e duas variáveis. 

 
Figura  40 - Capa da Tarefa III 

Tarefa 3 – Função seno de uma e duas variáveis 

 
1. Atividade 1                                                    2. Atividade 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nos Quadros 54 e 55 apresentamos o redesign das atividades 1 e 2 da 

terceira Tarefa. 

 

Quadro 54 - Redesign da Tarefa III: Atividade 1 
Atividade 1 

a) Observe o que acontece com as representações algébricas e gráficas das 
funções f e g quando a=1 e b=1 no intervalo [0, 2]  

b) Observe o que acontece com as representações algébricas e gráficas das 
funções f e g em que a=2 e b=1no mesmo intervalo, ou seja, [0, 2] . E quando 
a=3? Relate suas observações.  

c) Volte o controle deslizante para a posição inicial, ou seja, a=1. Observe o que 
acontece com as representações algébricas e gráficas das funções f e g quando 
a=1 e b=2 no intervalo [0, 2]  

𝑓(𝑥) = 1. 𝑠𝑒𝑛(1𝑥) 
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d) Observe o que acontece com as representações algébricas e gráficas das 
funções f e g quando a=1 e b=3no mesmo intervalo, ou seja, [0, 2] . Relate suas 
observações. 

 e) Que relações, caso existam, você observou que existem entre os dois gráficos? 
Fale sobre elas justificando suas respostas.  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Quadro 55 - Redesign da Tarefa III: Atividade 2 
Atividade 2 

a) Escolha a primeira função e observe o que acontece.  

b) Qual é o conjunto domínio e o conjunto imagem dessa função?  

c) A representação gráfica desta função (as “ondas” da superfície), tem a direção de 
que eixo?  

d) Você consegue estabelecer uma relação entre a representação gráfica e a 
representação algébrica da função. Fale sobre o assunto.  

e) Repita o processo (questões a, b, c, e d) para as outras funções. 

𝑓(𝑥) = 1. 𝑠𝑒𝑛(1𝑥) 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 1. 𝑠𝑒𝑛(1𝑥) 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A Tarefa IV ficou destinada às Integrais Duplas, conforme Figura 41 e cada 

uma destas atividades foi discutida e justificada no início desta seção. 

 
Figura  41 - Capa da Tarefa IV 

Tarefa 4 – Integrais duplas  

         
1. Atividade Prisma                                2.     Atividade seno 

                      

3. Atividade quadrática                               2.     Atividade tetraedro 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A quarta Tarefa, composta pelas quatro atividades (Prisma, Seno, Quadrática 

e Tetraedro), foi apresentada no início desta seção. 

Finalizando o redesign das Tarefas e com os programas para impressão dos 

sólidos para a quarta tarefa, realizamos o segundo experimento o qual será descrito, 

juntamente com nossas análises, no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 SEGUNDO CICLO 

 

Reservamos este capítulo para descrever o ciclo dois desta pesquisa, os 

resultados obtidos e nossas análises. O experimento foi realizado com um grupo de 

alunos do curso de Engenharia de Produção da Faculdade Flamingo. No plano do 

curso desta engenharia não está incluído o conteúdo de cálculo de funções de duas 

variáveis; sendo assim, foi criado um curso de extensão universitária com trinta aulas 

para complementação do curso. Para o desenrolar do conteúdo planejado, foram 

utilizadas as tarefas construídas nesta pesquisa que, no decorrer deste capítulo, serão 

apresentadas. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO  

 

O curso de extensão foi destinado aos alunos dos cursos de Engenharia de 

Produção da faculdade Flamingo, com o objetivo de ampliar os conhecimentos em 

Cálculo Diferencial e Integral, no que diz respeito ao cálculo de volume de sólidos 

diversos, em um cenário que envolveu a tecnologia e a representação figural (as 

esculturas matemáticas) de sólidos limitados por funções de duas variáveis, por meio 

das esculturas matemáticas. O intuito foi partir de applets constituídos de funções de 

duas variáveis que podem ser manipuladas em suas representações no espaço 

cartesiano, compará-los às esculturas matemáticas e associá-los à integração de 

funções de duas variáveis. 

Para participar do curso, os alunos deveriam conhecer o Cálculo de Integral de 

funções de uma variável e os conceitos da Integral definida. Em síntese, o conteúdo 

do curso concentrou-se em funções de uma e de duas variáveis, volume de sólidos 

limitados pelas funções de duas variáveis e Integral Dupla, distribuídos em trinta aulas. 

Destas, vinte foram presenciais e dez destinadas a atividades e exercícios realizados 

a distância. Os exercícios realizados à distância envolveram assuntos pré-requisitos 

como os diferentes tipos de funções de uma variável: função afim, função quadrática, 
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função exponencial, função logarítmica e duas funções trigonométricas (seno e 

cosseno). As aulas foram distribuídas conforme Quadro 56, apresentado a seguir: 

 

Quadro 56 - Distribuição das aulas 
Número da aula Conteúdo Tipo de aula Tecnologia 

Aula 1,2      (presencial)  Função Afim, quadrática 
Aula expositiva com 
auxílio do software 

GeoGebra 
Projetor 

Aula 3 e 4      
(presencial)  

Função Exponencial e 
Logarítmica 

Aula expositiva com 
auxílio do software 

GeoGebra 
Projetor 

Aula 5 e 6 (EAD)   Funções de uma variável 
Atividade de 

pesquisa e lista de 
exercícios 

-  

Aula 7 e 8 (presencial)  Funções Trigonométricas 
Aula expositiva com 
auxílio do software 

GeoGebra 
Projetor 

Aula 9 e 10                  
(EAD) 

Funções Trigonométricas 
Atividade de 

pesquisa e lista de 
exercícios 

 - 

Aula 11 e 12  
(presencial)    

Funções de duas 
variáveis 

Aula expositiva com 
auxílio do software 

GeoGebra 
Projetor 

Aula 13, 14 (presencial) 
Funções de duas 

variáveis 

Aula expositiva com 
auxílio do software 

GeoGebra 
Projetor 

Aula 15 e 16                
(EAD) 

Funções de duas 
variáveis 

Atividade de 
pesquisa e lista de 

exercícios 
-  

Aula 17 e 18 
(presencial) 

Transição da função de 
uma variável para a 

função de duas variáveis 

Aula prática com 
ebook e a impressão 

do sólido 

Laboratório com 
internet e esculturas 

matemáticas 

Aula 19 e 20            
(EAD) 

Transição da função de 
uma variável para a 

função de duas variáveis 

Atividade de 
pesquisa e lista de 

exercícios da Apostila 
-  

Aula 21 e 22 
(presencial)  

Volume de um sólido 
regular (Prisma) 

Aula prática com 
ebook e a impressão 

do sólido 

Laboratório com 
internet e esculturas 

matemáticas 

Aula 23 e 24 
(presencial) 

Volume de um sólido 
limitado pela função 

senoide 

Aula prática com 
ebook e a impressão 

do sólido 

Laboratório com 
internet e esculturas 

matemáticas 

Aula 25 e 26   
(presencial) 

Volume de um sólido 
limitado por uma 

paraboloide 

Aula prática com 
ebook e a impressão 

do sólido 

Laboratório com 
internet e esculturas 

matemáticas 

Aula 27 e 28   
(presencial) 

Volume de um sólido 
limitado por um plano 

(Tetraedro) 

Aula prática com 
ebook e a impressão 

do sólido 

Laboratório com 
internet e esculturas 

matemáticas 

Aula 29 e 30                  
(EAD) 

Volume de um sólido por 
meio da Integral Dupla 

Atividade de 
pesquisa e lista de 

exercícios da Apostila 
 - 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2 APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO 

 

Todos os participantes cursavam Engenharia de Produção, sendo que quatro 

eram alunos do quinto semestre e doze alunos do quarto semestre. Portanto, todos 

os alunos já haviam passado pelos componentes curriculares de cálculo. No plano do 

curso de engenharia, constam dois semestres de Cálculo Diferencial e Integral que 

podemos sintetizar como: o primeiro formado pelo estudo das funções de uma variável 

e derivadas dessas funções; o segundo cálculo é nomeado de Cálculo para 

Engenharia, e é formado pelo estudo de aplicações de derivadas, integrais de funções 

de uma variável e aplicações dessas integrais. Desse modo, o estudo de funções de 

duas variáveis e Integrais Duplas não faz parte no plano do curso. 

Para apresentarmos os participantes do curso de extensão, no qual setenta por 

cento foi destinado ao estudo de funções de duas variáveis e Integrais Duplas, 

compondo o projeto desta tese, fizemos um questionário (disponível no Apêndice C) 

que os participantes responderam no primeiro encontro do curso. O Quadro 57, 

apresenta as características dos participantes: 

 
Quadro 57 - Características dos participantes 

Qual semestre e qual o curso 
está fazendo?  

 12 no 4º semestre; 
 4 no 5ª semestre. 

 

Idade 
 3 alunos até de 20 anos; 
 6 alunos entre 21 e 25 anos; 
 4 alunos entre 26 e 30 anos; 
 3 alunos a partir de 31 anos. 

 

Em que escola você cursou o 
ensino médio? 

100% dos alunos eram advindos de escola pública 

0

5

10

15

4º semestre 5º semestre

Semestre que cursam

0 2 4 6 8

Até 20 anos
Entre 21 e 25 anos
Entre 21 e 25 anos
A partir de 30 anos

Faixa etária
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Possui outro curso de nível 
técnico ou superior?  

 6 alunos não possuem outro 
curso; 

 7 alunos curso técnico; 
 3 alunos curso superior. 

 

Qual ano de conclusão do ensino 
médio?  
Ou se fez algum outro curso: Em 
caso positivo, qual(is), onde e  
ano de conclusão? 
 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nos questionários, foi solicitado que os alunos se autoavaliassem com notas 

entre zero (insatisfatório) e 5 (muito bom) quanto a três quesitos: desempenho em 

matemática, conhecimento de funções e conhecimento de integral. 

 

Quadro 58 - Descrição dos desempenhos (autoavaliativo) dos participantes em Matemática 

Considerando zero (0) 

insatisfatório e cinco (5) muito 

bom, como você avalia o seu 

desempenho em 

Matemática? 

 

0
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8

Nenhum Técnico Superior

Tipo de curso

Graduação técnica/superior
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Considerando zero (0) 

insatisfatório e cinco (5) muito 

bom, como você avalia o seu 

conhecimento de funções? 

 

Considerando zero (0) 

insatisfatório e cinco (5) muito 

bom, como você avalia o seu 

conhecimento de cálculo de 

integral? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com base nos dados apresentados, podemos concluir que cinquenta por cento 

dos participantes encontram-se na faixa etária entre 20 e 25 anos e que, embora cerca 

de trinta por cento tenha ficado fora da escola, entre o último curso e o atual, mais de 

5 anos, a maioria fez uma autoavaliação sugerindo um desempenho de nível médio 

para a Matemática no geral. 

 

4.3 EXPERIMENTO DO SEGUNDO CICLO 

 

Os encontros aconteceram na Faculdade Flamingo, em São Paulo, na unidade 

Lapa. Os cinco primeiros encontros foram destinados ao estudo de funções de uma e 

de duas variáveis, desenvolvidos em uma sala de aula tradicional com o auxílio do 

projetor e do GeoGebra. Porém este segmento do curso não foi analisado, portanto 

nos concentramos a partir do sexto encontro: aulas 17 e 18, aulas 21 a 28, que foram 

descritas no Quadro 56, porque as atividades que envolveram esta pesquisa estão 

concentradas nesses encontros. 
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4.3.1 Dinâmica dos Encontros 

 

Os cinco encontros que foram analisados duraram cerca de uma hora e 

quarenta minutos e foram realizados no Laboratório de Informática, no subsolo da 

faculdade. Este laboratório é constituído por vinte computadores dispostos conforme 

Figura 42. As tarefas foram realizadas com o auxílio dos applets reunidas em um e-

book do GeoGebra, que pode ser localizado no endereço: 

www.geogebra.org/m/J3jHVs4H, além das esculturas matemáticas que foram 

necessários para complementar a Tarefa IV, destinada ao cálculo das Integrais Duplas 

para definição do volume do sólido. 

 
Figura  42 - Foto do laboratório de informática 

 
Fonte: Material da pesquisa. 

 

Os alunos foram orientados a sentarem em duplas de modo que duas duplas 

pudessem discutir entre si as tarefas. Duas das duplas foram filmadas, e a escolha 

das duplas foi apenas baseada em semestre que cursavam e a assiduidade nas aulas 

anteriores. Uma dupla foi composta por alunos do quarto semestre e outra dupla por 

alunos do quinto semestre. As outras duplas foram observadas no decorrer do 

experimento, mas não foram filmadas. 

O objetivo da pesquisa foi levantar e analisar as concepções dos alunos de um 

curso de engenharia para o conceito de Integral Dupla, que emergem em um cenário 

para aprendizagem com tarefas que envolvem a tecnologia e a representação figural 

dos sólidos limitados por funções de duas variáveis, por meio das esculturas 

matemáticas. Para tanto, tínhamos interesse nos discursos dos alunos, nas suas 

interações sociais e nas manifestações perante as atividades. As sessões foram 

gravadas em vídeo e, assim, puderam ser revistas tantas vezes quanto necessário, o 

que nos permitiu não perder os detalhes importantes para as nossas análises e, 
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juntamente com o material de filmagem, tínhamos as respostas por escrito dos alunos 

para apoiar nossas análises. 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para análise dos discursos, utilizamos o Modelo da Estratégia Argumentativa 

(MEA) que “busca explicar momentos de negociação, quando um quer convencer o 

outro de uma tese, reconhecendo a existência de controvérsias e acordos” (CASTRO; 

FRANT, 2011, p.73), utilizarmos o material escrito produzido pelas duplas durante o 

desenvolvimento das tarefas e as gravações de vídeo dos encontros. Para a 

fundamentação, nos apoiamos na Teoria da Cognição Corporificada (LAKOFF; 

JOHNSON, 2012; LAKOFF; NÚÑEZ, 2000; BARSALOU, 2008, 2009) a fim de 

verificarmos as montagens conceituais que os participantes fizeram e, na medida do 

possível, examinarmos as simulações que os alunos possam ter feito.  

O MEA segue 10 etapas das quais utilizamos 5, resumidamente descritas 

como: a)  leitura exaustiva do material; b) localização das controvérsias; c) busca dos 

“enunciados” e dos argumentos utilizados para sustentar esses enunciados (quando 

possível); d) elaboração de esquemas segundo a  perspectiva de Facounnier e Tunner 

(2002) referentes ao discurso, isto é, buscar a “construção de um esquema explicativo, 

que coloque em destaque o jogo argumentativo engendrado pelo sujeito, dentro do 

qual emerge um sentido” (CASTRO; FRANT, 2011, p. 84); e), as concepções dos 

alunos para Integral Dupla e a busca de evidências para essa concepções. 

Para a análise de cada atividade, escolhemos apresentar a atividade, inserir as 

respostas escritas pelos participantes e seus discursos. Em nossas análises, 

dedicamos maior atenção à Tarefa IV, na qual estão concentradas as atividades de 

Integrais Duplas e para a qual as esculturas matemáticas foram utilizadas. Para a 

Tarefa I (funções polinomiais de primeiro grau de uma e duas variáveis), Tarefa II 

(funções polinomiais de segundo grau de uma e duas variáveis) e Tarefa III (função 

seno de uma e duas variáveis), nós realizaremos uma análise mais superficial. Essas 

Tarefas foram inseridas na pesquisa com a intenção de garantir que os sujeitos 

tivessem uma experiência com essas funções com a manipulação de applets, 

vivenciando experimentos diferentes dos livros didáticos. 
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Para Barsalou (apud SILVA et al, 2013, p.7115), o cérebro implementa a 

situação de simulação; ele argumenta que, quando experimentamos um evento, 

ativamos detectores de características relevantes nos sistemas neurais, realizando 

armazenamento. E ainda, que os neurônios responsáveis por capturar padrões são 

ativados para uso de futura representação, mesmo na ausência do evento ou do 

experimento; sendo assim, realizamos reencenação. Dessa maneira, o 

armazenamento apresentado tem função de produzir uma futura simulação, realizada 

de modo não necessariamente consciente. 

Dessa forma, segundo Barsalou (2009), quanto mais experiências com as 

diferentes formas de funções matemáticas os alunos viverem, maiores seriam suas 

possibilidades de utilização em futuras simulações ao trabalhar com as integrais de 

funções. Na sequência, apresentamos cada uma das tarefas, compostas por suas 

atividades, juntamente com nossas análises pautadas nessa premissa. 

 

4.4.1 Análise da Tarefa I  

 

Para análise desta Tarefa, escolhemos apresentar as atividades juntamente 

com as respostas escritas pelas duplas, fragmentos dos discursos oriundos das 

gravações de vídeos e a construção da Montagem Conceitual que os sujeitos possam 

ter feito, com base nos discursos produzidos durante a feitura das atividades.  

 
Quadro 59 – Tarefa I – Atividade 1. 

Atividade 1 

    i.       Movimente o controle deslizante e observe a função f(x) nas suas representações 
algébricas e gráfica. Relate suas observações.   

     ii.      Qual o grau da função f(x) e da função g(x,y)?    
     iii.      A representação gráfica da função f(x) é uma reta no plano cartesiano.    

        Qual a representação gráfica da função g(x,y) no espaço cartesiano?     
iv.  Movimente o controle deslizante e observe a função g(x,y) nas suas representações 

algébricas e gráfica::  
a) Relate suas observações.   
b) Qual o trio ordenado em que o plano corta o eixo do Z?   
c) Qual o valor do coeficiente da função g(x,y) “que não multiplica nem x e nem y”?   
d) Que relações, caso existam, você observou entre as repostas dos itens c e d?  
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Resposta escrita da dupla 1 

Figura  43 – Resposta da Atividade 1 da Tarefa I (dupla 1) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
I. Quando aumentamos o valor de y, diminuímos o valor de x, ou vice-versa. 

II. f(x)  função de 1º grau 

     g(x,y)  função de 1º grau 
III. A representação da função g(x,y) é no plano. 
IV. a) Quando aumentamos o valor de y, diminuímos o valor de x. 

     b) Z(-1,1,5) 
     c) número 5 
     d) o valor para Z se repete. 

 

Resposta escrita da dupla 2 

 

 

 

 

𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 5𝑥 − 5𝑦 + 5 
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                               Figura  44 – Resposta da Atividade 1 da Tarefa I (dupla 2) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
i. Quando o valor da função f(x) aumenta, a reta se movimenta gradativamente 

no eixo y. 
ii. Função de primeiro grau 
iii. A representação gráfica é um plano 
iv. a) Da função g(x,y) ao mudar os coeficientes de x, y, automaticamente muda 

a inclinação. 
b) [0,0,5] 
c) P coeficiente é 5 

d) O valor para Z se repete. 
 

Comportamento e fala das duplas frente à Atividade 1 da Tarefa I: 

Antes de iniciar as atividades, as duplas leram todas as questões. 

Ao movimentar o controle deslizante, 

no item i (Movimente o controle deslizante e 

observe a função f(x) nas suas 

representações algébricas e gráfica. Relate 

suas observações.) o primeiro integrante da 

dupla 1, mencionou: 

 - “Na verdade quando movimenta ele 
muda o, muda o ...valor de y....Quando movimenta o mouse para direita ele 
diminui x e aumenta y”.  

 

Nossa intenção foi verificar se o aluno perceberia que o coeficiente linear é 

numericamente igual à ordenada do ponto que a reta corta o eixo y. Destacamos que 

isso foi observado pela dupla na fala “ele tá cortando o eixo do y no a”. O elemento 

 Figura  45 - Interação com applet 

        
Fonte: Dados da pesquisa. 
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a referido na fala é o controle deslizante que altera o coeficiente linear da função 

𝑓(𝑥) = 𝑥 + 𝑎.  

Também foi observada a dificuldade dos alunos em passar da compreensão de 

par ordenado para trio ordenado em uma função de duas variáveis (Qual o trio 

ordenado em que o plano corta o eixo do Z?). A Dupla I, a princípio, sabia que o trio 

se referia aos valores xyz, mas questionou a professora. Não apenas as duplas 

gravadas, mas as outras duplas manifestaram suas dúvidas, porém, das seis duplas 

presentes, quatro responderam corretamente.  

Foi notado também, nas gravações, gestos para representar as funções desta 

atividade: “a f é só um risco, só uma linha e g é espaçada (movimentos circulares 

com a palma da mão), um plano” 

A segunda Atividade desta Tarefa é apresentada a seguir. 

 
Quadro 60 – Tarefa I – Atividade 2. 

Atividade 2 

 Movimente o controle deslizante e observe o que acontece com os gráficos das funções;  
 Que relações, caso existam, você observou entre os dois gráficos? Fale sobre elas 

justificando suas respostas.  
 Que relações, caso existam, você observou entre as funções da atividade 1 e da atividade 

2? Fale sobre elas justificando suas respostas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Resposta escrita da dupla 1 

 

 

𝑓(𝑥) = 𝑥 − 1 

𝑔(𝑥, 𝑦) = (
3

−1
)𝑥 − (

3

−1
)𝑦 + 3 
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                             Figura  46 – Resposta da Atividade 2 da Tarefa I (dupla 1) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 Quando aumentamos o valor de y diminuímos o valor de x, ou, vice-versa. 
 Os pontos x e y funcionam da mesma forma em ambos os gráficos, porém no 

do 2º temos a 3ª coordenada z, ou seja, trabalha em 3 dimensões, no espaço. 
 Na atividade 1, o gráfico trabalha na variação negativa da coordenada x e no 

2, na variação positiva da coordenada x. 

 

Resposta escrita da dupla 2 

                                Figura  47 – Resposta da Atividade 2 da Tarefa I (dupla 2) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 Ao movimentar a função de y, a reta corta no mesmo valor entre x e y. 
 No gráfico 2, os eixos também cortam no mesmo valor, muda a inclinação do 

plano. 
 A relação observada é: nos dois gráficos, ao movimentar o valor de y, os eixos 

(x,y) cortam no mesmo valor. 
 A relação observada é: em ambos os gráficos, os eixos cortam no mesmo 

valor. Porém, na atividade 1 o valor de x é negativo e y positivo e na atividade 
2 ocorre ao inverso.  
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Comportamento e fala das duplas frente à Atividade 2 da Tarefa I: 

Observamos que as ações corporificadas estavam presentes no desenrolar das 

atividades. Notamos que nas falas e nas respostas realizadas pelas duplas há uma 

exploração visual (exploração visual com os applets) e uma exploração física, com 

movimentos e gestos, que ajudaram a pensar e a se comunicar: 

- “Trabalhando nessa visualização, estamos trabalhando na mesma forma 
(movimento com as mãos), lá eram valores positivos – Não é isso? – Lá ele 
variava positivo e aqui o valor é negativo, vai na mesma lógica. ...por isso ela 
pede a relação entre o 1 e o 2.” 

-  Na resposta escrita, há uma denotação de movimento: “No gráfico 2, os eixos 
também cortam no mesmo valor, muda a inclinação do plano” 

Destacamos que o engajamento na realização da atividade e a discussão 

durante a utilização do dinamismo do applet deram indícios de novos elementos 

importantes para a compreensão de função de duas variáveis, os quais não 

apareceram na nossa da Montagem Conceitual.  

  
Quadro 61 – Concepções feitas pelos participantes para Atividade 1 e 2 da Tarefa I 
Reta como “risco ou linha” Dupla 1: “a f é só um risco, só uma linha” 

Plano como “algo espaçado” Dupla 1: “e g é espaçada (movimentos circulares com a palma 

da mão), um plano” 

Relação entre as variáveis dependente e independentes na função de uma variável   Dupla 
2: “quando muda o lado de y, muda o de x, a função é x y.” 
Par ordenado e trio ordenado  Dupla 2: “qual o trio ordenado? Xyz” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Montagem Conceitual é importante no processo de desenvolvimento de 

novos conhecimentos, mobilizando e interligando dinamicamente espaços mentais. A 

nossa conjectura inicial, para a Montagem Conceitual da Tarefa I, era que nos espaços 

de entrada teríamos as Representações Algébricas e Gráficas para as funções 

polinomiais de primeiro grau de uma e de duas variáveis, e ainda no espaço genérico 

as Propriedades das funções de grau um, projetando, assim, um espaço de montagem 

com a representação “Reta” no plano cartesiano e a Representação “Plano” do espaço 

cartesiano. 

Para Fauconnier, espaços mentais são configurações mentais construídas à 

medida que as pessoas pensam e interagem por meio da linguagem, seja verbal ou 

não, e esses Espaços Mentais são dinâmicos. Sendo assim, após a exploração com 
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os applets, notamos que emergiram concepções no espaço de montagem: a 

interpretação de função como uma relação entre as variáveis x e y e a representação 

do trio ordenado a partir da representação do par ordenado. 

Figura  48 – Montagem Conceitual da Tarefa I 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

4.4.2 Análise da Tarefa II 

 

A seguir, apresentamos as análises da Tarefa II, formada por funções 

polinomiais de segundo grau de uma e de duas variáveis. 

 
Quadro 62 – Tarefa II – Atividade 1 

Atividade 1 

Movimente o controle deslizante e verifique o que acontece com o gráfico e a notação algébrica 
da função em relação a a, b e c. 
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O que acontece com a parábola quando você movimenta o coeficiente a?  
Quando a é igual a zero, o que acontece e por quê?  
O que acontece com a parábola quando você movimenta o coeficiente b?  

        O que acontece com a parábola quando você movimenta o coeficiente c? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Resposta escrita da dupla 1 

                              Figura  49 – Resposta da Atividade 1 da Tarefa II (dupla 1) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 Quando movimentamos a: para o positivo, ele diminui a concavidade da 

parábola, quando movimentamos para negativo, ele inverte a parábola. 
 Quando a=0 a parábola some. 
 Quando movimentamos b, a parábola se movimenta no eixo do x. 
 Quando movimentamos c, a parábola se movimenta no eixo do y. 

 

Resposta escrita da dupla 2 
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                               Figura  50 – Resposta da Atividade 1 da Tarefa II (dupla 2) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 Quando diminui o valor de a, a concavidade aumenta “U” e ao aumentar o 

valor, a concavidade fecha. 
 Vira uma reta e deixa de ser uma função de 2º grau, porque 0.x2=0. 
 A parábola se movimenta de um lado para o outro no eixo x. 
 A parábola se movimenta de cima para baixo no eixo y. 

 

Comportamento e fala das duplas frente à Atividade 1 da Tarefa II: 

Essa atividade não causou muitas controvérsias, logo as duplas reconheceram 

a representação gráfica da função quadrática de uma variável. O uso da tecnologia 

trazendo movimento para as ideias estáticas do cálculo algébrico fizeram com que as 

duplas dessem uma maior atenção à notação gráfica. 

Comentários da primeira dupla:  

“É uma parábola, não tem o z, só tem x e y”    

A dupla 1 leu a primeira instrução: “Movimente o controle deslizante e verifique 

o que acontece com o gráfico e a notação algébrica da função em relação a a, b e c.”, 

logo em seguida, partiu para o primeiro questionamento ignorando a instrução, e 

continuaram falando (chamaremos os participantes da dupla 1 de Paulo e Maria):  

Paulo “quando a é negativo inverte a parábola, quando positivo diminui. 
(quanto maior o valor de a, menor será concavidade).”  

Maria: “Eu queria entender onde é esse ponto (se referindo ao coeficiente a) 
aqui na parábola?”, 

Paulo “o a, quando você coloca para o lado negativo, ele inverte, positivo 
normal...” ,  

Então, a professora/pesquisadora pergunta: “como é a palavra que expressa a 
concavidade” e a pergunta do segundo integrante fica esquecida. 
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Quadro 63 – Concepções da Atividade 1 da Tarefa II no applet 
 
 
 
As duplas se concentraram na 
representação gráfica. 
 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Comentários da segunda dupla: “Se mexermos o a, a concavidade se altera 

(movimentos com as mãos para representar a concavidade); “se mexermos no b o 

vértice da parábola muda de lugar; se mexermos no c, ela sobe e desce.”  

Em um curto momento, foi notado que a segunda dupla fez a comparação entre 

as notações algébrica e gráfica durante a realização da questão: “Quando a é igual a 

zero, o que acontece e por quê?”, tecendo 

os comentários (Chamaremos de Alice e 

Bruna os integrantes da segunda dupla):  

Alice: “Ela vira uma reta” 
Bruna: “Por que?”  
Alice: “Ela forma uma reta porque 

a está com x, que está ao 
quadrado.”   

(Referindo-se a  f(x) = ax + bx + c) 
 

Figura 51 – Interação com applet  

       
Fonte: Dados da pesquisa. 



166 

As duplas de alunos, no geral, foram extremamente pragmáticas, respondendo 

apenas aos questionamentos diretos, a subjetividade foi ignorada, como “Movimente 

o controle deslizante e verifique o que acontece com o gráfico e a notação algébrica 

da função em relação a a, b e c”.  

A seguir, no Quadro 64, temos a Atividade 2. 

 
Quadro 64 – Tarefa II – Atividade 2 

Atividade 2 

Movimente o controle deslizante e verifique o que acontece com o gráfico e a representação 
algébrica função em relação a a, b e c. 

 

a) Coloque os controles deslizantes a e b no um (1) e com auxílio do mouse vire a paraboloide de 
maneira a conseguir uma vista superior (ver um círculo). 
b) Mova os controles deslizantes para valores diferentes de modo que a>b. O que aconteceu? Relate 
suas observações. 
c) Mova os controles deslizantes para valores diferentes de modo que a < b. O que aconteceu? 

Relate suas observações. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Resposta escrita a dupla 1 

 

                              Figura  52 – Resposta da Atividade 2 da Tarefa II (dupla 1) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

b) Quando a>b, há uma variação no eixo x. 
c) Quando a<b, o gráfico deixa de ser uma paraboloide. 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 1𝑥 + 1𝑦  
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Resposta escrita da dupla 2 
 

                               Figura  53 – Resposta da Atividade 2 da Tarefa II (dupla 2) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
b) Ao aumentar o valor de a, o círculo se tornou uma elipse do eixo y. 
c) A elipse se formou no eixo x. 

 

Comportamento e fala das duplas frente à Atividade 2 da Tarefa II: 

A gravação da segunda dupla foi perdida, a máquina simplesmente desligou, 

quando a falha foi notada, religamos, mas a gravação da Atividade 2 já estava perdida. 

A primeira dupla, novamente, passou pelas instruções de verificar as duas notações, 

algébrica e gráfica e respondeu rapidamente os questionamentos, sem grandes 

controvérsias.  

Nossas intenções de percepção para esta atividade, assim como as falas dos 

alunos ligadas a cada imagem, foram mostradas no Quadro 65, as análises nos 

trouxeram resultados inesperados.  

Quadro 65 – Análise da Atividade 2 da Tarefa II 
Para a função 
 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑥 + 𝑦 , 
esperávamos a percepção que 
a concavidade da paraboloide 
é para cima. 
 
Não houve referência a este 
tipo de função. 
 

Para a função 
 𝑔(𝑥, 𝑦) = −𝑥 − 𝑦 , 
esperávamos a percepção que 
a concavidade da paraboloide é 
para baixo. 
Não houve referência a este 
tipo de função. 
 

 

Para a função 
 𝑔(𝑥, 𝑦) = −𝑥 + 𝑦  ou  
 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑥 − 𝑦 , 
Esperávamos a percepção que 
a superfície deixa de ser uma 
paraboloide. 
Fala dos participantes: 
“Não é uma paraboloide” 
Obs.: Parte algébrica não 
examinada pelos participantes. 
 

 
Percepção das vistas superiores 
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Não foi mencionada 
em momento nenhum 
o formato do círculo, 
pela dupla 1 somente 
quando a professora 
/pesquisadora chamou 
a atenção para o fato. 
A dupla dois escreveu 
que era um círculo.  

 
Houve a percepção do 
novo formato, mas não 
apareceu a palavra 
“elipse”. Fala da dupla 
1: “Diminui no eixo x” 
Professora/pesquisado
ra chama atenção para 
a palavra “elipse.” 
A dupla 2 escreveu que 
era uma elipse. 

 
Houve a percepção do 
novo formato, mas não 
apareceu a palavra 
“elipse”. Fala da dupla: 
“Diminui no eixo y 
Professora/pesquisado
ra chama atenção para 
a palavra “elipse.” 
A dupla 2 escreveu que 
era uma elipse. 

 
Houve a percepção do 
novo formato, mas não 
apareceu a palavra 
“hipérbole”. Fala da 
dupla: “Ele deixa de 
ser uma paraboloide” 
Professora/pesquisado
ra chama atenção para 
a palavra “hipérbole”. 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para essa Tarefa, a nossa a Montagem Conceitual apresentava, nos espaços 

de entrada um e dois, as Representações Algébricas e Gráficas para as funções de 

uma e de duas variáveis de grau dois, e ainda, no espaço genérico, as Propriedades 

das funções polinomiais de grau dois, projetando, assim, um espaço de montagem 

com a representação da “Parábola” no plano cartesiano e a representação do 

“Paraboloide” do espaço cartesiano. 

Após a realização da tarefa pelos alunos, por meio da exploração da função 

com os applets, notamos que, para as duplas, apareceram novos elementos no 

espaço de montagem: para a função de duas variáveis apresentada como 𝑔(𝑥, 𝑦) =

 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐, a representação gráfica é uma paraboloide, uma paraboloide elíptica 

ou hiperbólica, isso dependo dos valores de seus coeficientes a, b e c, e ainda, 

depende da relação entre a e b, o paraboloide pode ser elíptico com o eixo maior na 

direção do eixo x ou do eixo y. 

As falas das duplas que justificam as concepções realizadas por eles são 

apresentadas no Quadro 66. 

 
Quadro 66 – Concepções feitas pelos sujeitos para Atividade 1 e 2 da Tarefa II 

Representação gráfica - Parábola Dupla 1: “é uma parábola, não tem o x, só tem x e y” 

Propriedade da representação gráfica da função quadrática Dupla 2: “Se mexermos o 
a, a concavidade se altera, se mexermos no b o vértice da 
parábola muda de lugar, se mexermos o c, ela sobe e desce.” 
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Função de duas variáveis de grau dois como paraboloide e como uma hipérbole:   Dupla 1: 
“quando a paraboloide passa a ser uma hipérbole, ela deixa 
de ser uma parábola.” 

Propriedade de função de duas variáveis de grau dois  Dupla 2: “Ao aumentar o valor de a, o 
círculo se tornou uma elipse do eixo y. A elipse se formou no 
eixo x” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Figura  54 - Montagem Conceitual da Tarefa II 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.4.3 Análise da Tarefa III 

 

Na sequência, apresentamos as análises da Tarefa III formada por funções 

seno de uma e de duas variáveis. 

 
Quadro 67 – Tarefa III – Atividade 1 

Atividade 1 

a) Observe o que acontece com as representações algébricas e gráficas das funções f e g 

quando a=1 e b=1 no intervalo [0, 2]  
b) Observe o que acontece com as representações algébricas e gráficas das funções f e g em 

que a=2 e b=1 no mesmo intervalo, ou seja, [0, 2] . E quando a=3? Relate suas 
observações.  
c) Volte o controle deslizante para a posição inicial, ou seja, a=1. Observe o que acontece 
com as representações algébricas e gráficas das funções f e g quando a=1 e b=2 no intervalo 

[0, 2]  
d) Observe o que acontece com as representações algébricas e gráficas das funções f e g 

quando a=1 e b=3 no mesmo intervalo, ou seja, [0, 2]. Relate suas observações. 
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 e) Que relações, caso existam, você observou que existem entre os dois gráficos? Fale sobre 
elas justificando suas respostas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Resposta escrita da dupla 1 

 

                                 Figura  55 - Resposta da Atividade 1 da Tarefa III (dupla 1) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

a) Elas formam uma senoide. 
b) Quando a=2 e b=1, a frequência aumenta; a=3 e b=1, a frequência aumenta. 
c) Quando a=1 e b=2, variação na amplitude, ou seja, ela aumenta. 
d) Quando a=1 e b=3, variação na amplitude, ou seja, ela aumenta. 
e) A relação é que no 2º gráfico é trabalhando em 3 dimensões, ou seja, no 

espaço. Ambas variam em sua amplitude e frequência. 

 

 

 

 

𝑓(𝑥) = 1. 𝑠𝑒𝑛(1𝑥) 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 1. 𝑠𝑒𝑛(1𝑥) 



171 

 

Resposta escrita da dupla 2 

 

                         Figura  56 – Resposta da Atividade 1 da Tarefa III (dupla 2) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
a) Ocorre ondas no eixo x, em ambos os gráficos. 
b) Quando está em a=2  intensifica a quantidade das ondas. 
         a=3  aumenta ainda mais. 
c) No intervalo, aumenta a amplitude das ondas. 
d) b=3  a amplitude continua crescendo. 
e) A relação entre os gráficos nos mostra que ao movimentar os coeficientes, a 

amplitude alcança os mesmos valores.  
 

Comportamento e fala das duplas frente à Atividade 1 da Tarefa III: 

A dupla 1 leu as questões da atividade e argumentou “virou uma senoide”, 

após isso, partiu para a segunda questão (Observe o que acontece com as 

representações algébricas e gráficas das funções f e g em que a=2 e b=1 no mesmo 

intervalo, ou seja, [0, 2]. E quando a=3? Relate suas observações.), sendo que a 

representações algébricas das funções seno escolhidas foram f(x) = b.sen(ax) e g(x,y) 

= b sen(ax). Para responder, a dupla virou o gráfico do espaço cartesiano para uma 

posição frontal (Figura 57), indicando talvez uma busca pelo conhecido e comenta: 

“- Aumenta a frequência, né. Aumenta a frequência”, e continua “quanto mais 
agente aumenta o valor de a, mais a frequência aumenta” 

Para as próximas questões em que a deveria permanecer igual a 1 e b variar 

com o controle deslizante, obtivemos as argumentações: “-Aumenta a senoide... a 

amplitude” 

Na última questão, que solicitava a relação entre a função de uma variável e a 

função de duas variáveis, a dupla 1 discute “então a relação é que tem o ponto z, 

não? ... É 3D é a dimensão.” 
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                Figura  57 – Vista da Atividade 1 da Tarefa III utilizada pelos participantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na questão em que a é maior que 1, ou seja, quando a multiplica o arco, 

encontramos os diálogos: 

“- Na verdade aumenta o número de ondas. Não aumenta a onda, aumenta o 
ângulo dela (referindo-se ao ângulo que a curva do seno faz com o eixo x).” 

“Na verdade, aumenta o número de ondas - aqui eu tinha uma só até 2, e 
quando jogamos para o número dois, eu já tenho duas ondas, então 
aumenta a quantidade de ondas... então 3 ... aumenta mais ainda.” 

 

Para a questão em b maior que um: “E aí aumenta a altura”. Para o 

questionamento sobre a relação entre a função de uma variável e a de duas variáveis, 

encontramos: “Acho que as ondas aumentam tudo igual. Quando a gente mexe 

nos coeficientes, a amplitude encontra os mesmos valores.”  Acreditamos que, 

embora a dupla 2 falou apenas da amplitude, mas estava implícito, também, a 

compreensão da frequência. 

A segunda Atividade da Tarefa III é apresentada a seguir. 

 
Quadro 68 – Tarefa III – Atividade 2 

Atividade 2 

a) Escolha a primeira função e observe o que acontece.  
b) Qual é o conjunto domínio e o conjunto imagem dessa função?  
c) A representação gráfica desta função (as “ondas” da superfície), tem a direção de que 
eixo?  
d) Você consegue estabelecer uma relação entre a representação gráfica e a representação 
algébrica da função. Fale sobre o assunto.  
e) Repita o processo (questões a, b, c, e d) para as outras funções. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Resposta escrita da dupla 1 

                                Figura  58 – Resposta da Atividade 2 da Tarefa III (dupla 1) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
b) Conjunto domínio: Conjunto dos números reais. 
     Conjunto imagem: coordenada Z, variando de (-1,1) 
c) Tem direção no eixo do x 
d) A representação gráfica cortou o eixo onde a representação algébrica está 

especificada. 
e) Na segunda função terá direção no eixo Y e na terceira corta os dois eixos x e 

y. 

 

Resposta escrita da dupla 2 
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Figura  59 – Resposta da Atividade 2 da Tarefa III (dupla 2) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

a) As ondas cortam no eixo x. 
b) Conjunto domínio: são os números reais. 
     Conjunto imagem: é o resultado dos cortes dos eixos 
c) Está na direção do eixo x. 
d) Não respondida. 
e) -Função h(x,y) as ondas cortam no eixo y – está na direção de y. 
    - Função t(x,y) = as ondas cortam no eixo z – está na direção de z. 

 

Comportamento e fala das duplas frente à Atividade 2 da Tarefa III: 

Quando a dupla 1 chegou nesta atividade, já foi dizendo “é senoide, senoide, 

acho que não é isso que quer saber”. Após esse comentário, ficaram em dúvida 

com o conjunto domínio e o conjunto imagem. Depois das explicações da 

professora/pesquisadora relembrando o que é o conjunto domínio e o conjunto 

imagem de uma função, um dos integrantes da dupla compreendeu e respondeu, o 

outro disse não ter entendido. “eu não entendi, você quem sabe como a gente 

coloca”.  

A questão que mais nos chamou a atenção foi a percepção da relação entre a 

notação algébrica e gráfica das funções, que pareceu ter sido bem simples para um 

dos integrantes da dupla 1: 

Paulo: “eixo x, o vermelho é x.” 
Maria: “eu acho que é o eixo x.” 
Paulo: “Até porque é seno de x”, inseguros, confirmam com a 

professora/pesquisadora. 
Paulo: “Será que a relação é que a onda corta o eixo que tá...” 
Maria: “Pode ser” 
Paulo: “ A relação é assim – seno de x corta o eixo do x.” 
Paulo: “O outro, seno do y, tá cortando no y” 
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Para a segunda dupla, salientamos que a compreensão do que é conjunto 

domínio e conjunto imagem foi complicada, mesmo quando a 

professora/pesquisadora tentou explicar. O que nos pareceu, durante as análises das 

imagens gravadas, foi que a dupla perdeu o interesse depois do episódio do domínio 

e imagem, diminuíram as discussões e não conseguiram manter a atenção nas 

questões desta atividade. 

A Montagem Conceitual construída por nós na Seção 2.3.4 para esta atividade 

possui nos espaços de entrada as representações algébricas e gráficas das funções 

senos de uma e de duas variáveis que puderam ser trabalhadas durante a 

manipulação dos applets. 

No espaço de entrada 1, para a primeira Atividade, temos a manipulação da 

função 𝑓(𝑥) = 𝑏. 𝑠𝑒𝑛(𝑎𝑥), em que a altera a frequência da senoide e b altera a 

amplitude, mostrando as duas representações, gráfica e algébrica. Ao mesmo tempo, 

para o segundo espaço de entrada, temos a função 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑏. 𝑠𝑒𝑛(𝑎𝑥) que, embora 

seja semelhante à função f, difere pelo fato de sua representação gráfica ser uma 

superfície, podendo o participante manipular a notação algébrica por meio dos 

controles deslizantes e consequentemente a representação gráfica, perpassando por 

diversas funções seno. 

Para o espaço genérico, colocamos as propriedades das funções seno e 

percebemos que os participantes inferiram, além da correspondência entre as 

propriedades das funções f(x) e g(x,y), o reconhecimento do conjunto domínio e 

imagem para cada tipo de função e as relações entre as representações gráficas e 

algébricas. 

No Quadro 69, destacamos algumas concepções expressas pelos participantes 

que foram notados para o espaço de montagem. 
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Quadro 69 – Concepções dos alunos na Tarefa III 
 

Representação gráfica da função 𝑓(𝑥) = 1. 𝑠𝑒𝑛(1𝑥)  e da função 𝑔(𝑥, 𝑦) = 1. 𝑠𝑒𝑛(1𝑥) 

Senoide como ondas 

 

Dupla 1: “virou uma senoide” 

Dupla 2: “Ocorre ondas no eixo x, em 

ambos os gráficos” 

 

 

Representação gráfica da função 𝑓(𝑥) = 1. 𝑠𝑒𝑛(2𝑥)  e da função 𝑔(𝑥, 𝑦) = 1. 𝑠𝑒𝑛(2𝑥) 

 Frequência como quantidade das ondas 

 

Dupla 1: “Aumenta a frequência” 

Dupla 2: “intensifica a quantidade 

de ondas” 

  

 

 

Representação gráfica da função 𝑓(𝑥) = 3. 𝑠𝑒𝑛(𝑥)  e da função 𝑔(𝑥, 𝑦) = 3. 𝑠𝑒𝑛(𝑥) 

Amplitude como altura 

 

Dupla 1: “Aumenta a senoide... a 

amplitude” 

Dupla 2: “E aí aumenta a altura”  

  

 

 

Representação gráfica da função 𝑔(𝑥, 𝑦) 𝑠𝑒𝑛(𝑥) 

Conjunto Domínio e Conjunto Imagem 

 

Dupla 1: Conjunto domínio: Conjunto dos números reais; 

Conjunto imagem: coordenada Z, variando de (-1,1) 

Dupla 2: Conjunto domínio: são os números reais; 

Conjunto imagem: é o resultado dos cortes dos eixos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura  60 - Montagem Conceitual da Tarefa III 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.4.4 Análise da Tarefa IV Atividade 1 

 

A Tarefa IV foi composta pelas quatro atividades que tratam da integração 

dupla. Portanto, para esta Tarefa, foi realizada a análise de cada uma das atividades 

separadamente.  Foi na realização desta atividade, que os alunos tiveram acesso aos 

sólidos impressos, as esculturas matemáticas. Achamos importante que antes da 

realização das tarefas, os alunos conhecessem a impressora 3D e pudessem imprimir 

os objetos matemáticos. 

Para tanto, realizamos um encontro fora dos planejados e convidamos os 

alunos a participarem, no qual eles tiveram contato com a programação computacional 

no OpenScad e com explicações, e enfatizamos como as funções estavam inseridas 

nos programas computacionais.  

Além disso, os alunos acompanharam como transformar um arquivo do tipo 

Cad ((Computer Aided Design) para uma plataforma que consegue manipular e 

mandar as informações para a impressora 3D. Neste caso, usamos o software 

Repetier-Host C1.5.4 que é de livre acesso, finalizando com a impressão dos sólidos. 

O Quadro 70, a seguir, mostra os passos que os alunos fizeram na impressão 

de cada sólido: primeiro a identificação da função dentro do programa, assim como a 
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imagem do sólido construído por esse programa; segundo, a transformação do 

programa em STL (Standart Template Library, que é o arquivo reconhecido pela 

impressora 3D); terceiro, a utilização de um software capaz de ler o arquivo STL e 

mandar para a impressora (Repetier_Host) e, por último, a impressão de cada sólido. 

 
Quadro 70 – Etapas da Impressão dos sólidos 

Programa desenvolvido no OpenScad e a 
imagem por ele gerada 

Imagem gerada no Software 
que envia as informações 
para a impressora e qual a 
posição que o sólido  foi 
impresso. 

Imagem do 
sólido sendo 
impresso 

 
               cube ([30,20,40]); 

 
 

 
for(i=[0:62]) { 
   for(j=[0:19]) { 
          translate( [i, j, 0] ) 
     cube( size = [1, 1, 20+10*sin(6*i)] );}} 

 

 
 

 

for(i=[-10:10]) { 
   for(j=[0:10]) { 
     translate( [i, j, 0] ) 
     cube( size =  
[1, 1, 

pow(i/sqrt(10),2)+pow(j/sqrt(10),2)]}} 
    
   for(i=[-10:10]) { 
   for(j=[10:20]) { 
     translate( [i, j, 0] ) 
     cube( size =  
[1, 1, pow(i/sqrt(10),2)+pow(j/sqrt(10),2)]}} 
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Programa desenvolvido no OpenScad e a 
imagem por ele gerada 

Imagem gerada no Software 
que envia as informações 
para a impressora e qual a 
posição que o sólido  foi 
impresso. 

Imagem do 
sólido sendo 
impresso 

 
polyhedron( points = [ [0,0,0], [30,0,0], 

[0,40,0], [0,0,20]], 
triangles = [[0,1,2], [0,1,3], [0,2,3], [1,2,3]]); 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A seguir, temos a foto dos sujeitos e a impressão dos sólidos. 

 
Figura  61 – Foto dos participantes usando a Impressora 3D 

 
Fonte: Material da pesquisa. 

 

No início da Tarefa IV, que envolvia o cálculo do volume por meio da integral 

dupla, os participantes já tinham impresso as esculturas matemáticas que fizeram 

parte do estudo. Para apoiar a realização das atividades com os applets e os sólidos 

em 3D, optamos em inserir nos applets a imagem do sólido gerada no OpenScad.  A 

primeira atividade da Tarefa IV foi apresentada a seguir.  
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Quadro 71 – Atividade Prisma da Tarefa IV 
Atividade Prisma  

O sólido representado no espaço cartesiano é um prisma de base retangular. Podemos dizer que 
ele é um sólido limitado superiormente pela função de duas variáveis (constante) f(x,y)=4. e 
lateralmente por [a,b] x [c,d]. 

 

a) Qual é o intervalo [a,b] que limita este sólido (eixo x)?  
b) Qual é o intervalo [c,d] que limita este sólido (eixo y)? 
 c) Sabendo que a integral de Riemann nos fornece o valor da área de uma determinada região, 

calcule a integral definida: ∫
 
 f(x,y) dx para o intervalo [a,b].  

d) Identifique (nomeie) qual a secção você calculou a área?  Se y=0, qual a face do sólido que você 
calculou a área? Lembre-se do processo de impressão do sólido. 
e) Sabendo que a fórmula para calcular a área de um retângulo é :   A= BxH. Verifique se os 
resultados dos cálculos realizados com integral conferem com os realizados com a fórmula. 
f) Calcule a integral do resultado obtido no item e, para o intervalo [c,d]: ∫(𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑒)𝑑𝑦. 
 g) Sabendo que o volume de um prisma é dado pela formula: V= Área da Base X Altura. Calcule o 
volume do prisma e compare com o resultado obtido no item anterior.  
h) Clique na opção "processo de integração" e observe o que acontece. 
 i) Que relações, caso existam, você observou entre o deslocamento do plano que delimita o 
prisma e o valor de seu volume?  
j) Você poderia sugerir uma única expressão que indique o cálculo das duas integrais? Qual? 
Justifique. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Resposta escrita da dupla 1 

 

 

 

 

 

 

Processo de Integração 
(cálculo do volume) 
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                             Figura  62 – Resposta da Atividade Prisma da Tarefa IV (dupla 1) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
a) [0,3]  eixo x 

b) [0,2]  eixo y 

c) 𝑓(𝑥) = ∫ 4 𝑑𝑥 = 4𝑥 = (4.3) − (4.0) = 12 − 0 = 12𝑢. 𝑎.  

d) 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎−→ 𝑏𝑎𝑠𝑒 3 𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 4 

e) B=3     A=4 
A=B.A = 3.4= 12 

f) 𝑓(𝑥) = ∫ 12 𝑑𝑦 = 12𝑥 = (12.2) − (12.0) = 24 𝑢. 𝑣. 

g) V=B.A = 6.4= 24 u.v. 

h) Não respondida 

i) Conforme o comprimento do prisma aumenta, seu volume também aumenta. 

j) ∫ ∫ 4𝑑𝑥𝑑𝑦 de acordo com a integral de Riemann 

 

Resposta escrita da dupla 2 

 
                       Figura  63 – Resposta da Atividade Prisma da Tarefa IV (dupla 2) 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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a) O intervalo [a,b] que limita este sólido no eixo x é (0,3) 

b) O intervalo [c,d] que limita o sólido no eixo y é (0,2) 

c) ∫ 4𝑑𝑥 = 4𝑥 = 4.3 = 12 𝑢. 𝑎. 

d) A face cuja dimensão é 3 no eixo x e 4 no eixo z 

e) A área é A=BxH, portanto A=3.4 = 12. Portanto os resultados realizados com 
a integral conferem com os realizados com a fórmula. 

f) ∫ 12𝑑𝑥 = 12𝑥 = 12.2 = 24 𝑢. 𝑎. 

g) V=BxH    v=3x2=6x4=24. Os resultados são iguais 

h) Aumenta ou diminui o volume. 

i) Conforme o prisma desloca no plano, o volume se altera. 

j) ∬ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑑𝑦. Porque o cálculo está na ordem.  

 

Comportamento e fala das duplas frente à Atividade 1 da Tarefa IV: 

A identificação dos intervalos que limitam o sólido, para a dupla 1, foi quase 

que imediata. Maria disse prontamente que o intervalo era de zero a três, enquanto 

Paulo concordava. 

Fragmentos do discurso do Maria: “O intervalo que limita o sólido de é 0 a 

3, não pera, vira aí.” (se referindo a movimentação do gráfico); “De 0 a 3 de um lado 

e do outro lado de tanto a tanto, não é?”; “X a é zero e b é três”; “O y é o verde 

(referindo-se ao eixo verde – y)”; “De zero a dois.” 

Houve a insegurança para a notação de intervalo pedindo ajuda para a 

professora/pesquisadora, mas a compreensão desses limites foi rápida com a 

manipulação do applet. Porém, o que mais chamou a atenção foi a comparação entre 

a escultura matemática e o conteúdo do applet durante a releitura da questão por 

Maria: “Superiormente pela função f(x,y) =4 e lateralmente por [a,b]X[c,d]. Aqui e 

aqui. Não? (Apontando a face no sólido)”. 

A segunda dupla, a princípio, teve certa dificuldade com a palavra 

“lateralmente”, entendo que os limites [a,b] e [c,d] fossem as faces laterais mostradas 

na tela. A dificuldade foi sanada com a releitura das questões e o uso da escultura 

matemática. 

Alice: “Não, ab né? 
Lateralmente por AB, lateralmente é aqui, não é?” 

Bruna: “Isso aqui” 

Alice: “Abcd, não é isso?” 
Bruna:  “Abcd” 
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Alice: “Então, mas ele tá no x, então x é lá embaixo, zero a, põe entre 
parênteses. Qual o intervalo [a,b] que limita esse sólido? No eixo x.” 
(mexe no sólido)  
“Gente muito torto, mas olha aqui, como se fosse massinha” (figura 
64) 

Bruna: “É zero e três.” 
Alice: “É” 
Bruna: “Zeros e três” 
Alice: “Isso, dentro de parênteses. Agora b.” 
Bruna: “Qual o intervalo [c,d] que limita esse sólido? C e d, aqui é a e b” 
Alice: “No y no eixo y. O y é o, é o verde, não é?” 
Bruna: “É de zero, é o verde.” 
Alice: “De zero e dois. Zero e dois. Aí você escreve a mesma coisa.” 

 

A Figura 64, a seguir, mostra o momento em que a dupla 2 consegue sanar a 

dúvida de encontrar os intervalos quando utilizam a escultura matemática e 

comparando com o applet.  

 

Figura  64 – Manipulação dos objetos na Atividade Prisma 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O problema apresentado foi calcular a integral, por mais simples que essa 

integral ∫ 4 𝑑𝑥 pareça, trouxe uma dúvida para a dupla 1: onde estava o x para a 

substituição? 

Paulo: “A integral de 0 a 3 de f(x,y)” 
Maria: “É. Mas aí neste caso, como que eu substituo? Essa função? 
            Aqui 4 é a área né? 
            Nos fornece o valor da área o quatro.” 

Paulo: “É, pode ser também, tá dando aqui o quatro. É, por que a área? E o 
que é altura?” 

Maria: “Mas aí, como eu faço para substituir depois o zero e o três? 
            Será que tem a integral do 4.” 

Paulo: “Não” 
Maria: “Porque na representação aqui, está colocando f(x,y). 
            Vou pegar meu caderno para ver. 
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            Você quer ver? Você está com o seu caderno da aula dela? (Se 
referindo ao caderno de Cálculo II do semestre passado). Vê se tem as 
integrais. 

             Ah! Isso. A integral resolve tudo e depois substitui o três e o zero.” 
 

A segunda dupla, também, teve dificuldades em lembrar como calcular uma 

integral, mesmo sendo simples e, ainda, teve dificuldade em estabelecer de qual 

função o exercício tratava. Assim, a professora/pesquisadora teve que interceder por 

duas vezes. 

Alice: “Ó professora, eu não entendi, não é só pegar o intervalo e fazer a 
integral?” 

Profª: “É.” 
Alice: “Intervalo x”  
Profª: “Isso, de zero três. É só fazer a integral da função. Qual é a função?” 
Alice: “Quatro.” 
Profª: “Quatro. Então a integral da função de 4 dx. O x vai estar variando de 

onde?” 
Alice e Bruna: “De zero a três.” 
Profª: “É isso.” 
Alice: “Ah! Então de zero a três, quatro dx (fazendo as anotações no papel). 

Vou ter que por um 4x dx.” 
Bruna: “4x, não é?” 

Alice: “Não é 4 dx. Não é?” 
Bruna: “Tem uma...” 
Alice: “Eu acho que é só quatro dx. Pera aí, você vai acrescentar o x 

automaticamente depois, entendeu?” (Referindo-se que após integrar 
uma constante a variável aparece) 

Bruna: “Ah, tá.” 

 

Quanto à identificação da secção do sólido para o qual haviam calculado a 

área, para a dupla 1, ficou em suspenso, não responderam até falar com a 

professora/pesquisadora, mas controversamente fizeram o próximo item que se 

tratava do cálculo da área da secção por meio da fórmula. Atribuímos esse fato ao 

saberem que o resultado deveria ser 12, o mesmo resultado da integral. 

 

Alice: “É a base é 3 e a altura é 4, né? 
Área é igual a base vezes altura. Então a área é igual a 3 vezes 4. Área 
igual a 12. Certo?” 
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A outra dupla, embora tenha chamado novamente a professora, pareceu-nos 

que a identificação da secção fazia sentido, usavam a escultura matemática para 

examinar a secção. 

Alice: “Eu acho que foi este lado aqui.” (apontando para uma das faces da 
escultura matemática”. 

Profª: “Por quê?” 

Alice: “Por causa de x e y.” (referindo-se a f(x,y). 
Profª: “Isso, exatamente. Na realidade x e z, porque z é a altura.” 
 

Quadro 72 – Concepção da expressão ∫ 4 𝑑𝑥  
 

Secção em que a área foi calculada: 

Função: f(x,y) =4        Integral: ∫ 4 𝑑𝑥  

Justificativa:  
“Por causa de x e y.” (referindo-se a f(x,y). 
O sólido é limitado superiormente pela função f(x,y) =4. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O cálculo da segunda integral não apresentou problemas para as duplas, pois 

haviam percebido que se tratava do mesmo tipo de integral ∫ 12 𝑑𝑦 . Salientamos que 

a dupla 1, embora tenha colocado dy, calculou usando a variável x, e a dupla 2, 

calculou em dx, mostrando como a função de uma variável está arraigada, é muito 

mais comum encontrar a variável x e quando trocamos por outra, surge um entrave 

como neste exemplo. 

Dupla 1:  𝑓(𝑥) = ∫ 12 𝑑𝑦 = 𝟏𝟐𝒙 = (12.2) − (12.0) = 24 𝑢. 𝑣. 

Dupla 2: ∫ 12𝒅𝒙 = 12𝒙 = 12.2 = 24 𝑢. 𝑎. 

Das sete duplas que participaram do projeto, apenas uma delas usou 

corretamente a variável y, quatro duplas realizaram como a dupla 1 e duas delas   

calcularam a integral de 4 ao invés da integral de 12. Atribuímos esse fato, talvez, à 

atenção na leitura da questão: Calcule a integral do resultado obtido no item c, para o 

intervalo [c,d]: ∫(𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑐)𝑑𝑦.  

O cálculo do volume por meio da fórmula aparentou ser simples para as duplas, 

não requerendo grandes discussões. 
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O próximo item da questão foi criado 

para mostrar o que representa o cálculo da 

segunda integral dentro do contexto volume. 

Inserimos um plano que se deslocava 

através do sólido, apresentando os diferentes 

valores do volume à medida que este plano 

se deslocava cobrindo toda a base em x e y. 

A primeira dupla ficou perdida neste 

item. Então, a professora/ pesquisadora 

tentou provocar algumas discussões e 

percepções:  

 

Profª: “Quando passa... gruda aqui, bateu? (Apontando para a tela). 
Aqui (Apontando para o controle deslizante que está ligado ao plano que 
percorre o prisma). 
Ele tá aumentando, significa que tá aumentando o prisma, e dá o 
volume. Quanto dá em dois? Que percorreu toda a base, deu 24? Que 
é esse lado? Bateu com a resposta de vocês? (Tenta provocar a 
discussão)” 

Paulo e Maria: “Sim” 
.... 

Paulo: “Quanto mais ele percorre o valor, o valor aumenta. Ele percorre não, 
quanto mais ele... esse valor cresce.” 

Profª: “Isso. Coloca em uma posição melhor para observação.” 
Maria: “O valor do volume cresce também, né?” 
Profª: “Assim você vê ele percorrer. Tá vendo, ó. Começou no zero do y e 

foi aumentando. Tá vendo, aí conforme ele vai aumentando, vai 
aumentando, o quê?” 

Paulo “Volume. Está construindo o sólido” 
 

Para a segunda dupla, a percepção foi imediata: 

Alice: “Clique na opção "processo de integração" e observe o que acontece. 
Aumenta sozinho, você tá vendo né. Tem que aumentar sozinho? 

  Ele aumenta o volume. Vai aumentando o volume aos poucos.” 
Bruna: “Ele vai aumentando” 
Alice: “Vai aumentando o volume aos poucos”.  

 
No último item, tentamos buscar uma representação para a Integral Dupla que 

partisse dos alunos. Novamente, todas as duplas apresentaram grandes dificuldades, 

até que a primeira dupla foi pesquisar na internet (a professora/pesquisadora apoiou) 

Figura  65 – Processo do cálculo do 
volume 

 
       Fonte: Applet da pesquisa. 
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e surgiram representações próximas da correta, às quais apresentamos no Quadro 

73. 

 

Quadro 73 – Concepções para a expressão da Integral Dupla 

𝑬𝒙𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔ã𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒑𝒍𝒂 𝒅𝒂 𝒕𝒂𝒓𝒆𝒇𝒂: 𝟒 𝒅𝒙 𝒅𝒚
𝟑

𝟎

𝟐

𝟎

 

𝑬𝒙𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔õ𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒎𝒆𝒓𝒈𝒊𝒓𝒂𝒎 𝒑𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒅𝒖𝒑𝒍𝒂𝒔 𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒓 𝒅𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂çã𝒐 𝒅𝒂 𝒕𝒂𝒓𝒆𝒇𝒂: 

Dupla 1: ∫ ∫ 4 𝑑𝑥 𝑑𝑦  Justificativa da dupla 1:  

“de acordo com a integral de Riemann” 
O cálculo da integral no intervalo [0,3] foi realizado primeiro que 
o intervalo [0,2], logo para essa dupla ele aparece primeiro na 
fórmula. 

Dupla 2: ∬ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 𝑑𝑦 Justificativa da dupla 2:  

“Porque o cálculo está na ordem” 
O cálculo da integral na variável x, no intervalo [0,3] foi 
realizado primeiro que na variável y, no intervalo [0,2], logo ele 
aparece primeiro na fórmula. 

Dupla 3: ∫ ∫ 4 𝑑𝑥        Justificativa da dupla 3:  

“São os intervalos apresentados entre o eixo x e y” 
O cálculo da integral no intervalo [0,3] foi realizado primeiro que 
o intervalo [0,2], logo ele aparece primeiro na fórmula. 

Dupla 4: ∫ ∫ 4 𝑑𝑥 𝑑𝑦  Justificativa da dupla 4:  

“Será necessário achar o valor de dx para poder encontrar 
o valor do dy” 
Primeiro tem que ser obtido o valor de uma integral para poder 
calcular a outra integral. 

Dupla 5: ∫ ∫ 4 𝑑𝑥 𝑑𝑦  Justificativa da dupla 5:  

“Primeiro será dx, pois é necessário o cálculo do primeiro 
para achar o resultado do segundo e colocando em ordem 
respectivamente” 
Primeiro tem que ser obtido o valor de uma integral para poder 
calcular a outra integral 

Dupla 6: 𝐴 ∫ 𝑑𝑥𝑑𝑦 Justificativa: “Primeiro dx, pois é preciso calcular a área da base, 

como o resultado obtido para calcular o volume” 
Primeiro tem que ser obtido o valor de uma integral para poder 
calcular a outra integral. 

A dupla 7 escreveu idêntico a dupla 3 (estavam próximas e discutiram a questão). 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A Montagem Conceitual nos permite juntar dois ou mais conceitos matemáticos 

e obter um novo conhecimento e, para tanto, essa montagem buscará conhecimentos 
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anteriores provenientes de experiências matemáticas passadas. Por essa razão, na 

Montagem Conceitual da Atividade do Prisma na Tarefa IV, temos a representação 

algébrica e gráfica da função constante, oriundas do applets em um dos espaços de 

entrada e no outro o sólido, construído com a impressora 3D. E ainda, no espaço 

genérico, inserimos o cálculo da área do retângulo, o cálculo do volume de um prisma 

e a Integral de Riemann, supondo que com a manipulação do applets, juntamente com 

a realização dos exercícios, seria possível emergir concepções diferentes para cada 

dupla que realizou a tarefa. De acordo com o Quadro 73, acreditamos que a 

Montagem conceitual realizada pelas duplas foi a mesma construída por nós. 

Mostramos, na Figura 66, a Montagem Conceitual e quais foram as 

manifestações dos participantes e as concepções que emergiram com a realização 

da Tarefa. 

 

Figura 66 – Montagem Conceitual da Atividade Prisma 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.4.5 Análise da Tarefa IV Atividade 2 

 

A segunda atividade da Tarefa IV envolveu a função seno. 
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Quadro 74 – Atividade Seno da Tarefa IV 
Atividade seno  
O sólido representado no espaço cartesiano é um tronco de prisma de base retangular. Podemos 
dizer que ele é um sólido limitado superiormente pela função de duas variáveis (constante) f(x,y)= a 
+ sen(x), em que a varia de 0 até 3 de acordo com o controle deslizante (a), e lateralmente por [a,b] 
x [c,d]. 

 
a) Movimente o controle deslizante (a) e observe o que acontece com a altura do sólido.  
b) Coloque o controle deslizante (a) no valor 2.  
c) Qual é o intervalo [a,b] que limita este sólido (eixo x)?  
d) Qual é o intervalo [c,d] que limita este sólido (eixo y)?  
e) Sabendo que a integral de Riemann nos fornece o valor da área de uma determinada região, 
calcule a integral definida: ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 [𝑎, 𝑏].  
f) Identifique (nomeie) a secção do sólido a qual você calculou área. Se y=0, qual a face que você 
calculou a área? 
g) Calcule a integral do resultado obtido no item e, para o intervalo [c,d]: ∫(𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑒) 𝑑𝑦  
h) Clique na opção "processo de integração" e observe o que acontece.  
i) Que relações, caso existam, você observou entre o deslocamento do plano que delimita o sólido 
e o valor de seu volume?  
j) Uma forma de expressar esse volume é a integral dupla: ∫ ∫(2 + sen(x))dx dy para os intervalos 
[a,b] para x e [c,d] para y. O que acontece se invertermos a ordem do cálculo das integrais, ou seja 
primeiro calcular em relação à variação de y: ∫ ∫(2 + sen(x))dy dx para os intervalos [c,d] para y e 
[a,b] para x. Justifique sua resposta.  
k) Faça o cálculo da integra dupla sugerida no item anterior.  
l) Você poderia explicar por que na primeira integral do primeiro processo o resultado foi uma 
constante e, do segundo processo foi uma função? 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 
Resposta escrita da dupla 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo de Integração 
(cálculo do volume) 
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Figura  67 – Resposta da Atividade 2 da Tarefa IV (dupla 1) 

 

 

                                  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
a) A altura do sólido varia no eixo Z. 
b) OK 
c) (0,2) 
d) (0,2) 

e) 𝑓(𝑥) = ∫ (2 + 𝑠𝑒𝑛𝑥)𝑑𝑥 = (2𝑥 − 𝑐𝑜𝑠𝑥)|
2𝜋
0

= (2.2𝜋 − 𝑐𝑜𝑠2𝜋) − (2.0 −

𝑐𝑜𝑠0) = 4𝜋 − 1 + 1 = 4𝜋 𝑢. 𝑎. 
f) Senoide. Do lado onde o x varia de 0 a 2. 

g) 𝑓(𝑥) = ∫ 4𝜋𝑑𝑦 → (4𝜋. 2) − (4𝜋. 0) → 8𝜋 

h) O volume do sólido está variando. 
i) Quando o plano desloca de 0 a 2, ele aumenta o volume do sólido 

proporcionalmente, como as camadas da impressora 3D. 
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j) ∫ ∫ (2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥)𝑑𝑦 𝑑𝑥 =

 ∫ 2𝑦 + 𝑦𝑠𝑒𝑛𝑥)|
2
0

= (2.2 + 2𝑠𝑒𝑛𝑥) − (2.0 − 0𝑠𝑒𝑛𝑥) = 4 + 2𝑠𝑒𝑛𝑥
 

 

(4 + 2𝑠𝑒𝑛𝑥)𝑑𝑒 = 4𝑥 + 2. (−𝑐𝑜𝑠𝑥)|
2𝜋
0

= (4.2𝜋 + 2. (−𝑐𝑜𝑠2𝜋) − (4.0 + 2. (−𝑐𝑜𝑠0)

= (8𝜋𝜋 + 2. (−1) − (2. (−1) = 8𝜋 − 2 + 2 = 8𝜋 
k) No eixo x os tamanhos das divisões são diferentes, já no eixo y as divisões 

são do mesmo tamanho. 

 
Resposta escrita da dupla 2 

                                  Figura  68 – Resposta da Atividade 2 da Tarefa IV (dupla 2) 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
a) Ele se movimenta no eixo Z. 
b) Senoide fica no meio do eixo xyz. 
c) No intervalo [a,b] a limitação é (0,2) no eixo x. 
d) No intervalo [c,d] a limitação é (0,2) 

e) ∫ 2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥)𝑑𝑥 = 2𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑥) = 2.2𝜋 − cos(2𝜋) − (2.0 − cos(0) = 4𝜋 
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f) A face que calculamos a área é x=2 e Z=seno 

g) ∫ 4𝜋𝑑𝑦 = 4𝜋𝑦|
2
0

= 4𝜋. 2 = 8𝜋 

h) Aumenta e diminui o volume do prisma 
i)  A relação é que conforme alteramos os valores, tanto o volume e o tamanho 

do tronco do prisma se alteram. 

j)     ∫ (2 + 𝑠𝑒𝑛𝑥)𝑑𝑥 

(2 + 𝑠𝑒𝑛𝑥)𝑑𝑥 = 2𝑥 − 𝑐𝑜𝑠𝑥 |
2𝜋
0

= (2.2 − 𝑐𝑜𝑠2) − (2.0 − 𝑐𝑜𝑠0)

= 4. −1 + 1 = 4  𝑢. 𝑎. 

4𝜋 𝑑𝑦 = 4𝜋𝑦|
2
0

= 4𝜋. 2 − 4𝜋. 0 = 8𝜋 𝑢. 𝑣. 

k) Se invertermos a ordem do cálculo das integrais vamos obter o mesmo 
resultado, porque calculamos o volume do mesmo sólido, porém de lados 
diferentes. 

l) A primeira integral do primeiro processo, o resultado foi uma constante pois 
calculamos uma parte igual da figura. No segundo processo foi uma função, 
porque as partes ou fatias da figura são diferentes. 

 

 

Comportamento e fala das duplas frente à Atividade 2 (seno) da Tarefa 

IV: 

As duplas identificaram de imediato que a altura do sólido era determinada pela 

variação da função seno. Atribuímos essa atitude ao fato de já haverem experienciado 

funções seno de duas variáveis na Tarefa III.  

A identificação dos intervalos que limitam a base do sólido também foi fácil para 

a dupla 1. A dupla 2 apresentou um pouco de dificuldade com a interpretação da 

questão: Qual é o intervalo [a,b] que limita este sólido (eixo x)?  Qual é o intervalo [c,d] 

que limita este sólido (eixo y)? 

 
“Limita, mas limita o que?”... “Limita esse sólido no eixo x. Cadê o eixo x. É 
o que tá entre esse eixo, não é?”...” No eixo x, está em 2π, não 2π.”... “o 
intervalo [a,b], a limitação é de zeros até 2π. 
 

Para o cálculo da integral ∫ (2 + 𝑠𝑒𝑛𝑥)𝑑𝑥, a dupla 1 usou a escultura 

matemática para visualizar o que calculava: “Ó, aqui é zero e aqui é 2π. Aqui é uma 

senoide”.  

O cálculo das integrais ∫ (2 + 𝑠𝑒𝑛𝑥)𝑑𝑥   e ∫ 4𝜋𝑑𝑦 foi realizado sem aparente 

dificuldade para a dupla 1. A dupla 2 apresentou um pouco de dificuldade nas técnicas 
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de integração e procurou apoio pesquisando no caderno de cálculo I do semestre 

anterior enquanto a dupla1 usou a escultura matemática para explorar as 

características da curva. 

 

Quadro 75 – Concepção da integral ∫ (2 + 𝑠𝑒𝑛𝑥)𝑑𝑥 
Secção em que a área foi calculada: 

Integral:    ∫ (2 + 𝑠𝑒𝑛𝑥)𝑑𝑥 

Justificativa:  
“Ó, aqui é zero e aqui é 2π. Aqui é uma senoide” 
“De zero a 2π, uma senoide.” 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
O próximo item da tarefa representa 

o cálculo da segunda integral dentro do 

contexto volume conforme Teorema de 

Fubini.  

Paulo e Maria utilizaram a 

representação gráfica no espaço 

cartesiano, assim como a figura do sólido 

para auxiliar na compreensão do que 

aconteceu com o volume quando o plano se deslocou cobrindo a base em x e y, e 

usou a escultura matemática para visualizar as camadas da impressão: 

 
Paulo: Aparece esse plano aqui 
Maria: Ah! Tá. Tá variando o volume do sólido. Variando de zero a quanto. 
Paulo: Dê zero a dois. A gente pode... 
Maria: Esse aqui? 
Paulo: Você pode tirar de zero a dois, ele aumenta o volume. 
Maria: Ele tá variando... 
Paulo: Só bota assim, ele variou... 
Maria: O sólido está variando. A i. (referindo-se a próxima questão) 
Paulo: Lê a questão: Que relações, caso existam, você observou entre o 

deslocamento do plano que delimita o tronco de prisma e o valor de 
seu volume? 

Maria: Aumenta o volume do sólido. 
Paulo: Agora a gente tem que colocar de zero a dois. O volume tá 

aumentando quando ele tá andando a distância aqui. 

        Figura  69 – Processo do cálculo do 
volume - função seno 

   
Fonte: Applet da pesquisa. 
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Para as próximas questões (questão i e k):  Uma forma de expressar esse 

volume é a integral dupla: ∬[2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥)]𝑑𝑥 𝑑𝑦 para os intervalos [a,b] para x e [c,d] 

para y. O que acontece se invertermos a ordem do cálculo das integrais, ou seja, 

primeiro calcular em relação à variação de y: ∬[2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥)]𝑑𝑦 𝑑𝑥 para os intervalos 

[c,d] e depois no intervalo [a,b] para x? Justifique sua resposta.  E a questão k: Faça 

o cálculo da integra dupla sugerida no item anterior. Neste momento Maria, da dupla 

1, buscou estratégias para convencer a professora e seu par, Paulo, que o volume era 

o mesmo, pois se tratava do mesmo sólido. 

 
Maria: “Olha dy dx, e esse dx dy.  Quer calcular? Calcula e diz vai dar 4” 
Paulo: “Justifique sua resposta.” 
Maria: “Mas, como? Mas como a gente vai calcular outra figura? Os dois são 

iguais, de uma certa forma. Bom, esse é diferente.  A gente calculou 
no de trás.” 

Paulo: “Professora, dá um help aqui.” 
Maria: “Ah! O limite é da base, daqui aqui e daqui aqui.  (indicando os limites 
do sólido). O certo seria esta integral... eu acredito que dá o mesmo resultado, 
porque só coloca ao contrário. Professora...” 

 
A dupla 2, Bruna e Alice, achavam, à princípio, que os resultados seriam 

diferentes: “Tanto o tamanho do tronco, como o do volume, ele se altera. Tanto o 

tamanho do tronco, como o do volume do prisma se altera. O que acontece? 

Nós vamos obter resultados diferentes. Não é isso? Quer que resolva essa 

daqui, para depois responder isso.” Após calcular a integral invertida foi que a dupla 

verificou que dava o mesmo resultado:  

 
Bruna: “Se invertermos a ordem do cálculo das integrais vamos obter o 

mesmo resultado.” 
Alice: “Porque calculamos o volume do mesmo sólido, porém do lado 

diferente.” 

 

Figura  70 – Processo do cálculo do volume função seno 

         
Fonte: Applet da pesquisa. 
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Observamos que Maria e Paulo utilizaram a escultura matemática para auxiliar 

na resolução da tarefa, enquanto Bruna e Alice mantiveram seus esforços apenas no 

applet. Atribuímos a utilização da escultura matemática pela dupla 1 à participação no 

encontro em que as duplas utilizaram a impressora 3D. Porém, apesar disso, a 

segunda dupla, com um pouco mais de esforço, realizou a tarefa com sucesso. 

Na última questão da atividade na qual queríamos levantar quais as 

concepções dos sujeitos para o cálculo do volume por meio da integração dupla: “Você 

poderia explicar por que na primeira integral do primeiro processo o resultado foi uma 

constante e, do segundo processo foi uma função?” Pudemos destacar: 

 
Quadro 76 – Concepção do processo de integral dupla para cálculo de volume 

Cálculo da Integral: ∫ ∫ [2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥)]𝑑𝑥 𝑑𝑦 = 8𝜋  ou  

                              ∫ ∫ [2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥)]𝑑𝑦 𝑑𝑥 = 8𝜋  
Justificativa:  
 
“Se invertermos a ordem do cálculo das integrais vamos obter o 
mesmo resultado.” ““Porque calculamos o volume do mesmo sólido, 
porém do lado diferente.” 
 

              Cálculo da Integral:  ∫ [2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥)]𝑑𝑥 = 4𝜋 (constante) 
 

Justificativa:  
 
“A primeira integral do primeiro processo, p resultado é uma 
constante. O resultado foi uma constante pois calculamos uma 
parte igual da figura.” 
 

 

                                    Cálculo da Integral:  ∫ [2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥)]𝑑𝑦 = 4 + 2𝑠𝑒𝑛𝑥 (função) 
 

 Justificativa:  
 
“No segundo processo foi uma função, porque as partes ou 
fatias da figura são diferentes.” 

 
 
       
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Trouxemos uma montagem conceitual na qual, em um dos espaços de entrada, 

temos a representação do sólido no espaço cartesiano por meio do applet do 

GeoGebra, e no outro espaço, a escultura matemática. Para o espaço genérico, temos 

as montagens conceituais provenientes da Tarefa III, função seno de uma e de duas 
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variáveis.   

Os sujeitos experienciaram atividades com funções de uma e duas variáveis, 

em suas representações algébricas e gráficas, e identificaram que a função que 

limitava o sólido superiormente era uma superfície senoide: “Senoide. Do lado onde 

o x varia de 0 a 2π”. No espaço de montagem, emergiu, além do cálculo de Integral 

dupla como volume do sólido, o Teorema de Fubini, ou seja, verificou-se que o cálculo 

da primeira integral pode resultar em uma função ou uma constante, dependendo da 

escolha da ordem de integração e da função que se está integrando. 
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Figura  71 – Montagem Conceitual da Atividade Seno 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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4.4.6 Análise da Tarefa IV Atividade 3 

 
A terceira atividade da Tarefa IV envolveu a função quadrática f(x,y) = x2+y2 +a 

na região retangular [-1,1] x [0,2]. 

 
Quadro 77 – Atividade Quadrática da Tarefa IV 

Atividade Quadrática  
O sólido representado no espaço cartesiano é de base retangular. Podemos dizer que ele é um 
sólido limitado superiormente pela função de duas variáveis (constante) f(x,y)= x2+y2+a, onde a 
varia de 0 até 2 através do controle deslizante, e lateralmente por [a,b] x [c,d]. 

 
a) Movimente o controle deslizante (a) e observe o que acontece com a altura do sólido.  
b) Coloque o controle deslizante (a) no 0 (zero)  
c) Qual é o intervalo [a,b] que limita este sólido (eixo x)?  
d) Qual é o intervalo [c,d] que limita este sólido (eixo y)?  
e) Sabendo que a integral de Riemann nos fornece o valor da área de uma determinada região, 
calcule a integral definida: ∫ f(x, y) dx para o intervalo [a, b].  
f) Identifique (nomeie) a secção do sólido a qual você calculou a área. Se y=o, qual a face que você 
calculou a área? 
g) Calcule a integral do resultado obtido no item e, para o intervalo [c,d]: ∫(resultado do item e)dy.  
h) Clique na opção "processo de integração" e observe o que acontece.  
i) Que relações, caso existam, você observou entre o deslocamento do plano que delimita o sólido 
j) Inverta a ordem das integrais, calcule a nova integral e verifique se os resultados obtidos nos 
dois processos são iguais.  
k) Escreva o processo do cálculo usando apenas uma expressão. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Resposta escrita da dupla 1 

 

 

 

 

Processo de Integração 
(cálculo do volume) 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 + 𝑦  
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Figura  72 – Resposta da Atividade 3 da Tarefa IV (dupla 1) 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

a) Conforme o valor de A aumenta, a altura do sólido aumenta 
consequentemente. 

b) Quando A está em 0 a função A some 
c) Intervalo [a,b] (-1,1) 
d) Intervalo [c,d] (0,2) 
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e) ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥 =  + 𝑥𝑦 |
1

−1
= + 1𝑦 − (

( )
+ (−1) 𝑦 ) =  + 𝑦 +

+ 𝑦 =  + 2𝑦 𝑢. 𝑎. 

f) Calculamos a face da base do sólido  

g) ∫ + 2𝑦 = + =  
.

+
.

=  + = 𝑢. 𝑣. 

h) Conforme o plano anda, aumenta o volume do sólido. 
i) A relação é que um está relacionado ao outro. 

j) ∫  (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑦 =  𝑥 𝑦 +  |
2
0

= 𝑥 2 + = (2𝑥 +
 
) 𝑢. 𝑎 

2𝑥 +
8

3 
𝑑𝑥 =

2. 𝑥

3
+

8

3
𝑥|

1
−1

=
2. 1

3
+

8.1

3
−

2. (−1)

3
+ 8.

(−1)

3

=  
2

3
+

8

3
+

2

3
+

8

3
=

20

3
 𝑢. 𝑣. 

k) ∫ ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥 𝑑𝑦 

 

Resposta escrita da dupla 2 

 
Figura  73 – Resposta da Atividade 3 da Tarefa IV (dupla 2) 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

a) Observamos que movimentando o controle deslizante altera a altura do sólido. 
b) Quando o controle deslizante está no zero, ele altera o volume do sólido. 
c) O intervalo que limita o eixo x é [-1,1] 
d) O intervalo que limita o eixo do y é [0,2] 

e) ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥 = + 𝑥𝑦 |
1

−1
= + 1. 𝑦 − (

( )
+ (−1). 𝑦 ) =

+ 𝑦 − − − 𝑦 =  + 𝑦 + + 𝑦 =  + 2𝑦   

f) A face que calculamos é de menor tamanho  

g) ∫ + 2𝑦 𝑑𝑦 =  𝑦 + 2 |
2
0

=  . 2 + 2. = + = ≅

6.67 𝑢. 𝑣. 
h) Conforme mexemos no controle deslizante o volume se altera. 
i) Observamos que conforme mexemos o prisma os dois se alteram. 

j) ∫  (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑦 =  𝑥 𝑦 +  |
2
0

= 𝑥 2 + = 2𝑥 +
 
 𝑢. 𝑎. 

2𝑥 +
8

3 
𝑑𝑥 =

2. 𝑥

3
+

8

3
𝑥|

1
−1

=
2. 1

3
+

8.1

3
−

2. (−1)

3
+

8, (−1)

3

=  
2

3
+

8

3
+

2

3
+

8

3
=

20

3
 𝑢. 𝑣. 

k) ∫ ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥 𝑑𝑦 
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Comportamento e fala das duplas frente à Atividade 3 (Quadrática) da 

Tarefa IV: 

A princípio, a dupla 2, formada por Alice e Bruna, não conseguiu identificar o 

sólido somente com a representação no espaço cartesiano (o applet). Observamos 

que a manipulação do objeto impresso facilitou a identificação da representação 

gráfica. 

Alice: “Qual é o sólido? É esse, não é?  
... 
Alice: “Mas esse não é o sólido”. 
... 
Alice: “ Quando o controle deslizante está no zero, altera o volume do sólido. 

Tá vendo, ah! É um arco. Olha aqui, ó. Você tá vendo como ela fica 
aqui. Ó, o rosinha. O rosinha. (após usar a escultura matemática e 
compará-lo com a figura do applet) 

 
Figura  74 – Identificação do sólido  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O cálculo da integral, nas atividades anteriores, se mostrou muito complicado 

para as duplas, e o fato se manteve nesta atividade. Porém, notamos que Alice 

conseguiu observar que o resultado da primeira integral ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥 daria uma 

função “Ah! Vai dar uma função”. 

A dupla 1, formada por Paulo e Maria, usou 

a escultura matemática para identificar a secção 

transversal que calculou no processo da primeira 

integral, Figura 75. Paulo apontou e argumentou 

“a face da base”. Embora tenha utilizado a 

palavra base pelos gestos e pelo desenho 

apresentado na resposta escrita, acreditamos que 

seus argumentos correspondessem à secção 

correta. 

    
Figura  75 – Identificação da 

secção 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Para a questão que envolveu o processo de geométrico integração (Teorema 

de Bufini), a dupla 1 se mostrou bem familiarizada com a questão: 

Paulo: “Ele sai do zero e caminha. Acho que o processo de integração, 
conforme ele aumenta, aumenta o volume do sólido, conforme ele 
aumenta, aumenta o volume do sólido”. 

 
A representação da Integral dupla foi realizada sem grandes discussões, Maria 

fez a notação da dupla 1 e observamos que os intervalos das integrais permaneceram 

invertidos para essa dupla: ∫ ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥 𝑑𝑦 . 

Nessa atividade, depois de passar pela primeira Tarefa, analisamos como os 

sujeitos passaram pelos cálculos das integrais, como: calcule a integral ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥 

e, posteriormente a integral do resultado, ∫ + 2𝑦 𝑑𝑦. Por fim, procuramos indícios 

que nos permitiram analisar se o conceito do volume do sólido pôde ser obtido por 

meio da integral dupla: ∫ ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥𝑑𝑦, e se os alunos reconheceram ou não a 

notação para a integração dupla.  

A montagem conceitual tem em um espaço de entrada a representação do 

sólido no espaço cartesiano e, no outro, a escultura matemática.  

Notamos que as experiências anteriores, não somente com as funções 

polinomiais de segundo grau de uma e duas variáveis, faziam parte do repertório de 

conhecimento dos participantes, assim como já lhes era familiar o Teorema de Fubini 

e o cálculo de uma integral dupla de uma função seno, conforme análises acima. 

Então, no espaço genérico isso foi acrescentado, diferenciando-se da montagem 

conceitual que havíamos construído para esta atividade na seção 2.3.2. 

No espaço de montagem, emergiu o cálculo de Integral Dupla de uma 

função polinomial de segundo grau como volume do sólido limitado superiormente por 

esse tipo de função.  
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Figura  76 – Montagem Conceitual da Atividade Quadrática 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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4.4.7 Análise da Tarefa IV Atividade 4 

 

Na atividade 4, o sólido representado no espaço cartesiano foi um tetraedro. A 

escolha desse objeto matemático ocorreu pelo fato de trabalhar uma base distinta da 

retangular. Na base triangular, a variação da primeira integral está entre funções e 

não mais constantes. Além disso, trocamos o tetraedro regular por um com faces de 

dimensões diferentes, levando o aluno a interpretar o Teorema de Fubini. 

 
Quadro 78 – Atividade Tetraedro da Tarefa IV 

Atividade tetraedro  

O sólido representado no espaço cartesiano é um tetraedro. Podemos dizer que ele é um sólido 

limitado superiormente pela função de duas variáveis f(x,y)= − 𝑥 − 𝑦 + 2 , e a base é um 

triângulo limitada em x de zero até três [0,3] e, em Y de zero até   y= − 𝑥 + 4. 

 

 
Escreva a expressão (integral dupla) que representa o volume do tetraedro.  
Calcule o volume do tetraedro utilizando a integral. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Resposta escrita da dupla 1 

 

 

 

 

 

Processo de Integração 
(cálculo do volume) 

𝑓(𝑥, 𝑦) = −
2

3
𝑥 −

1

2
𝑦 + 2 
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Figura  77 – Resposta da Atividade 4 da Tarefa IV (dupla 1) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

−
2

3
𝑥 −

1

2
𝑦 + 2 𝑑𝑦 𝑑𝑥 

 ∫ − 𝑥 − 𝑦 + 2 𝑑𝑦 =  − 𝑥𝑦 − + 2𝑦    
− 𝑥 + 4

0
=  

−
2

3
𝑥. −

4

3
𝑥 + 4 −

1

4
−

4

3
𝑥 + 4 + 2. −

4

3
𝑥 + 4 = 

8

9
𝑥 − 

8

3
𝑥 −

1

4 
.

16

9
𝑥  −

32

3
𝑥 + 16 −

8

3
𝑥 + 8 = 

8

9
𝑥 −  

8

3
𝑥 −

16  

36  
 𝑥 +

32  

12  
𝑥 −

16  

 4  
−

8

3
𝑥 + 8 = 

4𝑥

9
− 

8

3
 𝑥 + 4 𝑢. 𝑎.  

4𝑥

9
−  

8

3
 𝑥 + 4 𝑑𝑥 =  

4𝑥

27
−  

8 𝑥

6
 + 4𝑥

3
0

=  

4. 3

27
−  

8. 3

6
 + 4.3 =  

4.27

27
− 

8 .9 

6
 + 12 = 

108

27
−  

72 

6
 + 12 = 4 − 12 + 12 = 4 𝑢. 𝑣. 

Resposta escrita da dupla 2 
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Figura  78 – Resposta da Atividade 4 da Tarefa IV (dupla 2) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

∫ − 𝑥 − 𝑦 + 2 𝑑𝑦 =  − 𝑥𝑦 − + 2𝑦    
− 𝑥 + 4

0
=  

−
2

3
𝑥. −

4

3
𝑥 + 4 −

1

4
−

4

3
𝑥 + 4 + 2. −

4

3
𝑥 + 4 = 

8

9
𝑥 − 

8

3
𝑥 −

1
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16

9
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3
𝑥 + 16 −

8

3
𝑥 + 8 = 

8

9
𝑥 −  

8

3
𝑥 −

16: 4 

36: 4  
 𝑥 +

32: 4 

12: 4  
𝑥 −

16 ∶ 4 

4: 4   
−

8

3
𝑥 + 8 = 

4𝑥

9
−  

8

3
 𝑥 + 4   
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4

9
𝑥 − 

8

3
 𝑥 + 4 𝑑𝑥 = ( 

4 

9
 .

𝑥

3
− 

8 

3
.
𝑥

2
 + 4𝑥) =  

4

9
.
. 3

3
−  

8

3
.
 3

2
 + 4.3 =  

4

9
.
27: 3

3: 3
−  

8

3
.
 9

2
 + 12 = 

4 −
12

1
+ 12 = 4 𝑢. 𝑣. 

−
2

3
𝑥 −

1

2
𝑥 + 2 𝑑𝑥 𝑑𝑦 

 

Comportamento e fala das duplas frente à Atividade 4 (Tetraedro) da 

Tarefa IV: 

A dupla 1, Paulo e Maria, leu as questões e demonstrou tranquilidade, embora 

o cálculo da integral dupla fosse mais trabalhoso. Atribuímos isso ao fato da atividade 

tratar de um uma função polinomial de primeiro grau de duas variáveis.  

Paulo: “É só a gente pegar a base né, é isso? Primeiro pegando a base que é 
de zero, de zero a três. Mas tem essa parte também fracionária. Vê se 
não tem a parte da fração, tem aqui em cima” (apontando para o 
exercício na tela). “Aqui, ó.” (referindo-se à função que delimita a base 

triangular do tetraedro: − 𝑥 + 4). 

Maria: “É isso.” (Mostrando algo que escreveu, não visível no vídeo) 
Paulo: “Integral Dupla, na verdade” 
Maria: “A primeira é de zero a três dx e depois é de zero à ...” 
Paulo: “Mas primeiro a gente não tem que primeiro..., a gente tem que fazer 

de zero até −
𝟒

𝟑
𝒙 + 𝟒. Primeiro a gente coloca a fracionária e depois 

coloca a inteira” 
... 
Maria: “Ah é verdade. Primeiro é o intervalo de zero a menos quatro terços ... 

agora é o intervalo de zero a três. dx. de zero a três dx.” 
Paulo: “Você tem como me mostrar, aí na tela, por gentileza.” 
Maria: “A gente fez dy. O ponto zero até menos quatro terços de x.” 
Paulo: “Entendi” 
Maria: “Agora vai ser dx que é de zero a três.” 
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Notamos interação da dupla 1. Enquanto Maria utilizava o applet para identificar 

a base do sólido na notação da integral dupla, Paulo usava a escultura matemática.  

A dupla 1, apesar da atividade solicitar apenas a notação de integral dupla e o 

cálculo do volume do sólido, utilizou a ferramenta “Processo de Integração” (Teorema 

de Fubini), que estava disponível, para ajudar em suas notações de integral e verificar 

se o resultado do volume era igual ao que haviam obtido. 

Na atividade anterior, a dupla 1 inverteu 

os limites de integração, nesta atividade isso 

não ocorreu.  A dupla 2, Bruna e Alice, 

manteve a inversão.  

A dupla 2 declarou haver estudado 

anteriormente e, por conseguinte, iniciaram a 

resolução sem apresentar dificuldades. Foi 

apenas na notação de Integral Dupla e 

cálculos com frações que Bruna e Alice 

mostraram insegurança e recorreram à 

professora/pesquisadora. A notação de Integral Dupla foi realizada no final, após ser 

solicitado pela professora. 

 
Bruna: “Cadê o caderno que você estudou hoje. É aquilo que a gente estudou 

antes de chegar aqui, lembra?” 
Alice: “Lembro. Sensacional, vamos lá. Mas ela quer que eu escreva a 

expressão da integral dupla.” 
Bruna: “É.” 
 

 

 

 

Figura  79 – Identificação dos intervalos de integração 

      
Fonte: Dados da pesquisa. 

   Figura  80 - Identificação da secção 
de integração  

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Quadro 79 – Concepção da notação de Integral Dupla 
Dupla 1 (Paulo e Maria) 

Para a atividade III da Tarefa VI os intervalos de integração foram de [-1,1] x [2,0], então a 

dupla inverteu os intervalos.  

∫ ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥 𝑑𝑦           ∫ ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥 𝑑𝑦 

 

Para a atividade IV da Tarefa VI os intervalos de integração foram de [-0,3] x[0, − x + 4 ], 

então a notação foi realizada na ordem correta. 

 −
2

3
𝑥 −

1

2
𝑦 + 2 𝑑𝑦 𝑑𝑥 

Resolução da Integral Dupla: Resolveram separadamente, primeiro a Integral  

−
2

3
𝑥 −

1

2
𝑦 + 2 𝑑𝑦 = 

4𝑥

9
− 

8

3
 𝑥 + 4 𝑢. 𝑎. 

E depois ∫ −  𝑥 + 4 𝑑𝑥 =  4 𝑢. 𝑣. 

Dupla 2 (Bruna e Alice) 

Apesar de realizar corretamente a notação da Integral Dupla da Atividade III: 

∫ ∫ (𝑥 + 𝑦 )𝑑𝑥 𝑑𝑦, fez a inversão da diferencial na integral da atividade IV 

 

         ∫ ∫ − 𝑥 − 𝑦 + 2 𝑑𝑥 𝑑𝑦                ∫ ∫ − 𝑥 − 𝑦 + 2 𝑑𝑦𝑑𝑥 

 

 
 

Resolução da Integral Dupla: Resolveram separadamente como a dupla 2, não 

invertendo a diferencial.  

Fonte: Elaborado pela autora 

 
A montagem conceitual contém, em um espaço de entrada, a representação 

gráfica do sólido por meio do applet do GeoGebra e, no outro espaço, a escultura 

matemática. Para o espaço genérico, as duplas já estavam familiarizadas com o 

Teorema de Fubini e os cálculos das integrais duplas para funções seno e quadrática 

no sentido de volume, esses conceitos contribuíram para que os sujeitos da pesquisa 
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tivessem facilidade na resolução da tarefa, portanto foram inseridos nesse espaço 

genérico, diferindo-se da montagem que havíamos proposto na seção 2.3.1. No 

espaço de montagem, emergiu o cálculo de Integral dupla como volume do sólido 

prisma.  

Figura  81 –Montagem Conceitual da Atividade Tetraedro 

 
Fonte: Desenvolvida pela autora. 
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No capítulo que segue, apresentamos reflexões sobre o caminhar e os 

resultados desta pesquisa, considerando nossos objetos e a questão que nos norteou. 

 

 

  



213 

 

CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A problemática do estudo de Cálculo Diferencial e Integral é formada por 

diferentes fatores que levam ao rendimento abaixo do esperado e é uma das razões 

que nos levou à escolha do tema desta pesquisa. Em uma pesquisa do estado da arte 

apresentada por Wrobel, Zeferino e Carneiro no Encontro Nacional de Educação 

Matemática, ENEM (2013), encontramos a problemática do alto índice de reprovação 

na disciplina de cálculo. Os autores ainda relatam que suas pesquisas mostram que 

a problemática não ocorre apenas no Brasil. 

 
Em sua tese de doutorado, Barufi (1999) anuncia que o índice de não 
aprovação em cursos de Cálculo Diferencial e Integral oferecidos aos 
alunos da escola Politécnica da USP, no período de 1990 a 1995, varia 
de 20% a 75%. Na Universidade Federal Fluminense, Rezende (2003) 
mostra que entre 1996 e 2000 a variação do índice de não aprovação 
encontra-se na faixa de 45% a 95%. USP e UFF não estão isoladas 
nesse cenário. Podemos citar muitos outros estudos, mas preferimos 
ressaltar o que acontece na Universidade onde trabalham/estudam os 
autores dessa pesquisa. Na Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES), de 330 alunos matriculados nas disciplinas de Cálculo I nas 
engenharias ambiental, civil, elétrica e mecânica no semestre 2011/2, 
152 alunos, ou seja, quase metade, não foram aprovados. No 
semestre 2012/2, 32 % dos alunos de Cálculo I nas engenharias 
ambiental, civil, computação, elétrica mecânica e produção obtiveram 
menos que 3,0 pontos na primeira avaliação que valia 10,0 pontos. 
(WROBEL et al, 2013, p.2) 
 

Alves (2012) relata, em seu artigo, a existência de inúmeras investigações no 

contexto de Cálculo Diferencia e Integral voltados para as funções de uma variável, 

mas indica que há escassez, principalmente no Brasil, para Cálculo Diferencial e 

Integral para funções de duas variáveis. Alves (2011) aponta, ainda, que é difícil 

divisar os limites de integração para Integrais Duplas e argumenta que as 

características intrínsecas das superfícies no R3 podem ser superadas por meio da 

percepção e da visualização no espaço tridimensional.  

Com base na identificação dessa problemática, pela manipulação das funções 

de uma e de duas variáveis por meio de applets, tornando dinâmicas as 
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representações gráficas das funções. Aliando a essa proposta uma nova 

representação matemática, as esculturas matemáticas, propusemo-nos a investigar 

de que forma as concepções para Integral Dupla emergem para alunos do ensino 

superior ao interagirem com tarefas que envolvam essas tecnologias. 

Apoiados nesta proposta, delimitamos o objetivo da pesquisa que foi levantar e 

analisar as concepções dos alunos de um curso de engenharia para o conceito de 

Integral Dupla, que emergem em um cenário para aprendizagem com tarefas que 

envolvem a tecnologia e a representação figural dos sólidos limitados por funções de 

duas variáveis, por meio das esculturas matemáticas, as esculturas matemáticas. 

A questão que pautou nossa pesquisa foi: Quais são as concepções dos alunos 

para a Integral Dupla que emergem a partir de interações com tarefas que envolvem 

a tecnologia e impressão 3D? 

Iniciamos nossos estudos investigando a literatura acadêmica e foram 

separadas algumas pesquisas que julgamos importantes: Scucuglia (2006), Alves 

(2011), Henriques (2006), Marques (2016), Domingues (2012) e Imafuku e Marin 

(2007). Cada uma delas contribuiu de maneira diferente nesta pesquisa. Destacamos 

Alves (2011), por mostrar a importância em dar ênfase à transição da função de uma 

variável para a função de duas variáveis e da visualização no espaço tridimensional 

para Integrais Duplas. 

A metodologia escolhida para a pesquisa de cunho qualitativo, foi o Design 

Experiment que apresenta características, tais como ser teórica e pragmática, ser 

intervencionista e, principalmente, ser uma cama de testes iterativa para elaboração 

e mudanças de tarefas ao longo da pesquisa. A pesquisa foi desenvolvida em dois 

ciclos, o primeiro formado pelo levantamento literário acadêmico, pelas elaborações 

das tarefas conjuntamente com o desenvolvimento dos applets e a programação dos 

sólidos para a impressora 3D, o primeiro experimento e as análises parciais que 

implicaram no redesign das tarefas. 

O primeiro experimento, incluso nesse ciclo, foi realizado com uma turma de 

doutorado em Educação Matemática na Universidade Anhanguera, durante as aulas 

de Didática do Cálculo cedidas pela professora Dra. Janete Bolite Frant. Os 

participantes eram professores de Matemática, logo, tinham conhecimento ou já 

haviam visto integral em algum momento de sua formação. 
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O segundo ciclo foi formado pelo segundo experimento e suas análises. O 

experimento foi realizado com um grupo de alunos da Faculdade Flamingo durante 

um curso de extensão universitária. Todos os participantes cursavam Engenharia de 

Produção, sendo quatro alunos do quinto semestre e doze alunos do quarto semestre. 

Portanto, todos os alunos já haviam passado pelos componentes curriculares de 

cálculo. 

 Após a realização da análise do primeiro experimento, as tarefas foram 

dispostas de uma nova forma, iniciando com os applets que envolveram as atividades 

de funções: funções de grau 1, funções de grau 2 e função seno. Pressupomos que 

os participantes já haviam vivenciado funções de uma variável, portanto já tinham 

formado simuladores segundo Barsalou (2009) e, cada nova vivência em atividades 

com esses tipos de funções despertaria a percepção para as propriedades das 

funções de duas variáveis, essenciais à compreensão de Integral Dupla.  

Acrescentando um novo item que chamamos de “processo de integração” que 

trabalhou com a ideia geométrica do Teorema de Fubini, o que trouxe nova 

perspectiva durante os experimentos do segundo ciclo. 

A coleta de dados ocorreu por meio da filmagem dos experimentos e pelo 

material escrito produzido pelos participantes. A análise dos dados foi realizada com 

base do Modelo de Estratégia Argumentativa- MEA (CASTRO, FRANT, 2011). 

Usamos 5 das 10 etapas sugeridas pelo MEA: a) leitura exaustiva do material; b) 

localização das controvérsias; c) busca dos “enunciados” e dos argumentos utilizados 

para sustentar esses enunciados (quando possível); d) elaboração de esquemas 

segundo a perspectiva de Facounnier e Tunner (2002), as montagens Conceituais, e) 

as concepções dos alunos para Integral Dupla e a busca de evidências para essas 

concepções. 

Para o referencial teórico, a escolha foi a Teoria da Cognição Corporificada. 

Concentramos nosso estudo nas Metáforas Conceituais de Lakoff e Johnson (2012). 

Em nossas análises, procuramos levantar quais as metáforas que foram utilizadas 

pelos sujeitos que indicavam indícios das concepções de Integral Dupla ou outras 

concepções que pudessem aparecer durantes os experimentos.  

Outro construto teórico que fez parte desta pesquisa foi a Montagem 

Conceitual, proposta por Fauconnier e Turner (2002). Elaboramos, para cada 

atividade que fez parte da pesquisa, uma possível montagem conceitual, buscando 
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identificar noções, conceitos, definições e propriedades que poderiam ser 

consideradas no mecanismo do espaço de montagem. Procuramos também, durante 

as análises do segundo experimento, levantar as possíveis montagens conceituais 

que os participantes realizaram durante as execuções das tarefas. Confrontamos as 

duas montagens, nossas e dos participantes, a fim de averiguar quais as concepções 

que emergiram no cenário de aprendizado que possivelmente os alunos realizaram. 

O terceiro construto que nos apoiou foi a Simulação de Barsalou (2009) que, 

segundo o autor, é uma forma de reformulação de estados perceptivos, motores e 

introspectivos adquiridos durante a experiência com o mundo, o corpo e a mente. 

Desenvolvemos nossas tarefas de modo que antes dos participantes vivenciarem uma 

atividade de integração dupla com um determinado tipo de função, eles já tivessem 

experienciado atividades com o mesmo tipo de função em suas formas algébricas e 

gráficas. 

Retomando a nossa questão de pesquisa - Quais são as concepções dos 

alunos para a Integral Dupla que emergem a partir de interações com tarefas que 

envolvem a tecnologia e impressão 3D? - para destacarmos as concepções dos 

sujeitos durante os experimentos, faremos uma síntese dos resultados mostrados nos 

capítulos anteriores. 

Admitimos, nesta pesquisa, a interpretação de metáfora segundo Lakoff e 

Johnson (2012) como a compreensão de um domínio através de outro. As metáforas 

criam uma relação unidirecional entre um domínio de partida (origem) e um domínio 

de chegada (alvo) que, por sua vez, permite projetar inferências de um domínio em 

outro domínio.  

Destacamos uma metáfora que apareceu várias vezes para a representação 

gráfica da função exponencial, a qual fez parte do primeiro experimento, de duas 

variáveis (realizada no primeiro experimento): “rampa” e “curva de skate”. O aluno 

inferiu que a representação gráfica da função é uma superfície com certa inclinação, 

comparando com seus conhecimentos anteriores da forma de uma pista de skate ou 

uma rampa com inclinação.  

A metáfora “fulana” referindo-se à superfície que representa a função f(x,y) =2x 

utilizando um personificação da superfície, ou seja, tratando algo não humano, a 

superfície, como sendo algo humano. Os participantes deram uma importância maior 
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à superfície, não é uma superfície qualquer, ela representa parte de importância 

dentro do contexto cálculo da integral cujas evidências aparecem no decorrer do 

discurso “É isso aí. Ah tá, é essa área aqui ó. Essa área aqui”.  

A metáfora “risco” ou “linha” apareceu no segundo experimento, nos faz 

lembrar da definição dada por Euclides em Os Elementos (Boyer, 1974 p. 77) “uma 

reta é comprimento sem largura” e a metáfora “espaçada” para plano, também nos 

remete a uma das definições feitas por  Euclides “uma superfície é o que tem apenas 

comprimento e largura”. 

A representação gráfica da Função seno de uma e de duas variáveis foi 

interpretada no segundo experimento como “onda”: As ondas têm altos e baixos, a 

função tem pontos de máximo e pontos de mínimo; a ondas são frequentes, a função 

é periódica, as ondas nas praias nunca terminam, a função seno é infinita. Temos 

ainda “intensifica a quantidade de ondas” no sentido que a frequência aumenta 

quando mudamos de função 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥)  para a função 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(2𝑥) ou a 

mudamos da função 𝑔(𝑥, 𝑦) =  𝑠𝑒𝑛(𝑥) para 𝑔(𝑥, 𝑦) =  𝑠𝑒𝑛(2𝑥). Usando ainda a 

Metáfora “onda” temos “E aí aumenta a altura”, o aumento da altura da onda para a 

variação da amplitude da função seno.  

Destacamos, ainda, algumas concepções que surgiram no segundo 

experimento para a função polinomial de segundo grau de grau dois: g(x,y) = 

ax2+by2+c. “Se mexermos o a, a concavidade se altera, se mexermos no b o 

vértice da parábola muda de lugar, se mexermos o c, ela sobe e desce”. Outra 

concepção obtida é: se o coeficiente a for maior que o coeficiente b, então a superfície 

deixa de ser uma paraboloide e passa a ser uma elipse: “Ao aumentar o valor de a, 

o círculo se tornou uma elipse do eixo y. A elipse se formou no eixo x”. E, ainda, 

para as funções 𝑔(𝑥, 𝑦) = −𝑥 + 𝑦  ou  𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑥 − 𝑦  não temos uma superfície 

paraboloide: “Não é uma paraboloide” e “Ele deixa de ser uma paraboloide”.  
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Quadro 80 – Metáforas destacadas 
            Domínio de partida                                         Dominio de chegada 
                 (origem)                                                                  (alvo) 
 

                     “é a rampa” 
                  “curva de skate”  
       “A função de duas variáveis é a rampa.” 
                     “fulana” 

 

 

            “a f é só um risco, só uma linha” 
           “e g é espaçada (movimentos circulares  
         com a palma da mão), um plano” 
 

 

 

        “Ocorre ondas no eixo x,  
         em ambos os gráficos” 
 

 

 
   Frequência: “intensifica a quantidade  
                        de ondas” 
    Amplitude: “E aí aumenta a altura” 
 

 

 

 

          “Ele sai do zero e caminha. Acho que o  
             processo de integração, conforme ele aumenta,  
            aumenta o volume do sólido, conforme ele  
         aumenta, aumenta o volume do sólido”. 
 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Uma série de metáforas que destacamos no segundo experimento, nos 

remeteu ao Teorema de Fubini: “Ele sai do zero e caminha”, primeiro usou a 

personificação da secção transversal, ele “caminha” e tem um ponto de partida que é 

o zero. “Acho que o processo de integração, conforme ele aumenta, aumenta o 
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volume do sólido” e, no material escrito, encontramos: “Quando o plano desloca 

de 0 a 2, ele aumenta o volume do sólido proporcionalmente, como as camadas 

da impressora 3D”.  

A ideia do Teorema de Fubini é se f(x,y) é contínua e positiva na região 

R=[a,b]x[c,d] então a área A(x), da secção plana abaixo do gráfico de f(x,y) e acima 

do plano xy com x fixado, será A(x) = ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 e o volume do sólido limitado pela 

função f(x,y) na região R é igual a ∫ 𝐴(𝑥) 𝑑𝑥 = ∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 𝑑𝑥 . À medida que esse 

plano translada sobre o plano de xy, o volume do sólido delimitado por ele se altera, 

então, esse volume aumenta 

 

Figura  82 – Interpretação do Teorema de Fubini 

 

Fonte: Desenvolvida pela autora. 

 
A identificação da secção do sólido, à qual se refere a primeira integral do 

Teorema de Fubini, aconteceu em diferentes momentos do segundo experimento e 

porque o resultado da integral é constante ou é uma função (Quadro 81).  
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Quadro 81 – Destaques do Teorema de Fubini 
            Domínio de partida                                         Dominio de chegada 
                 (origem)                                                                  (alvo) 

 
 

“Ó, aqui é zero e aqui é 2π.  
Aqui é uma senoide”                             

 “De zero a 2π, uma senoide.”  
 

 

 

     “A primeira integral do primeiro processo, 
           primeiro resultado é uma constante. 
           O resultado foi uma constante pois  
        calculamos uma parte igual da figura.” 
 

 

 

“No segundo processo foi uma função,  
     porque as partes ou fatias da figura são 
 diferentes.” 
 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

A concepção de área para a primeira integral e volume para a segunda Integral, 

também, surgiu durante a realização das atividades. No primeiro experimento, pôde 

ser evidenciado com a argumentação: “Não lembro a representação correta da 

integral dupla, mas, com a ajuda do colega calculamos duas integrais em 

sequência, até chegar no valor numérico que representa o volume do sólido”. 

No argumento, podemos também destacar que para o cálculo de uma Integral Dupla 

devem ser realizados os cálculos das duas integrais em sequência.  

No segundo experimento: “Primeiro dx, pois é preciso calcular a área, com 

o resultado obtido para calcular o volume”, a notação da Integral Dupla apesar de 

apenas a Dupla 1, Paulo e Maria, finalizarem as atividades com a notação correta: 

para a Atividade Prisma da Tarefa VI com intervalos [-0,3] x [0, − x +

4], ∫ ∫ − 𝑥 − 𝑦 + 2 𝑑𝑦 𝑑𝑥. As outras duplas realizaram notações bem próximas 

da correta, apesar de haver inversão nos intervalos de integração, surgiram as 

Integral:  

   ∫ (2 + 𝑠𝑒𝑛𝑥)𝑑𝑥 

 

Cálculo da Integral: 

 ∫ [2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥)]𝑑𝑥 =         
 
   4π (constante) 
 

Cálculo da Integral: 

 ∫ [2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥)]𝑑𝑦 =         

4 + 2𝑠𝑒𝑛𝑥 
 
      (função) 
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concepções: primeiro têm-se os símbolos das integrais com os intervalos de 

integração, depois a função que delimita o sólido e, por último, a diferencial.  

Acreditamos que, ao passar por todas as atividades que esta pesquisa propôs 

relativas às funções, tanto de funções de uma variável como funções de duas 

variáveis, os sujeitos envolvidos nos experimentos, conforme argumenta Barsalou 

(2009), fizeram uso de estratégias e simuladores gerados a partir de práticas 

matemáticas experienciadas anteriormente. Dessa forma, os sujeitos conseguiram 

reconhecer as propriedades de cada uma das funções quando estas estavam 

envolvidas na delimitação de um sólido para cálculo do volume por meio da integração 

dupla. Um exemplo disso aparece quando a Dupla 1 escreveu a integral ∫ 4 𝑑𝑥  e 

argumentou, “Por causa de x e y”, reportando-se a função f(x,y) que limita o sólido 

superiormente. 

A seguir, apresentamos um esquema que acreditamos englobar os conceitos 

matemáticos que trabalhados no desenrolar das atividades e que potencializaram os 

resultados e as concepções que se fizeram presentes nesta pesquisa. Os 

experimentos iniciaram com o estudo das funções de uma e de duas variáveis em 

suas representações algébricas e gráficas por meio dos applets. Ainda utilizando as 

funcionalidades dos applets, foi trabalhado a representação dos sólidos no espaço 

cartesiano, as imagens dos sólidos gerados no software de impressão juntamente 

com as esculturas matemáticas. As concepções para a Integral Dupla que 

destacamos nestes experimentos foram: Teorema de Fubini; a área de uma secção 

transversal equivale ao cálculo da primeira integral e o porquê do resultado, 

dependendo do sólido em estudo, ser uma constante ou uma função; a notação para 

Integral Dupla e o cálculo da Integral Dupla como sendo o volume de um sólido que é 

obtido por meio delimitações de funções de duas variáveis. 
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Figura  83 – Destaques das Concepções 

 
Fonte: Desenvolvida pela autora 

 

Entendemos que as tarefas que orientaram esta pesquisa formaram um 

viés com condições favoráveis para o ensino e aprendizagem de Integral Dupla como 

Volume. Como vimos, a pesquisa foi desenvolvida segundo a fundamentação teórica 

Cognição Corporificada, percorrendo funções de uma e duas variáveis e culminou na 

representação dos sólidos no espaço cartesiano dinâmico, por meio de applets, 

associada ao manuseio desses sólidos.  

Construímos as possíveis montagens conceituais, segundo Fauconnier e 

Turner (2002), que esperávamos ocorrer durante a realização das tarefas e que nos 

orientaram no sentido de compreender quais os caminhos por meio dos conceitos 

matemáticos fundamentais que poderiam ajudar nossos objetivos. Construímos, 

também, as possíveis montagens conceituais realizadas pelos sujeitos envolvidos na 

pesquisa, para compararmos com as nossas montagens e obtermos, por meio das 

análises dos discursos, quais foram as concepções realizados pelos sujeitos para 

Integral Dupla.  

Entendemos que esta pesquisa procurou contribuir para o ensino e 

aprendizagem de Cálculo Diferencial Integral, trazendo a oportunidade de se trabalhar 

Integral Dupla de forma mais dinâmica e com o auxílio das tecnologias atuais, que são 
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as tendências do futuro. Considerando as limitações de nossa proposta, sugerimos 

para estudos futuros a inclusão de uma tarefa que envolva a integral definida, pois 

notamos muita dificuldade dos sujeitos no cálculo de integrais; a inclusão de outros 

tipos de funções como das funções logarítmicas e exponenciais; e a formulação mais 

detalhada para a questão que envolve o Teorema de Fubini; a inclusão de atividades 

que envolvam os sujeitos no desenvolvimento e impressão dos sólidos utilizados nas 

tarefas. 

 

  



224 

 

 

 

 

 

  



225 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALVES, F. R. V. Aplicações da Sequência Fedathi na Promoção do raciocínio 
intuitivo no Cálculo a Várias Variáveis. 2011- 398f. Tese (Doutorado em 
Educação), Universidade Federal do Ceará – Fortaleza, 2011. 
 
ALVES, F. R. V.Transição Interna do Cálculo: uma discussão do uso do Geogebra 
no contexto do Cálculo a Várias Variáveis. In:  Actos de la Conferencia 
Latinoameriana de Geogebra, Uruguai, 2012. 
 
AVRITZER D.; CARNEIRO, M.J.D. Lições de Cálculo em várias variáveis. Belo 
Horizonte: Ed. CAED-UFMG, 2012. Disponível em:  
http://www.mat.ufmg.br/calculoIII/calculoIV-2012-1.pdf 
 
BARBOSA, S. M. Tecnologia da Informação e Comunicação, Função Composta 
e Regra da Cadeia. 2009- 199f. Tese (Doutorado em Educação Matemática), 
Universidade Estadual Paulista – Rio Claro, 2009. 
 
BARON, M.E. Curso de história da Matemática: origens e desenvolvimento do 
cálculo. Brasília: UNB, 1985 5v. 298p. 
 
BARSALOU, L. W. Simulation, situated conceptualization, and pediction. In: 
Philosophical Transactions of the Royal Society B, p. 1281 – 1289, 2009. 
 
BARSALOU, L. W. Grounded Cognition.  Rev. Psychol, nº 59, p. 617-645, 2008. 
 
BIBANO, B. Salas de aula invertidas, uso de impressoara 3D e outras tendência do 
ensino superior. Revista eletrônica Veja. 09/03/2014. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/salas-de-aula-invertidas-uso-de-impressora-
3d-e-outras-tendencias-do-ensino-superior. Acesso em 24 jul. 2014. 
 
BOUCHARA, J.C.; ZANETIC, V.L.C.; HELLMEISTER A.C.P. Cálculo Integral 
Avançado, EdUSP, 1996.  
 
BOLITE F. J.; ACEVEDO, J.; FONT, V. Cognição corporificada e linguagem na sala 
de aula de matemática: analisando metáforas na dinâmica do processo de ensino de 
gráficos de funções. Boletim GEPEM – Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação 
Matemática, Rio de Janeiro, n. 46, p. 41-54, 2005. 
 
BORBA M.C.; VILLAREAL, M. Humans-with-Media and Reorganization of 
Mathematical Thinking: Information and Communication Technologies, 
Modeling, Experimentation and Visualization. USA: Springer, 2005 (Mathematics 
Education Library). 
 
BOYER, C.B. História da Matemática. Tradução: Elza F. Gomide. 1ª edição, São 
Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda, 1974. 504 p. 
 



226 

CAMPOS, M. L. T. Discursos Sobre Continuidade De Funções Reais De Variável 
Real Em Ambiente Virtual Colaborativo: uma Perspectiva Da Cognição 
Corporificada. 2014,  508f. Tese (Doutorado em Educação Matemática), 
Universidade Anhanguera de São Paulo – São Paulo, 2014. 
 
CASTRO, M.R.; FRANT, J.B. Argumentação e Educação Matemática. Boletim 
GEPEM – Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática, Rio de Janeiro, 
n 40. p.40-68, 2002. 
 
CASTRO, M.R.; FRANT, J.B. Modelo da Estratégia Argumentativa: análise da fala 
e de outros registros em contexto interativos de aprendizagem. Curitiba: Ed Da 
UFPR, 2011. 179 p.  
 
COBB,P.: CONFREY, J.; DISESSA, A.; LEHRER, R.; SCHAUBLE, L. Design 
experiments in education research. Educational Researcher, v.32, n.1, p.9-13, 
2003. 
 
CRAIZER, M.; TAVARES, G. Cálculo Integral a Várias Variáveis. Ed PUC Rio. 2ª 
edição 2003, São Paulo.  
 
DAMÁSIO, A . O mistério da consciência – Do corpo e das emoções ao 
conhecimento de si. 1ª edição, São Paulo: editora Schwarcz Ltda, 2000. 
 
DAMÁSIO, A . O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano  mistério 
da consciência.  2ª edição, São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
 
DOMINGUES, G.L.; VILAS BOAS, J.; BARBOSA, J. C. O Cálculo de Volume de 
Sólidos por seções Transversais e o uso de Materiais Manipuláveis. In: V 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 
2012, Petrópolis Rio de Janeiro, Anais... Petrópolis Rio de Janeiro, 2012. Disponível 
em: http://www.sbembrasil.org.br/files/v_sipem/PDFs/GT04/CC21600767591_A.pdf, 
Acesso em 05 jul. 2016.  
 
EVES, H. Introdução à história da matemática. 5ª edição, São Paulo: Editora da 
Unicamp, 2011. 
 
FAUCONNIER, G.; TURNER, M. Compression and Global Insight.  Cognitive 
Linguistics, v.11, n. 3-4, p. 283-304, jan. 2000. Disponível em: SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1419544 . Acesso em: 17 abr. 2015. 
 
FAUCONNIER, G.; TURNER, M. B. The way we think: conceptual blending and the 
mind’s hidden complexities. New York: Perseus Books Group, 2002. 454 p. 
 
FAUCONNIER, G.; TURNER, M. B. Conceptual blending, form and meaning. In: 
FASTREZ, P. Sémiotique cognitive = Cognitive semiotics. Special issue of 
Recherches em communication. Louvain-la-Neuve : Université Catholique de 
Louvain, Département de communication, n. 19, 2003, p. 57-86.  
 
 



227 

 

FAUCONNIER, G. Compression and Emergent Structure. In: HUANG, S. (ed) 
Linguage and Linguistics. v. 6, n. 4, p. 523-538, 2005. 
 
FAUCONNIER, G. COSCARELLI, C.V. Entrevista: uma conversa com Gilles 
Fauconnier. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v.5.n.2, p. 291-303, 2005. 
 
FÁVERO, B. Cube é a primeira impressora 3D a chegar para o consumidor no Brasil. 
Folha de São Paulo, São Paulo, 26/08/2013. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/tec/2013/08/1331290-cube-e-a-primeira-impressora-
3d-a-chegar-para-o-consumidor-no-brasil-confira-teste.shtml> Acesso em: 13 jan. 
2017. 
 
FLAMMING, D.M; GONÇALVES, M.B. Cálculo A – Funções, limite, derivação e 
integração. 6ª edição, editora Pearson, 2007. 
 
FLAMMING, D.M; GONÇALVES, M.B. Cálculo B – Funções de várias variáveis, 
Integrais Múltiplas, Integrais Curvilíneas e de Superfície. 2ª edição, editora  
Pearson, 2011. 
 
FRANT, J.B. Linguagem, compressão e algumas Implicações para a Matemática 
Escolar. In: V SIPEM - V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 2012, Petrópolis, RJ, Anais... Petrópolis, RJ, 2012. 
 
FRANT, J,B. O Uso de Matáforas nos processos de Ensino e Aprendizagem da 
Representação Gráfica de Funções: O Discurso do Professor.  
 
GALLESE, V.; LAKOFF, G. The brain’s concepts: the role of the sensorimotor system 
in conceptual knowledge. Cognitive Neuropsychology, v.21, p. 455-479, 2005. 
 
GUIDORIZZI, H.L.. Um Curso de Cálculo. V 1.  5ª edição, editora Grupo Editorial 
Nacional Gen, 2010. 
 
GUIDORIZZI, H.L.. Um Curso de Cálculo. V 2.  5ª edição, editora Grupo Editorial 
Nacional Gen, 2010. 
 
GUIDORIZZI, H.L.. Um Curso de Cálculo. V 3.  5ª edição, editora Grupo Editorial 
Nacional Gen, 2010. 
 
HENRIQUES, A.  L’enseignement et l’apprentissage dês intégrales multiples: 
analyse didatique intégrant l’usage Du logiciel Maple. 2006, 500f. Tese (Doutorado 
em didática da matemática), Université Joseph Fourier –Grenoble, 2006.  
 
HOFFMANN, L.D.; BRADLEY, G.L. Cálculo, um curso moderno e suas 
aplicações. 10ª edição, Editora Grupo Editorial Nacional Gen – LTC, 2010. 
 
HOTZA, D. Prototipagem rápida de pilhas a combustível de óxido sólido. Matéria. 
Rio de Janeiro, vol.14 n.4, 2009. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
70762009000400003#fg1d>  Acesso em: 13 jan. 2017.  
 



228 

IMAFUKU, R.S.; MARN, D. A Construção de Maquetes como um Recurso Didático 
para o Ensino do Cálculo Diferencial e Integral. In: IX ENEM -2007 – Universidade 
de Belo Horizonte. Disponível em: 
<http://www.sbembrasil.org.br/files/ix_enem/Html/posteres.html>  Acesso em 05 jul. 
2016. 
 
KARRER, M. Articulação entre álgebra Linear e Geometria – Um Estudo sobre as 
Transformações Lineares na Perspectiva dos Registros de Representação 
Semiótica. 2006, 435f. Tese (Doutorado em Educação Matemática), Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – São Paulo, 2006. 
 
LAKOFF.G..Women, fire, and dangerous things: what categories reveal about the 
mind. University of Chicago, 1987. 
 
LAKOFF. G.; JOHNSON, M.. Metáforas de La Vida Coditiana. Traducción de 
Carmen Gonzáles Marin,  Madrid: Cátedra,  9ª edição, 2012. 
 
LAKOFF, G.;  JOHNSON, M. Philosophy in the flesh: the embodied mind and its 
challenge to Western thought. New York: Basic Books, 1999. 
 
LAKOFF, Y; NÚÑEZ, R. Where Mathematics comes from: how the embodied mind 
brings mathematics into being.  Basic Books, New York, 2000. 
 
MELO, J.M.R.. Conceito de Integral: uma proposta computacional para o seu 
ensino e aprendizagem. 2002, 197f. Dissertação (Mestrado em Educação) 
Matemática, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – São Paulo, 2002. 
 
MOMETTI, A.L. Reflexão sobre a Prática: argumentos e metáforas no discurso 
de um grupo de professores de cálculo. 2007- 273f. Tese (Doutorado em 
Educação Matemática), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – São Paulo, 
2007. 
 
MARQUES, S.A.S.S. Prototipagem Rápida de PCOC na Impressora 3D para 
Ensino e Aprendizagem de integrais Duplas e Triplas. 2016, 230f. Dissertação 
(Mestrado em Educação Matemática), Universidade Estadual de Santa Cruz- Bahia, 
2016. 
 
PEREIRA NETTO, J.C. As Operações do Cálculo Diferencial e Integral: Parte I. In 
Revista de Graduação da Engenharia Química, v.7 , 2001. Disponível em:  
<http://hottopos.com/regeq7/cardos1.htm>. Acesso em: 17 dez. 2016. 
 
PORTAL UNESP SOROCABA. Estudantes da Unesp de Sorocaba mantam 
impressora 3D. Disponível em: 
<http://www.unesp.br/portal#!/noticia/10328/estudantes-da-unesp-de-sorocaba-
montam-impressora-3d/> Acesso em: 13 jan. 2017.  
 
PUPO, R.T. Ensino da prototipagem rápida e fabricação digital para arquitetura e 
construção no Brasil: definições e estado da arte. Revista Parc., Campinas, v. 1, 
2008. Disponível em: 



229 

 

<http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/parc/article/view/8634511/2432>. 
Acesso em: 13 nov. 2015. 
 
SCUCUGLIA, R. A Investigação do Teorema Fundamental do Cálculo com 
Calculadoras Gráficas. 2006- 158f. Dissertação (Mestrado em Educação 
Matemática), Universidade Estadual Paulista – Rio Claro, 2006. 
 
SILVA, W.Q.; FRANT, J.B.; POWELL, A. B. Simulação e Montagem na 
perspectiva Tecnológica. VII CIBEM – Uruguay, 2013. p, 7114-7121. 
 
ROSALVES, M. Y. Relações entre os Polos do Visto e do Sabido no Cabri 3D: 
Uma Experiência com alunos do Ensino Médio. 2006- 123f. Dissertação (Mestrado 
em Educação Matemática), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – São 
Paulo, 2006. 
 
STEWART, J. Cálculo. V.1 6ª edição, editora Cengage Learning. 2010. 
 
STEWART, J. Cálculo. V.2 6ª edição, editora Cengage Learning. 2010. 
 
THOMAS, G.B. Cálculo. V.2 Tradução de ASANO. São Paulo: editora Pearson, 
2004.  
  
WROBEL, J.S.; ZEFERINO, M.V.C.; CARNEIRO, T.C.J. Ensino de Cálculo 
Diferencial e Integral na Última Década no ENEM: uma análise usando o alceste. 
In: XI – ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - ENEM, Curitiba, 
PR, Anais... Curitiba, 2013. 
 
 
 
  



230 

 
 
 
  



231 

 

Apêndice 

 

 

APÊNDICE A – TRANSCRIÇÃO DOS ENCONTROS COM OS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO CICLO 

 

Primeiro vídeo - Atividades 1 e 2 

1  João Aqui na tomada (orientando a ligar a câmera). 
2  Pesq. Gravando. 
3  João Tá. 
4   
5   
6   
7   

Pesq. Então é assim, ela está disposta aqui em um livrinho do GeoGebra, então as 
atividades, elas estão em ordem. Atividade 1, atividade 2 e elas seguem aqui 
(Referindo-se as atividades impressas no papel com espaço para 
respostas e comentários). Eu já carreguei para vocês. 

8  João Certo. 
9  José Tem as janelas aqui. 
10   
11   
12  

Pesq. É só esse aqui, já tá no livrinho, tá vendo? Então é só ir carregando na ordem e, 
estejam à vontade, o que vocês acharem. Tem algumas perguntas, dê 
preferência. 

13  Obs2. Tem outra, também, vocês podem escrever em conjunto. 
14   
15   
16   
17   
18   
19  

Pesq. Juntos...é...e também no final, ele tem uma tabela de integral. 
(Carreta do João). 
Você não lembra nada de Integral? É porque a gente pressupõe que sejam 
alunos de Cálculo III e que já Cálculo II e, já tenha visto integral, para poder fazer 
a integração dupla, tá. Aí se alguém não lembrar, a gente dá uma ajuda, né? 
Sem problemas. 

20   Silêncio e cochichos por trinta segundos. 
21   
22  

Pesq.  Ele é lento mesmo. (Referindo-se a lentidão do computador para carregar o 
applet do GeoGebra). 

23   
24  

Obs2. Gente, outra coisa, vocês podem falar um pouco mais alto, para gente poder 
gravar. 

25   
26  

Pesq. É que não tem certo ou errado, né? 
(Silêncio por 7 segundos) 

27   
28  

José Faz uma rotação com ponto de intersecção com o eixo y – pausa e conserta – 
com o eixo Z 

29  Carlos Mas essas retas aqui (aponto para o primeiro gráfico). 
30  José As retas são feixes paralelos 
31   
32  

Carlos Em cima (apontando para plano cartesiano) e em baixo (apontando para o 
plano xy do espaço cartesiano) 

33  João A medida que você vai ler o coeficiente linear 
34   José Ele pegou esse eixo (eixo Z) e pegou o chão (plano xy do espaço vetorial) 
35  João É o plano xy 
36   
37  

José Conforme pegamos as paralelas, ele vai fazendo uma rotação com o plano em 
torno do ponto entre xy.  

38  Carlos Ele botou um eixo aqui em cima (se referendo ao eixo z) 
39  João Dá para girar – fica “doidão” 
40   
41  

José  Quando mexe no coeficiente linear, ele sai fazendo cortes (se referindo as 
intersecções de plano no espaço cartesiano) 

42  Pesq. Olhem as funções 
43   
44  

José  5x -5y +5 deve ser a função deste plano 
Aqui é 2...aqui é 2, aqui é 3...aqui é 3, ...... 

45  Carlos Que relações entre os dois gráficos? 



232 

46   
 47  
 48 
 49 

José 5 é ponto de encontro de eixo Z é denominado coeficiente linear (mostrando e 
função) – ser for 4 fica: 5/4, 5/4 e 5 não muda (neste caso está se referindo a 

função: 𝒈(𝒙, 𝒚) =
𝟓

𝟒
𝒙 −  

𝟓

𝟒
𝒚 + 𝟓) 

50  Carlos Pede as relações que existem entre os dois gráficos 
51  João Esse gráfico é bidimensional e esse outro é tridimensional  
52   
53  

Carlos Esse gráfico que a gente vê aqui (plano cartesiano), é esse gráfico aqui (plano 
xy no espaço cartesiano). 

54  João Sim, inclusive ela escreve. 
55   
56   
57   
58   
59   
60   
61   
62   

José Pensar no seguinte: você tem uma reta no plano e cria um outro eixo aqui em 
cima, se é nesse eixo, você elege um ponto para formar um plano com aquele. 
Essa reta para encontrar essa equação do plano, eu só preciso da reta do jeito 
que está aqui. Eu não sei se tivesse um outro coeficiente no x. Para encontrar a 
equação do plano, eu preciso do valor da coordenada e esse coeficiente, pronto 
eu já tenho a equação do plano. (então ajeita seus pensamentos) 
Dado o plano e uma reta nele, se quiser encontrar, digamos que faça aqui um 
sistema 3D, puxo aqui qualquer ponto.... 

63  João Um ponto K.... 
 64 
 65 

José Esse K vai ficar no denominado (apontando para a função 𝒈(𝒙, 𝒚) =
𝟓

𝒌
𝒙 − 

𝟓

𝒌
𝒚 +

𝟓) 
66  João É 
67  José Interessante é o sinal de menos (em: 𝒈(𝒙, 𝒚) =

𝟓

𝟒
𝒙 − 

𝟓

𝟒
𝒚 + 𝟓) 

68  João  Por que negativo? 
69  José O que esse Z tem haver? 
70   
71  

João Eu não me lembro muito bem, mas não tinha no IR3 um lance de vetor normal 
ao plano 

72   
73  

José Vê só, se tivesse coordenadas (1,1) no plano ficava: 5/3 – 5/3 + 5 que é igual a 
5.  

74  João Por que (1,1)? 
75  José Para dar 5, se colocar (0,0) também dá 5. 
76  João (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) também vai anular. 
77  João  Ah! Já sei, você quer entender porque esse menos. 
78   
79   
80   

José Estou tentando olhar geometricamente. O que se vai fazer? Vou colocar (2,2). 
Ele vai encontrar a reta que passa no cinco (no caso é o plano). É ele mesmo, 
é a reta que no 5, na realidade vou encontrar as retas que passam nesse plano. 

81  João É ele mesmo, é a equação desse plano. 
82  José Se for a relação geométrica... 
83   José O que foi dado primeiro, a equação da reta ou, o que foi criado primeiro ai? 
84   
85   

João Pelo que está aqui, estamos elaborando tarefas para trabalhar com alunos de 
engenharia (lendo a introdução do caderno de atividades). 

86  José Olhando só algebricamente, a gente tem só essa relação. 
87  João Mas a gente vai explicar o porquê do menos? 
88  José Eu não. 
89   
90  

Carlos Acho que temos que olhar o gráfico. A reta é o que tá no xy (apontando para o 
espaço cartesiano). 

91   
92   
93   
94  

João Essa reta é aquela que reta na base, no plano xy – A medida que você mexe no 
a, ele mexe no coeficiente linear, altera lá, é lógico, e o plano também. Ela já 
deu o ponto que é o (0,0,5) – então o plano que vai passar por essa reta, é por 
aquele ponto, e ele é único. 

95  José O que eu não consigo entender é o papel do menos ai. 
96  João Mas será que é interessante tentar desvendar isso? 
97  José Se eu passar esse 5/3 para lá, vou ter 5/3 aqui no chão. 
98   
99   
100   
101   
102   
103   

João  (pega um papel e resolve): 

𝑧 =
5

3
𝑥 −

5

3
𝑦 + 5 → 3𝑧 =

5

3
𝑥 −

5

3
𝑦 + 15 → 5𝑥 − 5𝑦 − 3𝑧 = 0 

Compara com 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 + 𝑑 =  0 , tenho certeza essa é a equação do plano. 
(escreve ainda)              𝑥 − 𝑦 + 3 = 0 
                                        a=1, b=-1, c=3       



233 

 

104  João Podemos usar o Google para pesquisar sobre IR3 

105   
106   
107  

Pesq. Sim. Claro. 
(João vai fazer a pesquisa, Carlos fica trabalhando com o applet e José vai 
dar uma espiada nas outras atividades...). 

108  João Equação do plano determinada por um ponto e uma reta.... 
109   
110  

Carlos Chama atenção para a pergunta: Quais as relações que existem entre os 
gráficos? 

111  José A “Gina” falou para a gente olhar as equações. 
112  Carlos Mas na pergunta está: estou olhando o espaço geométrico. 
113   
114   

João Na verdade, a reta é a intersecção do plano xy, essa reta vermelha, corta o eixo 
xy, vai gerar a reta vermelha – isso é uma leitura da direita para a esquerda. 

115  Obs2. Os árabes também escrevem da direita para a esquerda.  
116  João Então pode pensar assim. Então vamos escrever. 
117   
118  

Carlos Carlos fica cochichando com José e pede “ajuda” para João 
Tu que leu da direita para a esquerda, não cria reta não? 

119   
120   

João A intersecção! A reta vermelha do plano xy, é lógico, para uma determinada 
variação do coeficiente linear, a variação que ela colocou aqui. 

121  Carlos Mas se eu mexo aqui (mexendo no controle deslizante),  
122   
123  

João Então. É porque não tá variando tudo, está com limitação ali (apontando para 
o controle deslizante) 

124   
125   

Carlos Mesmo com essa limitação não teria que criar outros pontos? Ele não cria outros 
pontos. Essa reta azul, você está dizendo? (apontando para o eixo Z). 

126   
127   

João Essa reta vermelha não é intersecção do plano... (parece que João não 
entende a dúvida de Carlos). Inicialmente você questionou a intersecção. 

128  Carlos Não, só esse eixo (eixo Z). 
129  João Não entendi sua observação, pode explicar melhor? 
130   
131   
132   
133   
134   
135   
136   
137   
138   
139   
140  

Carlos Eu não posso afirmar que esses cortes aqui, vão ter com essa reta aqui. 

 
141  João Não, claro que não. 
142  Carlos Por que só movimenta aqui? Ela não cria outros pontos 
143  João Então. Ela limitou aquele valor ali, aquele intervalo de a. 
144  Carlos No intervalo, nesse intervalo.  
145   
146   
147   
148   
149   
150   

João Sim, sim, concordo com você.  Se a gente expandir esse intervalo que tai, por 
exemplo: se a gente fizer a=0 vai continuar dando a intersecção, cara, vai ser a 
bissetriz, quando ela for zero (se referindo a função identidade). Ela vai estar 
em pezinho assim, concorda? Na vertical (o plano gerado pela função de duas 
variáveis vai ficar na perpendicular), vai continuar gerando uma reta. É uma 
observação também interessante. 

151  João Pode ser a lápis 
152  Pesq.  Sim 
153   
154   
155   

Obs2. Na verdade, o quando a gente em mais tempo eu gosto que seja um piloto, para 
aparecer. 
(Silêncio de 2 minutos para escrever) 

156  Pesq.  Já tá com sonho, José. 
157  José Tô. (Silêncio de 26 segundos para escrever) 
158   
159   
160  

João Já tá na dois, não, “pera” aí para a gente fazer junto, espera um 
minuto...(comentários incompreendidos no áudio do vídeo). 
(Silêncio por 3minutos e 15 segundos para escrever).  

161  João Vocês já tão no dois, já? 
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162  José Não. 
 163 
 164 

João Se vocês não me esperarem eu vou ficar chateado, chateado. 
(Voltam a comentar sobre o 5 da função g(x,y). 

165   
166  

João Eu acho que esse cinco está aí justamente por conta da intersecção com o eixo 
Z. 

167  Carlos É, ele não muda não. 
168   
169   
170   
171   

José  É se você dividir tudo por cinco, você fica ai com ... (áudio incompreendido) 
g(x,y) igual a 5x menos 5y mais 1, de onde vem o diabo do menos eu não sei. 
É porque ele botou cinco aqui (referindo-se ao Carlos que usou o controle 
deslizante e deixou no cinco), não tem nada haver. 

172  Carlos Vamos para o dois. 
173   
174  

João É, vamos para o dois. Tô querendo só concluir meu raciocínio aqui, só um 
minuto. Coloca no dois não, que a gente discute. 

175  José Só um minuto. 
176   
177  

João Calma aí, anti... (áudio incompreendido). 
(Enquanto isso, José vai navegando pelas outras atividades). 

178   
179  

João Vamos lá na atividade dois. Ah! Vocês já estão na atividade dois. 
(Cochichos e risadas). 

180  José Essa é a dois? 
181  Carlos Essa é a dois. 
182  João Essa é a dois. 
183   
184   

José Ué, tu girou ele? (Falando com Carlos) 
Pô, assim fica sem referência, volta. Tu girou, não tem como saber agora. 

185  Carlos (Volta a carregar para pegar a posição inicial) 
186  José Só olhando. 
187  João O princípio é o mesmo. O que a gente observou naquele outro? 
188  José Esse é só, ela só fez ele rotacionar para lá. 
189  João Na verdade, ela... 
190  José Ela só fez passar para cá. 
191  João Ela só pegou agora o coeficiente linear negativo. 
192  José  É. 
193   
194  

João  Que ela colocou na direita, dá a impressão que é positivo, né? Que é a posição 
daquela... 

195  José A intersecção aqui vai ficar no quarto quadrante. 
196   
197  

João Qual é o ponto de intersecção agora? É o (0,0,3). Olha lá agora 3, -3 e -3 
porquê... 

198  José  Aqui é mais três. 
199  João É mais três, tá certo. Na outra era menos 5. 
200   
201  

José Não, Ah! Porque aqui é menos 5 (referindo-se ao controle deslizante que 
estava no menos 5). 

202  João Então? 
203   
204   
205  

José No a, é menos 2, então aqui em baixo é menos dois. (Referindo-se a função 
quando o controle deslizante está no menos 2, então a função g fica: 

𝒈(𝒙, 𝒚) =
𝟑

𝟐
𝒙 −

𝟑

𝟐
𝒚 + 𝟑) 

206  João Perfeito. 
207  José Continua sendo o coeficiente aqui, aqui... 
208   
209   
210  

João Vamos voltar lá na outra reta. Como que era a outra reta que a gente achou 
cortar no 5. Aí ficou 5,-5 e 5 (referindo-se à função g da primeira atividade: 
𝒈(𝒙, 𝒚) =  𝟓𝒙 = 𝟓𝒚 + 𝟓 

211  José Isso. 
212   João Agora tá cortando no três, então mesmo padrão, 3, -3 3, mesmo padrão. 
213  José O problema é que o controle aqui fica... 
214  João Por conta do controle, a variação do a... 
215   
216  

José Aí o corte é feito ali, a intersecção é feita no quarto quadrante. Quer dizer, o 
plano cartesiano ali de referência. É isso ai? 

217  João Hum, hum. 
218   
219  

Carlos Engraçado, parece a mesma coisa, tudo (referindo-se as questões da 
atividade). 
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220  João Vou colocar assim: ler comentários da atividade1. 
221   
222   

José Esperto. (Risos) 
(Parada de 2 minutos para formular as respostas.) 

 

Segundo vídeo– Atividade 3 

223  João Coloca assim que dá para ver melhor. 
224  José Pode girar também ali. 
225   
226   

João Que maneiro isso aqui. Eu tive que fazer um desenho parecido com esse aqui 
no quadro, Jesus ficou parecendo Steve Wonder (pessoa cega). 

227   
228  

José Colocar no -4 (se referendo ao controle deslizante). Qual a função que pode 
ser associada ao primeiro gráfico. 

229  João f(x) = x-4, direto. x=0, y=-4 então f(x) = x-4. 
230  José A equação da reta 
231  João Reduzida ou Geral 
232  José Geral 
233  João x—y-4=0 
234  José Mas ele está usando a reduzida 
235  João Reduzida 
236  José g(x).... 
237   
238   
239   

João Tá esquecendo, é para a gente ir respondendo lá em baixo (se referindo as 
respostas no livro de atividades). Botar as letras lá em baixo. 
Calcule a área da região usando integral – “Ferrou” 

240   Obs2. Mas atrás tem integral, olhando a tabela. 
241  João Sabe fazer isso? 
242  José Não. 
243  João Também não. 
244  Pesq. A integral de Riemann para calcular a área? Vocês lembram? 
245  José + 4𝑥+c, depois tem que fazer um intervalo menos o outro. 

246  Pesq. Isso, tem que fazer com as limitações. 
247  José (Calculando) − 16,  tá errado. 

248   
249   
250   
251   
252   
253   
254   
255  

Pesq. Interfere, explicando 
 
Se x varia de zero até quatro, y varia da função 
f(x) =x-4 até o eixo- toma cuidado a função é 
negativa no intervalo. 
 
 
 

256  José Tem que pegar em módulo se negativo 
257  Pesq. Se não dará negativo. 
258   
259   
260   
261   
262   
263   
264   
265  

José (Confere a integral pela derivada explicando para João) 

(𝑥 − 4)𝑑𝑥 =  
𝑥

2
− 4𝑥 + 𝐶 

A derivada de  é x e a derivada de -4x é -4. Eu coloquei mais c porque ele tá 

querendo esse intervalo aqui. Certo? 
Tá querendo no intervalo aqui, quando x é 4, este trecho todinho da 8, quando 
for zero dá zero e c menos c é necas de “pitibiribas”. 

266  João Como você sabe  

267  Pesq. Na última folha tem a tabela. 
268  Carlos Copia a resposta do José. 
269   
270   
271   
272   

José (Lê a pergunta d): Clique sobre o gráfico tridimensional; escolha a ferramenta 
giro da janela de visualização 3D; movimente o gráfico, observe a base e as 
laterais. 
Qualquer lado que eu virar tem uma base. Problema é descobrir quem é a base. 
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273   
274  

João (Usa a ferramenta giro e o gráfico gira sozinho) observa a base e as laterais 
– Show.  

275  José Acho que a base deve estar se referindo a esse plano cinza aí. 
276  João XY, letra d, já fiz 
277   
278   
279   

José (Leitura da questão): Qual sólido é formado pelos planos XYZ e plano que 
representa a função 𝑔(𝑥, 𝑦) = −𝑥 + 𝑦 + 4?- o projeto chama “planos XYZ. 
Quem é x? o amarelo ou o: são três planos – quem é x? 

280  João X é o verde (referindo-se ao eixo) 
281   Pesq. Não, X é o vermelho, estava na primeira atividade (se referindo ao eixo x). 
282  José Lá é o eixo, aqui XYZ, aqui é plano – plano XYZ. 
283  João Não no IR3 de uma maneira geral. 
284  José Não, não, aqui no caso pelos XYZ seria eixo XYZ 
285  João  Sim, sim, tá certo. 
286   
287  

José Deveria ter falado esse plano X, esse Y e esse é Z e deveria ter um quarto, 
pois é tetraedro. 

288   
289   
290   

Pesq. (Interfere) Deixe eu falar, o que eu quis dizer com isso e depois vou tentar 
melhorar a pergunta. O X e Y forma um plano e é uma lateral; X e Z forma outra 
lateral; Y e Z forma outra lateral e a função outra lateral. 

291  José Entendi. 
292  Pesq.  Entendeu. 
293  José É eu vi a quarta lateral depois. Quem é g(x,y)? 
294  Pesq. Tá no papel. 
295  José Ah! É tá aqui ó, tá aqui. 
296  João De x-4 até 0? 
297  José Integral de x-4? 
298  Pesq.  Não, Integral de g(x,y) dy. 
299  João -x+y+4 
300  Pesq.  Então, é essa função que você vai integral. 
301  José Mas aqui ele diz de (x-4) até 0. 
302   Pesq. Então, essa é a variação é o intervalo. Você coloca como limites na integração. 
303  José É x-4 mesmo até zero, é a variação da reta até a função. 
304  João Não sei, para mim não. 
305   
306  

Pesq. É do mesmo jeito da integral que você já fez lá em cima, depois só fazer a 
substituição pela função e depois variar de x-4 até 0. 

307   João Calcula a Integral g(x,y)dy, então vou integrar só em y. Eu era bom nisso. 
308   Carlos Eu era bom em tanta coisa, velho. 
309  José  Como é dy, deve ser + (4 − 𝑥)𝑦, deve ser isso aqui. 

310  João É porque não vai integrar em x. 
311  José  Ai tá pedindo para variar até x-4. 
312  João  Aí substitui em y, não é isso? 
313   
314  

José Aí substitui o y por 
( )

+ (𝑥 − 4)(4 − 𝑥) que vai dar... deu , tá com 

cara de errado, danada. 
315   
316  

Pesq. Variando de x-4 até 0 – esse é menor e esse é maior (apontando). Você fez 
ao contrário. 

317  José  Mas se x for menor que -1. 
318  Pesq.  Por causa desta função. (Apontando). 
319  José Mas x não pode ser 8 não, x não vem para cá, né? 
320  Pesq. É. 
321  José  Então tem que colocar o sinal de menos aqui na frente. 
322   
323  

João O meu tá dando  (João corrige os cálculos junto com Carlos – 

Renato pega o do João para copiar) 
324   
325  

José Refaz as contas e consegue o mesmo resultado de João com sinal 
contrário 

326   
327   
328  

João  (Lê a questão g – Calcule a integral do resultado obtido do item anterior 

(dx) para x variando de 0(zero) até 4.) Ai. Jesus. A integral de  𝑑𝑥.  

329  José O meu (anterior) deu sinal contrário. 
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330   
331  

João  É por que tem esse menos na frente, porque primeiro substitui o zero, não é 
isso?  

332   
333  

José É porque x-4 é menor, porque estamos do lado de lá, não do lado de cá. (Faz 
apontando para o gráfico) 

334   
335  

João  Perfeito, esse detalhe eu não lembrava, então primeiro substitui o zero menos 
a outra, não é isso! 

336   
337  

José Então falou em integral, não falou em volume? Volume a gente não teria que 
colocar o modulo? Qual a outra letra g? 

338  João Calcula a integral disso aí. 
339  José  Calcula a integral desse negócio aí de 0 até 4. 
340   João Esse ½ não vem para a frente da integral, não tem uma propriedade dessa? 
341   José Mas esse aqui (aponta para o item que acabou de fazer) já não é a integral? 
342  João  Calcule a integral 
343   José Integral de ( − 4𝑥 + 8 )𝑑𝑥....... vai dar . 

344   
345  

João É isso. Selecione área e volume e compare. Esse resultado é exatamente o 
volume. 

346  José Como é? 
347   
348  

João   Área e volume, área a gente achou na letra c, oito. E a gente acabou de achar 
o volume, então vamos responder. 

349  José Deu igual. O que você pode dizer sobre esta comparação, já disse! 
350   João Como a gente calculou a integral da integral, isso é integral dupla, não é? 
351  José É. 
352  João Mas como a gente representa de uma vez só isso. 
353  José Põe integral e depois a outra integral. 
354  João Não, tudo bem. Mas qual intervalo que manda, entendeu minha pergunta?  
355  José Sei, sei, vai de quanto a quanto. 
356  João E no final fica dy dx, porque fizemos primeiro dy ou contrário? 
357  José Não faço a menor ideia. 
358   
359   
360   
361  

João Eu queria lembrar isso porque sei que tem essa representação. Temos integral, 
que é integral dupla e tem que ver quem manda aqui no intervalo que é um só, 
porque a gente não coloca nas duas integrais os dois valores e no final fica dx 
dy. 

362   Obs2. Vocês fizeram a Integral Dupla? 
363  João Fizemos, fizemos. 
364  Obs2. Então, precisou saber isso? 
365  João Não. 
366  Pesq. Precisou saber o intervalo, precisou saber o intervalo, aí? 
367   
368  

Obs2. Eu consigo fazer só vendo gráficos, quando o símbolo ajudou ou não e, no 
entanto, vocês fizeram.  

369   
370  

Pesq. Tenta montar a Integral dupla a partir do que vocês fizeram e a variação das 
duas integrais. 

371   
372   
373   
374   
375   
376   
377   
378   
379   
380  

José É a ideia de pegar x da reta para trás (aponta 
para o gráfico conforme abaixo). 
 
 
 

381  Pesq. E a variação da segunda integral. 
382   
383   
384  

José Não, então, aqui a gente vai pegando desse alto para cá, ai dá para entender, 
vai pegar as novas infinitesimais para cá, mas aqui, tem que procurar a 
analogia, ao invés de ser um ponto.  
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Segundo vídeo – Atividade 4 

385   
386   
387   
388   
389   
390   
391    

João Leu a questão: Movimente o controle deslizante o que acontece com cada uma 
das funções e seus respectivos gráficos em relação a a, b e c. Caso existam, 
que relações observou entre os dois gráficos? 
Por que você acha isso? 
Varia de -3 a 3. 
Vamos ver que diabo é esse a, esse b e esse c e talvez ver a função. 
Entendi, entendi – (intervalo onde todos estão pensando). 

392  Carlos Explica para “nois” aí.  
393   
394   
395   
396  

João Não, primeiro tô tentando analisar o seguinte, o significado a, b e c (apontando 
para a representação algébrica da função), joga o c no zero, ai a gente tem 
só o plano, né.  
O plano z=0. 

397   
398   
399  

José Então essa reta aqui, é o que? (Aponta a reta que aparece no plano 
cartesiano). É a reta que passa aqui (aponta para a reta do espaço 
cartesiano). 

400  João Agora a função é g(x,y). 
401   
402  

José g(x,y), e o que é essa “bonitona” (a bonitona para José é a reta do plano) a 
ver com aquilo lá. 

403  João Essa bonitona é o valor do c, entendeu? 
404  José Mas se eu mudo a, ela muda também. 
405  João Ela muda. 
406  José Ela muda de uma reta para uma parábola. 
407  João Porque deve ter haver com a derivada. 
408  José Eu tava tentando ver geometricamente. 
409   
410  

João Geometricamente. 
Achei a parada aqui fascinante (se referindo ao applet) 

411   
412  

José Se eu passar um plano, o plano contém o eixo vermelho e o eixo azul, o eixo 
vermelho e o eixo azul vão dar exatamente essa criatura. 

413  João Pode repetir, desculpa. 
414  José Imagina aí um plano passando pelo eixo vermelho e o eixo azul. 
415  João Pelo eixo vermelho e pelo eixo azul. 
416  José Eixo vermelho aqui, eixo azul aqui, corta. 
417  João Um plano inclinado. 
418  José Não. 
419  João O plano que contém esses dois eixos. 
420  José Isso, vai passar um corte aqui. 
421  João Assim. 
422  José Assim. 
423  João Só vai pegar o azul e a reta vermelha secante a ele. 
424  José Aqui não dá para traçar o plano não. 
425  Pesq. Não. 
426  João Não tô entendendo. 
427  José Eu queria poder trocar o plano aqui. Pode. 
428  Pesq. Não. 
429   
430   
431  

José Malvadeza. Eu vou no Google fazer isso lá.  (Porém pega as canetas e 
sobrepõe de maneira a construir um espaço cartesiano usando as canetas 
como eixo), tá aqui ó. 

432  João São os três eixos. 
433  José São os três eixos. 
434  João Perfeito, legal. 
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435   
436   
437   
438   
439   
440   
441   
442  

José Ai. O corte que eu estou falando é esse aqui. (Uma 
folha de papel representa o plano no sistema 
de espaço cartesiano). 
 

443   
444  

João Que contém a preta e a azul (se referindo as canetas que representam os 
eixos). 

445   
446   
447   

José Que contêm a preta e a azul e aí você vê o seguinte: que esse plano vai cortar 
essa superfície segunda uma reta, eu acho que é aquela ali, se eu, eu trouxer 
este sujeito para cá (o plano), vai cortar segunda uma parábola.  

448   
449  

João Na verdade, esse preto aí, agora é como se fosse a projeção. Olha lá é a 
projeção ortogonal sobre o eixo x. 

450  José Como se eu tivesse o eixo aqui e ele rebate mais para lá. 
451  João Eu enxergo como se fosse a sombra. Olha lá, eu tô errado. 
452  José Se fosse a sombra. 
453  João Não vai ser a sombra mesmo, vai ser realmente um corte 
454   
455   
456   
457   
458  

Pesq. Posso falar uma coisa meninos, esquece. Eu deveria ter tirado aquela sombra 
preta lá, porque ela é o plano xy. Ela está atrapalhando. Ela não deveria estar 
aparecendo aí. Ela é o plano xy, então o que acontece no plano xy, aparece lá 
em baixo. Eu deveria ter ocultado ela. 

459   Obs1. Ou considera que é uma sombra. 
460  Pesq.  Na realidade o que vocês vão analisar aí, são as funções quadráticas. 
461   
462  

José Se for uma sombra, ela vai atrapalhar aqui ó (aponta para o espaço 
cartesiano), não é isso? 

463  Pesq. É. 
464  José Tá bom. 
465   
466  

João  Então continua, só esquece o plano cinza. (Se refere ao plano xy do espaço 
cartesiano). 

467  José Bom, o que tá pedindo mais? 
468   
469  

João Só para a gente observar se existe relação entre os dois gráficos e justificar. 
Existir, existe, mas.... 

470   Abre o software Wolfram para construir e faz x+y+z=0. 
471  João Ué!  x+y+z=0 como se fosse a bissetriz. 
472  José Essa função aqui, pegar... 
473   
474   
475   
476   
477   
478  

João X2+y2+1, faz o gráfico. (José faz o gráfico, mas parece 
que não consegue visualizar o que pretendia)  

479  José Eu quero também z=zero x mais zero y 
480  João É z=0 
481   
482  

José Eu queria que fizesse os dois gráficos ao mesmo tempo. (não consegue e volta 
ao applet) 

483  João Z=0 é o plano xy, não? 
484   
485   
486   
487   
488   
489   

José Olha aqui, o corte vai ser aqui. (Deixando de frente). 
Ah! Moleque. 
(Sobrepõe a imagem da paraboloide sobre a parábola 
do plano xy). 
 

490  João O a mexe com a abertura. 
491  José Olha a bonitinha, vamos fazer ela descer (mexe com a). 
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492   
493  

João Quer ver como ele consegui esse corte, cara (tenta movimentar seu applet 
para ficar igual à do José). 

494  José Aqui a gente não tá vendo alteração nenhuma. 
495   João Esse a não mexe com essa abertura (se refere a abertura da parábola), mexe? 
496   
497   
498   
499   
500   
501   
502   
503   

José  Daqui a gente não tá vendo alteração nenhuma, deve 
ser aqui.  
Mexe agora, mexe, tá vendo ó, a bendita da reta aqui. 
(Volta a mexer com o controle deslizante a e vê a 
parábola)  
Ó a bonitinha. Vou fazer ela descer. (a parábola e a 
paraboloide – mexe o controle deslizante c). 
Desce, ó zero. 

504  João  Pera aí. Quero ver como ele conseguiu esse corte, cara. 
505  José Ó, desce, zero. 
506   
507   
508  

João Esse corte aqui, ó. (Todos se viram para ver o que João conseguiu no seu 
applet). 
O corte aqui, ó. A parábola aqui, ó. Tudo certinho. 

509  José Mas essa aí foi... 
510  João O corte aqui ó. 
511   
512  

José Esse foi que ela desenhou no plano do piso, eu queria ver o corte no eixo, no 
plano que passa por Z e Y. 

513   
514   
515  

João Aqui mexe na boca (mexendo no controle deslizante a – assobia 
acompanhando o movimento da abertura da parábola) 
Aqui chega para cima e para baixo, ó, né. 

516   
517   

José Eu quero o corte que passa pelo azul e pelo vermelho, morou? 
(Se referindo aos eixos x e z), Silêncio – parada para pensar. 

518   
519   
520   
521   
522  

João Mexendo no applet - sobrepõe a paraboloide sobre a 
parábola do plano xy. 
E o b só mexe com a concavidade. E o a, abre e fecha. 
Interessante isso, né? 
Esse é o eixo Z? O azul é o Z? 

523  Pesq. O azul é o Z. 
524   
525   
526   
527  

João Verde y e x vermelho. Forma padrão, padrão esse. (Vira a posição do gráfico 
no applet). 
Vou colocar na forma padrão, x y e z, não x é vermelho. Ah! Tá, ó a setinha ali 
ó. 

528   
529   
530   
531   
532   

533   
534   
535   

José Se você colocar o eixo verde de frente para você, aí você vê o que acontece 
aqui tá a intersecção. Se você mexe em b, não acontece nada aqui, ó, não 
acontece nada com a equação aqui, porque a intersecção continua sendo a 
mesma. 
Isso acontece porque ele deixou a=0, portanto não tínhamos uma parábola 
e, sim, um plano e, os dois (José e João), embora sabem disso, não 
conseguiram observar o detalhe, isso nos sugere que devemos direcionar 
as perguntas. 

536   João Cara. 
537  José Se você olhar aqui, você vai ver o que acontece se você mexer o b. 
538   João Se você colocar os eixos coordenados na posição padrão ali, ó, olha para cá. 
539  Carlos Vira para cá pô. 
540   
541   

João  Fixando b e c, aqui a gente tem a parábola x2+y2 (mexe o controle deslizante 
a), mexo com a parábola normalmente. (referindo-se ao plano cartesiano). 

542   
543   
544   
545   
546   
547   
548   
549   

José Bem aqui ainda tem uma parábola (se referindo ao 
espaço cartesiano – apontando), tá vendo.  

Mexe, vai mais, passa. Vai mais, 
ai tá vendo 
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550   
551  

João Então a parábola continua, tá vendo aqui ela pontilhada (se referindo a 
parábola que aparece no plano xy do espaço cartesiano). 

552  José Não. Tô falando aqui (mostra o espaço cartesiano). 
553  João  Ah! Aqui em cima. 
554   
555  

José Que é desse corte que vai dar aqui, porque ela virou de cabeça para baixo (se 
referindo a parábola do plano cartesiano). 

556  João Por conta da concavidade, ó, a=0, reta (aponta a função). 
557  José Fica positivo agora. 
558  João  Positivo concavidade para cima. 
559  José Certo, agora negativo. 
560  João Concavidade para baixo. 
561  José Cadê a concavidade. 
562  João Aqui ó (mostrando o plano). Não, não, tô observando a preta. 
563   
564  

José Eu tô identificando o corte, eu tava identificando aquele negócio como corte, 
então ele é o módulo dos valores dali. 

565  João Então ó, se o a for zero, uma reta, perfeito. 
566  José Não, não. 
567  João  a negativo, a positivo, o b não altera a parábola, tá vendo. 
568  José Tenta ali, naquele negócio de função, não tá aparecendo como padrão. 
569  João Aonde? 
570  José Debaixo (estava se referindo as notações algébricas das funções). 
571  João Aqui? 
572   
573  

José Ela não tem b, ela só tem a e c (a função de uma variável foi escrita na forma 
f(x) = ax2+c) 

574   
575   
576  

João Por isso se eu mudar o b, não altera essa parábola, porque eu coloquei o b no 
zero, se eu colocar o b no 1, aí já aparece o b aqui. Não continua sem o b. 
Entendi, essa função aqui só muda para a e c. 

577  José Por quê? 
578  João Porque ele quis assim, não? Não, não, ela montou assim, não? 
579   
580   
581   
582   
583   
584   
585   
586  

José Não, mas não, eu não acho que seja assim. Acho que 
tem alguma relação. É exatamente isso que a gente 
tem que entender. Se eu olhar por cima, o que 
acontece se eu mexer em b, se eu imaginar um corte 
aqui.  
Esse corte não sofre alteração. Agora se eu mexo c, é 
como se a parábola tivesse ampliando, se eu mexo em 
a, também. 

587   
588  

João Você só tá olhando a variação, eu acho que eu olharia também a figura que é 
gerada. 

589  José Eu tô olhando só a parte geométrica. 
590   
591   
592   

João  Eu também vou olhar a parte geométrica. Olhar as figuras que são geradas, 
porque por exemplo, a gente olhar aquela figura ali, porque eu esqueci o nome 
dessa figura. Qual o nome dessa figura tipo um cone? Paraboloide. 

593  José Não sei, deve ser paraboloide. É de duas coisas feias 
594  João  Eu esqueci o nome. 
595  José Nome feio desses. 
596   
597   
598   
599   
600   
601   
602   
603   
604   
605   
606   
607   
608   

João Olha se o a for zero, já é outra figura, o a negativo outra figura, a zero e o a 
positivo. Ai se eu altero b e mantenho o a, eu também gero várias figuras 
diferentes. Olha aqui que interessante. 
(todos se voltam para o applet do João) 
Se você altera o a, você zera, ó. Zero, a igual a zero, positiva paraboloide, 
Zerei 
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609   
610   
611   
612   
613   
614   
615   
616   
617    
618   
619   
620   
621   
622   
623   
624   
625   
626   
627   
628   
629   
630   
631   
632   
633   
634   
635   
636   
637   
638   
639   

Positivo  
 
 
 
 
 
 
Negativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Agora o b faz a mesma caixa, ó zero, só girou, e negativo, sim mesma coisa. O 
que acontece em termos dede figura gerada com a e b é o mesmo, o que vai 
mudar é uma questão de referencial, não sei se é bem referencial, mas, porque 
ó, b positivo  
 
 
 
 
 
 
, b igual a zero  
 
 
 
 
 
e b negativo, mesma coisa a positivo, zero. Só que a outra folha tava assim. 

640  José É faz sentido, todos os dois são quadráticos. 
641   
642  

João Sim, sim, sim e se b for zero, ó para lá, para cá. 
(Movimentando o controle deslizante b) 

643   
644   
645  

José Aí a função, ela pegou pra, ela pegou o coeficiente de x2, se você alterar o 
coeficiente de y2, a gente não percebe essa alteração lá. 
(Se referindo ao plano cartesiano) 

646  Obs1. Assim como. 
647   
648  

José A gente só se percebe quando mexe o coeficiente de x2. Tem um bocado de 
coisa. 

649   
650   
651  

João Toda hora eu esqueço esse negócio cor  
(Cor dos eixos do espaço cartesiano – neste momento há sugestão que se 
referencie os eixos como x, y e z) 

652   
653   
654  

José (Mexe no applet até conseguir construir um plano perpendicular ao plano 
xy). 
Ah! Garoto. 

655  Obs2. Agora sim né, José. 
656  José Agora eu estou em casa. 
657  Obs2. Olha João. 
658    
659   
660   
661   
662   
663   
664   
665   
666  

José  Eu não sou Rach não, não precisa esconder as ferramentas. 
(se referindo que a pesquisadora não deveria ter escondido 
as ferramentas do GeoGebra, pois eles gostariam de usar). 
Aqui tá o ponto de encontro deles, é uma reta. 
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667  João É uma reta, mas não é áquea reta. 
668  José  Vamos ver, se eu trocar aqui por uma parábola. Ah! Garoto, olha aí, ó. 
669  João O que? 
670  José  Ó a parábola aqui ó, ó a bonitinha. 
671   
672   
673   
674   
675   
676   
677   

João Mas qualquer plano que você colocar aí, vai dar a parábola, 
qualquer plano a intersecção assim, dentro de um intervalo 
de variação. 
Se você chegar o plano mais para frente ou mais para tras, 
também será uma parábola, até um determinado ponto 
ponto que será tangente e depois não terá mais 
intersecção. 

678  José Então vamos ver a equação dessa bonitinha. Aqui 
679  João Concorda com o que eu falei? 
680  José  É certo, qualquer corte vai ser uma parábola. 
681   
682  

João  Eu queria saber por que... 
(Fala não compreendida no vídeo) 

683   
684   

José Mas veja o seguinte, que ela vai se comportar do mesmo jeito. Eu vou mexer 
em b e essa parábola não vai se mexer e não se modifica. Ah! Ela vai fechando. 

685  João Mexendo com a, né. 
686  José Mexendo com a, mexendo com c também. 
687  João Maneiro. 
688  José Deixa só eu fazer uma coisa. 
689   
690  

João Será que tem alguma coisa a ver com a derivada daquela função. Não acha 
não? 

691  José A derivada, a derivada. Acho difícil a derivada. 
692   
693  

João Essa função é que gera a paraboloide. 
(Apontando para a função algébrica) 

694   José Mas olhando aqui, ó. Essa é a função que gera a paraboloide, tu tá certo. 
695  João  E essa é a função que gera a parábola no xy f(x) e aqui é o z. 
696   José Mas veja, é como se eu tivesse derivado em função de y, porque é dois. 
697  João Na verdade, eu não sei derivada, mas tem uma relação direta aí. 
698   
699   
700   
701   
702   
703  

José Mas tem sentido, se eu derivar em função de y e trocar a variável, fica ela 
mesma, você tem razão. 

(Calculando a derivada, discutida:𝒇(𝒙, 𝒚) = 𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 
𝒅𝒇

𝒅𝒚
= 𝟐𝒚 Não resulta o 

comentado) 
Não é, não, isso aqui vai dar um, vírgula cinco. 

704  João Acredito que seja uma relação, não pede uma relação? 
705   
706   

José Veja se eu tô certo? Se eu integrar essa curva, ela vai dar essa superfície, então 
a derivada dessa superfície deve ser essa curva, porque não tá dando? 

707   
708   

João O que eu me lembro, o que não é muita coisa, eu já fui bom nisso. Se você tem 
uma parábola e você gira ela, a gente vai obter uma paraboloide. Não é isso? 

709  José Uma paraboloide é? 
710  João Uma paraboloide e o que faz girar é a integral, não? 
711   
712   
713    
714   
715   
716  

José  É você tem razão, aqui neste caso não é. Por que isso aqui 
não é um é uma superfície de revolução. 
 
 
 
  

717  João Não é. 
718   
719   
720   
721   
722   
723  

José Não é. Por que se girar aqui, deixa eu alterar aqui, para eu ter 
certeza. Tá vendo, ela não é superfície de revolução.  
Se eu girar essa aqui, não tem como. 
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724  João Não tem como. 
725   
726   
727   
728   
729   

José Agora, o que eu tô dizendo é o seguinte, deixa eu colocar a criatura de novo. 
(Se referindo a paraboloide). 
É que aqui eu não posso deslizar esse plano, eu queria poder deslizar esse 
plano para lá e para cá, para mostrar que essa curva cria essa superfície. Se 
pudesse fazer ela para lá e para cá. 

730   Obs2. Dá para fazer. 
731  José Como? 
732   
733   

Obs2. 
+ João 

Colocar outro plano. 

734   
735   
736   
737   
738   
739   
740  

José Colocar outro plano, né, mas aí eu precisaria outra reta. É mesmo, é mesmo, eu 
posso fazer o seguinte, pegar uma perpendicular a esse aqui e fazer o plano 
vou por três pontos, perpendicular.... 
(Continua murmurando o que vai fazendo) 
A essa reta é perpendicular a essa reta, por esse plano, não uma reta paralela 
por esse ponto e reta paralela por essa reta e por esse ponto. 
E se eu pegar esse cara e fizer isso, a bonitinha vai sair aqui. 

741  João Vai te dar exatamente aquela parábola que tá lá. 
742  José  É isso que eu estou dizendo, essa parábola vai sair aqui. 
743  João  Ó, tá vendo 
744  José É como se... 
745   
746   

João Por isso àquela hora eu usei o termo errado quando falei de projeção. É a 
mesma? (Referindo ao plano que criou) 

747   
748  

José Quando uma aqui é zero ela vai para zero. É que essa aqui, ó, é a projeção 
dessa aqui. 

749  João Aí parou, certinho. 
750   
751   
752  

José É ela mesmo, aí no caso, qualquer perpendicular que eu fizer aqui, vou 
encontrar essa mesma parábola. Só que deslocada para cima e para baixo, não 
é? 

753  João (Murmurou afirmativamente) 
754  José Parece que é isso. 
755  João   A=1, b=1 e c=1 
756  José Ai Gina. 
757  Carlos Eu não entendi nada. 
758  Obs2. Você conseguiu ver a relação dos gráficos, ou não. 
759   
760  

Carlos Eu vejo do ponto de vista geométrico, mas não sei explicar. Geométrico ainda 
vai, mas o outro algébrico eu não consigo ver. 

 

Quarto vídeo – Atividade 4 (continuação) e atividade 5. 

761   
762   
763   

Obs2. (Durante um minuto e cinquenta e seis segundos a observadora tentou 
incentivar Carlos a participar, porque ele pareceu perdido e com pouca 
participação, permanecendo quase que o tempo todo calado) 

764  Pesq. Pergunte para os seus colegas 
765   
766  

Obs2. 
 

Mas a pergunta que a Gina fez. Quais as relações entre os dois gráficos, essa 
a pergunta que ela fez. 

767   
768  

Carlos Todo o tempo, pelo menos até esse momento, eu só estou olhando a relação 
dos gráficos. 

769  Obs2. Então você pode falar. 
770  Pesq. Então fala que é isso que a gente quer, exatamente. 
771   
772  

Carlos Aí eles jogam a integral no meio, aí eu não vou falar nada não, por eles estão 
olhando. 

773   João Estamos falando sabe o que, os estudos das cônicas, aqueles cortes naquela... 
774  Carlos É eu também, já uso os cortes. 
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775   
776   
777   
778   
779   
780   
781  

João Aqueles cortes da... Porque aqui ó. 
Vejo a igual a um, vejo a hipérbole aqui ó. 
 
 
 
 
 

782  José Aí vai depender de onde você vai fazer o corte. 
783  João É isso aí. 
784  José Se eu fizer o corte. 
785   
786   
787  

João Se a igual a um e c igual a zero, variando c, eu continuo tendo hipérboles. Se 
a for negativo, eu continuo tendo as hipérboles. Se o a for positivo, eu continuo 
tendo as hipérboles, se a for positivo. 

788   
789   
790   

José Aí é que tá Ah!  
A tarefa, não é o que vai ser feito com ele, vai ser com essa superfície. Ela não 
altera quando você mexe com b, porque ela está mexendo na variável y. É isso. 

791  João Sim. 
792   
793  

José  Ai, ela continua sendo uma parábola, mas se você fosse olhar pela outra, 
deveria aparecer. 

794   
795   
796   
797   
798   
799   
800    
801   
802   
803   
804   
805   
806  

João Olha que interessante a negativo e b positivo 
 
 
 
 

 
a positivo e b negativo 
 
 
 
 
 

807  José Se a for positivo 
808   
809   
810   
811   
812   

João Ai chega a paraboloide ó.  
 
 
 
 

813  José Deixando b negativo. 
814   
815   
816   
817   
818   
819   

João B negativo tá.  
 
 
 
 
 

820  José Põe a positivo 
821  João Tá. 
822  José Fica a mesma coisa. 
823   
824   
825   
826   
827  

João A hipérbole agora, se eu mudo, ó. 
Se eu jogo o b para cá e o a para lá, só desloquei ela. 
Eu também só tô olhando a parte geométrica e a parte algébrica para não 
disser que estou olhando parte algébrica, tô olhando a mudança de sinal. 

828   
829   

Carlos A única coisa que eu não consegui ver, é isso que eu falei, que é o corte do 
eixo aí. 
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830   
831   
832   
833   
834  

João Olha que maneiro, cara.  
 
 
 

835  José Oi. 
836   
837   
838   
839  

João A hipérbole equilátera aqui, certinho. 
Se eu mudar aqui ó, novamente. 
(Mexe com os controles deslizantes: mudando b para negativo e a para 
positivo). 

840  José Passou, passou. 
841   
842   
843   
844  

João Aqui. 
A sombra da hipérbole continua aqui, ó. E quando eu faço contrário, maneiro, 
é como se eu tivesse olhando de cima ou de baixo? 
De baixo, né. 

845  José  De cima, não? Mexe aí, para a gente. 
846  João De cima. E agora de baixo. Olha que interessante. 
847  José O que? (Estão olhando de outra perspectiva) 
848   
849  

João Agora tá vendo os cortes. 
É defeito da máquina, do GeoGebra? 

850   
851   
852  

Pesq. É. (A velocidade de processamento da máquina, as vezes interfere na 
formação das imagens, o que parece que as imagens estão 
fragmentadas). 

853  João Tinha achado que era um gráfico de setores 
854  Obs2. Já ia criar... 
855  João Aqui estou olhando de baixo. 
856  Pesq. A versão... 
857  Obs1. Já deu para falar sobre esse (atividade 4). 
858  José Vamos pular, vamos para a cinco. 
859  Pesq. Já escreveram sobre esse (atividade 4)? 
860  José (Começa a ler a atividade 5) 
861  João Não, tem que escrever a quatro. 
862   
863  

José Então vamos escrever. 
(Todos continuam olhando os applets para auxiliar na escrita) 

864   
865   
866  

Carlos Não é para escrever uma dissertação não, é só... 
O volume esse (está olhando a questão cinco, mexendo com o controle 
deslizante que altera o “tamanho” da paraboloide). 

867  João Vocês tão na cinco já? Nem me esperaram. 
868  Pesq. E já deduziu (brincou) 
869   Carlos Saiu brigando com o cachorro? Está cheio de pelo aqui. 
870  João Fico abraçado com ele direto, quando eu vou embora ele pula. 
871   Carlos Qual cachorro? 
872  João  Vira lata. 
873  Carlos  São os melhores. 
874   
875  

João Ele fica assim, ó (mostra o celular- risos) 
Lá para cima (voltando ao computador) 

876  José Esse caso aí. 
877   
878   
879  

João  Movimente o controle deslizante. 
(Houve uns instantes de quietude para leitura da questão) 
Volume do solido limitado superiormente pela circunferência. É isso? 

880  José Não. 
881  Carlos A circunferência. 
882  João A circunferência não, x2+y2+1 
883  Carlos  Parábola 
884  João Está subindo a paraboloide, é isso?  
885  Carlos É. 
886   
887   

João Coloque o controle deslizante no zero. Calcule a integral definida para x 
variando de -1 até 1. 
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888   
889   
890  

Vamos lá, vamos fazer. Calcule a integral definida, integral de -1 até 1 x2+y2dx, 
calcule a integral. (segue murmurando).  
4x3 

891  José É ao cubo. É   , né. 

892  João Não, é dx. 
893  José Não, é dy 
894  João Não é a letra b, é dx, pô. 
895   
896  

José Não a gente vai variar de 0 à y2, a variável vai ser y e a gente vai substituir x 
no lugar dela. 

897  João A letra b de bola, letra b de bola. 
898  José Ah! Tá. 
899  João Já tá mais para frente. 
900  José Não, errei mesmo. 
901  João Então vai ser seis (murmúrios). 
902  José Vai ficar então  𝑥 𝑦 + , não é isso? 

903  João  Não, x ao cubo sobre dois. 
904  José Não, sobre três, você desceu três. 
905  João Boa, então + 𝑦 𝑥+c variando de -1 até 1. Começa com que? 

906  José Do maior ao menor, vai 1 ao -1. 
907   
908  

João (Murmúrios para resolver). 
Tá certo. 

909  José Humm, Humm. 
910  João 2𝑦 + , é isso. 

911  José Tô achando alguma coisa estranha, esse y2, esse y2 como constante. 
912   
913  

João Mas é dx, a gente fez isso naquele outro. Se deu certo naquele, vai dar certo. 
É matemática. Ciência exata, não tem exceção. 

914   
915  

José O problema é que, o problema o y2 não vai cortar não, ele vai permanecer. 

916   
917  

João Então. É que nem a gente fez na outra. Na outra a gente não fez duas integrais 
e na primeira não ficou x2. Lembra? 

918  José Foi. 
919  João Como ficou tua função, diz aí para mim. 
920  José 2𝑦 + . 

921  João Perfeito, foi o que eu achei. Agora olha para letra c. 
922   
923  

José Calcule a integral definida do resultado obtido para a variável y, para y variando 
de 0 a 1. 

924  João Perfeito, isso mesmo. 
925  José Dx (murmúrios) 
926  João Dy dy. 
927  José  Dy (murmúrios) 2𝑦 +  

928  João Variando de 
929  José De 0 a 1. 
930  João De 0 a 1. 
931  José + . (murmúrios) 

932  João Só , ah! Não, tá certo. 

933  José Então . 

934   
935  

João  Show moleque, certo. 
Agora dá volume quando x varia de -1 a 1 e o y de 0 a 1. 

936   
937  

José Lembrando da parábola, arrastando ela, lembra daquele corte que a gente fez, 
aquele corte ia deslizando.  

938  João Humm, Humm. 
939   
940   
941   

José  Ó ele aqui, ó ele aqui. 
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942   
943   
944  

Se a gente voltar lá, naquele outro.  
 
 
 
 

945  João Dá para mexer aqui também. 
946  José Poxa, apagou tudinho.  
947  João  Que apagou. 
948  José Saiu, apagou. 
949  Obser É, não salvou. 
950   Pesq Ele não salva, porque senão cada um vai fazer e vai alterar a atividade. 
951  Obs2. Esse que é a coisa de... (murmúrios) 
952  Carlos  Cadê o seu, 
953  João Não dá para mexer. 
954   
955   

Pesq. É que aquele eu deixei aberto, esse eu não deixei. Aquele eu cometi o erro de 
deixar aberto. Bateu o resultado de vocês? 

956  José Bateu. 
957  João Acho que esse ponto é para cá, não, não, é para cá não. 
958  José Pode mexer no ponto aqui. 
959  João Pode mexer em tudo, agora eu descobri, só que deu uma “zica” aqui. 
960  José O meu também. 
961  João A figura, o problema vermelho não é assim não. 
962  José O que aconteceu com ela. 
963  João Muita mão na sopa dá isso. 
964  José Devia ficar travado isso? 
965  Pesq. Não necessariamente. 
966  José Tá livre mesmo? 
967  Pesq. Tá livre. 
968  João  Tá livre, ah! 
969   
970   
971   
972   
973  

José Depende, então ele pode ficar do jeito que eu quiser fazer? 
 

974  João  Mas qual o significado desse vermelho. 
975  José  Tá definindo o intervalo que eu quero fazer a brincadeira. 
976   
977  

João Fazer a brincadeira, porque lá no exercício ela pede para colocar o a no zero, 
colocamos o a no zero. 

978  José Como? Que eu posso mexer nessa “bexiga” aqui. 
979   
980   

João Aqui ó, colocou o a no zero, aqui a gente variou o x de quanto a quanto e,   
o y de quanto a quanto. Aqui a gente variou os dois de -1 até 1. 

981  José Ué e o volume continua a ser 4/3. 
982  Pesq.  Não, aquele só servia para aquele. Olha... 
983   
984   
985   
986   
987   
988  

João Aquele x era de -1 a 1, o x que cor, vermelho, então de -1 a 1 e o y de 0 a 1, 
então o verdinho tem que chega para cá, ó, o verdinho. Pelo menos foi isso 
que eu entendi, tanto é que deu aquela figura que você pedia para reparar no 
outro gráfico, não é isso? 
Vê se eu tenho razão, se eu não tiver, pode falar também, eu não sou dono da 
verdade não. 

989  José Você é carioca. 
990  João Mas sou filho do dono, por isso sempre tenho razão. 
991  Carlos Para variar o ego. 
992   João Ei Mariano, vê se não é isso. (Outra pessoa que estava no laboratório). 
993   Pesq.  A gente pode dar uma parada agora para a gente discutir o que vocês fizeram. 
994  José Não fizemos a 5e. 
995   Obs1. Não fizeram nada? 
996  José Nada. 
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997   
998   
999  

Obs2. Eu queria só, para a gente dar uma fechadinha, a gente vai recolher o material. 
Pode deixar, bota só o nome em cima ou pseudônimo, como vocês quiserem, 
e a gente... 

1000  Carlos Coloca o nome de guerra. 
1001  Obs2. O nome de guerra a gente não precisa saber qual é. 
1002  Pesq. Na hora que eu for distribuir, eu vou saber 
1003   
1004   
1005   
1006   

Obs2. A gente deixa aqui em cima da mesa e vocês pegam, não precisa saber. 
Eu queria que vocês falassem um pouco da experiência, o que vocês acharam? 
Só virar para cá, porque sempre falar é melhor que escrever, é uma das coisas 
que também eu acho que tem muita linha para escrever, o aluno então apavora. 

1007  Pesq. Vai escrever na lousa “Orientadora” 
1008   
1009   
1010   
1011   
1012   

Obs2. Não vamos falando, se precisar eu escrevo. 
Eu queria mais que falassem o que achou da experiência toda. Não tem a ver 
com a atividade, mas tem a ver com o que vocês viram no GeoGebra, porque 
eu vi que vocês, de vez enquanto, o João falava: “olha que legal, olha não sei 
o que”. Tem a ver com experiência, o que vocês experienciaram, pode falar. 

1013  João Fala para o Luiz vir para cá 
1014  Pesq. O Luiz não saiu na fita, né. 
1015  Obs2. O Luiz vai chegar depois, o Luiz vai falar por último. 
1016   
1017   
1018   
1019   
1020   
1021   

Carlos Eu inicialmente gostei da atividade pelo fato da gente tá olhando gráfico, mas 
como ficou misturando a parte gráfica com a parte algébrica para a gente 
observar a álgebra nela. Aí eu senti dificuldade, porque não sei se era vício não 
olhar ou se realmente me faltou ver a questão da álgebra. Aí eu estava vendo 
o corte, observando a relação entre eles. Aí, a partir da terceira questão já não, 
não estava sentindo à vontade.  

1022  Pesq. Isso é importante para a gente. 
1023  João Eu também senti dificuldade por não lembrar. 
1024   Filme interrompido e retomando as 10:46 
1025   
1026   
1027   
1028  

João Na área de cálculo, eu sei que integral tem relação direta com esses gráficos, 
mas também precisei da ajuda do José na hora da gente calcular a integral. 
Mas achei interessante mexer com o GeoGebra e com as funções, achei legal 
pra caramba. 

1029   
1030   
1031   
1032   
1033   

José Eu tô achando interessante a visualização do movimento para compor a curva. 
Ainda estou com alguma dificuldade de relacionar o algébrico com o que eu 
estou vendo lá. Essa parte que, talvez, no desenrolar das atividades, eu pegue 
melhor, mas por enquanto, essa ideia do que eu tô vendo aqui e o que tá lá na 
álgebra, eu não tô conseguindo pegar. 

1034   
1035   
1036   
1037   
1038   
1039    
1040   
1041   
1042   
1043   
1044   
1045   
1046   
1047   
1048   

Luiz (Chegou atrasado na aula e fez as atividades sozinho). 
Eu cheguei até o início da três, achei muito interessante, também a 
movimentação e essa possibilidade de visualização 3D para você visualizar 
melhor as coisas. Você conseguir colocar uma visão mais ampla, mais 
completa, a partir dessa movimentação e tentando associar o gráfico da 
esquerda com o da direita, de duas dimensões com a de três dimensões e essa 
rotação, e conseguir colocar eles no mesmo plano, na mesma forma de 
visualização, e a partir daí a álgebra acabava saindo mais fácil, muito embora 
a dificuldade acho que é de todo mundo. Graficamente, a gente entende melhor 
do que algebricamente, o trabalho vai saindo aos poucos aí. Eu fui escrevendo 
e aos poucos fui percebendo outras coisas, fui rabiscando e corrigindo e foi 
saindo aos poucos. E ao mesmo tempo, sob o ponto de vista gráfico a 
percepção era a mesma o tempo todo, a compreensão era mais ampla logo no 
início, a álgebra vai saindo com mais dificuldade, mesmo pela falta de trabalhar 
com isso no dia a dia. 

1049   
1050   
1051   
1052   
1053   
1054   
1055   
1056   

Obs2. Então vamos só lembrar aquela primeira coisa que a gente fez com os eixos 
paralelos (se referindo a um momento realizado durante as aulas de 
metodologia do cálculo fora deste projeto). A gente não tinha a álgebra, mas 
muitas vezes dava vontade de escrever a forma algébrica. Por que? Porque 
eram funções, principalmente como eu digo, funções do primeiro e do segundo 
grau e tal, era umas funções que a gente vai sendo, como vocês estão falando 
o tempo inteiro, a gente vai sendo acostumado, mesmo que a gente não 
entenda muito bem, ax+b, a gente tem isso na cabeça, então quando começa, 
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1057   
1058   
1059   
1060   
1061   
1062   
1063   
1064   
1065   
1066   
1067   
1068   
1069   
1070   
1071   
1072   
1073   
1074   
1075   
1076   
1077   
1078   
1079   
1080   
1081   
1082   
1083   
1084   
1085   
1086   
1087   
1088   
1089   
1090   
1091   
1092   
1093   
1094   
1095   
1096   
1097   
1098   
1099    
1100   

de fato, a gente precisar de uma álgebra, é como eu falo, na escola a gente 
não aprende álgebra, a gente aprende um pouquinho de alguma coisa, quando 
você realmente precisar, que são os trabalhos de terceiro grau principalmente, 
as pessoas tem muita dificuldade exatamente de relacionar uma coisa gráfica 
com a álgebra, ou seja, é a função, que a gente chama de modelar alguma 
coisa. Ou seja, eu olho para essa garrafa, como eu falei da outra vez sobre o 
(referência a uma pessoa que não foi compreendido na gravação), a gente 
tinha aquela função. Ele depois de falar que eu pego do Pequeno Príncipe, 
quando aquele livro que antigamente era o livro das misses, não tinha nenhuma 
miss quando falava qual livro que vocês gostavam, elas falavam “Pequeno 
Príncipe”, não sei se elas leram, mas falavam. Ai no Pequeno Príncipe, eu sou 
apaixonada por esse livro. Ele tem uma hora que ele fez aquele desenho, que 
o outro falava que é um chapéu, que ele fez assim, faz assim (gestos 
indicando o desenho), como mais ou menos assim, eu desenho péssimo, por 
isso você falou meus desenhos no quadro, mais ou menos isso. Aí um olhava 
e falava que era um chapéu, aí ele fala “não, isso é uma cobra que engoliu o 
elefante”. Bom, e o (Novamente a referente a mesma pessoa não 
compreendida na gravação) trouxe para esse desafio, escreva a forma 
algébrica dessa função, não é uma função, é, só tem uma imagem para cada 
ponto, tranquilo, só que não é tranquilo escrever a álgebra disso. Mas esse tipo 
de trabalho, a gente não faz, nunca com o aluno. Não precisa escrever direito, 
mas vou tentar modelar por uma função constante, aqui vou tentar por uma 
parábola, aqui uma senoide, enfim, vai discutindo e você começa a discutir 
essas coisas. 
Se a gente for olhar os livros de cálculo, essa parte de visualização que todos 
vocês colocaram que é a parte que é mais tranquilo, que começa a entender, 
é a parte que vem só um “grafiquinho” assim, quando vem, se não vem só essa 
“algebreira”. 
Malbata Ham, tinha um livro que, sobre acho que chamava mesmo didática da 
matemática, que ele falava da “algebreira”, que você acaba ensinando 
“algebreira”, você não ensina alguém, não ensina a pensar com os símbolos, 
um pouco esse artigo vai falar sobre isso, também. Então acho que hoje uma 
das coisas que a gente tá começando a ver, e ai onde vai entrar o trabalho da 
Gina, que aqui a gente tá falando entre pares, não estamos falando com aluno. 
O trabalho da Gina vai cominar exatamente em ter alguma dessas integrais 
duplas na impressora 3D, então até aquela coisa assim, eu quero passar uma 
folha, vai pegar o objeto e vai ter uma outra imagem. Porque o que acontece, 
também, foi fácil desde o começo enxergar esse 3D chapado, porque é 3D, 
porque a gente quer. Ele é “chapuletado” aí. Ele é 2D, ele faz o efeito 3D, mas 
ele é 2D. Ele não é uma holografia, aliás vai ser o pós doc, holografias vai ser 
o grande sucesso, na época a gente pensou em fazer um óculos de realidade 
virtual para trabalhar geometria espacial, exatamente para ter essa coisa mais 
holográfica. 
Todo mundo conseguiu enxergar bem, 3D, sem problema? 

1101   Pesq. Acho que é porque nosso olhar já está treinado, diferente do olhar do aluno. 

 

Quinto vídeo-  Atividade 5 (continuação) e Atividade 6. 

1102   
1103  

Obser-
vação. 

(neste dia só tínhamos presente o João e o José, que retomaram a 
atividade 5 para finalizar o item que faltava) 

1104  João O que fizemos? Nós calculamos esta integral aqui. 
1105  José 2𝑦 +   

1106   
1107   
1108  

João Depois a gente calculou disso aí, que é o volume. Então a integral dupla disso 
aqui dx dy, quando escreve assim, primeiro é dx, não é isso? Quando escreve 
assim? 

1109  José  Não sei, isto eu nunca estudei. Integral Dupla. 
1110   
1111  

João Minha dúvida é a mesma daquela hora, qual é o intervalo de variação 
(murmúrios), a gente já fez uma integral dupla. 

1112  José Foi, foi antes. 
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1113   
1114  

João Integral dupla (murmúrios), esse sábado vou estudar Integral Dupla, é puxado 
(Risos). Se ela não fosse uma regra de três (risos). 

1115  José Acho que foi na atividade quatro. 
1116  João  Vou pegar e escrever aqui. 
1117   
1118  

José  Uma única expressão para indicar... 
A dupla escreve e murmura suas respostas. 

1119  José  Vamos para a seis. 
1120  João  Para seis, para seis. 
1121   
1122  

José Os dois, iiii (fazendo referência a existência de dois gráficos nesta 
atividade). 

1123   
1124  

João Atividade seis. Depois que a gente terminar essa atividade, tá liberado. Embora 
para casa. 

1125  Obs1. Liberado para casa, né. 
1126   
1127   
1128   
1129   
1130  

José Eu botei uma vista do topo, assim, para vê. Ela coloca uma 
curva aqui em baixo.  
 
Travou. 

1131  João Dá um refresco, isto. 
1132   
1133   
1134   
1135   
1136  

José Tá assim. Parece sempre a mesma coisa. Agora qual a relação que ela tem com 
essa aqui (beira não)? 
(Movimenta o gráfico do espaço cartesiano para posições diferentes 
tentando ver alguma coisa). 
Parece com essa linha aqui. 

1137  João  Humm. 
1138   
1139   
1140   
1141   

José Como ela desenhou essa curva aqui, o desenho tem haver? Eu não sei. 
Vai ver que a derivada dessa é isso aqui, né. A derivada em relação a uma 
variável vai ter duas variáveis, vai dar essa final, vai ver que é isso. 
Cadê a função, ela escondeu. 

1142  João Não, aparece aí. Está bem clarinha, mais aparece. 
1143  José É o que? 6x2, não 6x3. 
1144  João Não 
1145   
1146   
1147  

José Duas vezes dois elevado a x, é isso aqui, se eu, se eu derivar em função de x. 
Se derivar ela em relação a y vai dois vezes dois elevado a x, não, daria zero, 
seria a derivada dele vezes uma constante. 

1148    
1149  

João Cara, eu preferia responder as perguntas. Comente sobre o crescimento e 
decrescimento desta função. Qual função? 

1150  José Desta, tem duas. Vamos falar desta aqui. 
1151   
1152  

João Vamos. Função exponencial, b maior que zero e menor que um, decrescente, 
maior que um, crescente. 

1153   
1154   
1155  

José Nada crescente  
(Não estava enxergando a função exponencial, porque seu controle 
deslizante estava no um, resultando uma constante).  

1156   
1157  

João Não, aqui.  
(Mostra o controle para José). 

1158  José Ah não! O controle deslizante para b, né. Se b igual a zero ele é. 
1159  João Não. Aqui não dá a possibilidade de ser igual a zero. Ela é... 
1160  José Não, aqui ela não dá a possibilidade de ser igual a zero. B é igual a um, 
1161  João B igual a 1, constante né? 
1162  José É. 
1163   
1164   
1165  

João Então vamos lá, responder. 
Murmúrios – f(x) = bx.... 
Segue silêncio de 53 segundos para resposta. 

1166   
1167   
1168   
1169  

José A letra b tá assim. Qual é o domínio e a imagem de uma função dessa forma 
aqui? Mas acho que tá querendo fazer referência a uma função dessa forma em 
que a é dessa forma em que faz parte do controle deslizante, porque se a for 
negativo ai dá “zica” ai, poxa. 

1170  João É, aí a gente faz uma restrição para a e responde. 
1171  José Sendo a pertencente a esse intervalo do problema. 
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1172   
1173   
1174  

João A gente faz a restrição matemática. 
(segue silêncio de um minuto e vinte e dois segundos) 
O que quer saber, domínio e imagem? 

1175   
1176  

José Se o a for esse cara aí, então o domínio pode ser qualquer real, o conjunto dos 
reais. 

1177  João  Domínio. 
1178  José Domínio. 
1179   
1180  

João Tô escrevendo tudo errado, nano, tô parecendo “analfa”.  
Escrevi “domínio”. 

1181  José  Estamos “dorminio” (risos). 
1182  João O conjunto imagem é a mesma coisa. 
1183  José O conjunto imagem vai de zero até... 
1184  João Até Recife (Risos). 
1185  José Até (risos). 
1186  João Até, vai de zero até o Anhangabaú. 
1187   
1188  

José Pindamonhangaba. 
O eixo x é representado por vermelho. 

1189  João Humm. 
1190   
1191   
1192  

José  Note o que acontece com a superfície que é representada pela função de duas 
variáveis quando você movimenta o controle deslizante. 
(Lendo o próximo item). 

1193   
1194   
1195  

João O eixo de x é representado por vermelho. Note o que acontece com a superfície 
que representa a função de duas variáveis quando você movimenta o controle 
deslizante. 

1196   
1197   
1198   
1199   
1200   
1201   
1202  

José Parece que a função de duas variáveis é essa curva. 
(Faz um gesto com as mãos).  
 
 
 
 

1203  João É essa curva de skate. 
1204   
1205   
1206   
1207   
1208   
1209   
1210   
1211   
1212  

José Transladada, não a curva 2b, essa aqui parece que é essa daqui transladada, 
assim. 
(Está se referindo a curva que representa a função de uma variável para a 
superfície que representa da função de duas variáveis). 
Segundo um vetor, né? Né? Tomando um vetor de zero a infinito e de zero a 
menos infinito, segundo o verde, a gente pode dizer que o que acontece, ela 
assume a inclinação dessa outra aqui. 
(Que a inclinação de superfície é a mesma inclinação da exponencial do 
gráfico da função de uma variável). 

1213  João Não é. 
1214  José O comportamento dela. 
1215  João Aqui o plano cinza não é o plano xy. 
1216  José É. 
1217   
1218  

José Então a função é a mesma, o comportamento da função é o mesmo. Ó quando 
x é igual a 3, ó. 

1219   
1220   
1221   
1222   
1223   

José Mas tem sentido falar em crescimento de função neste caso, porque ela é uma 
área. Eu posso, ela tem isso aqui. 
(Fazendo gestos para indicar superfície inclinada). 
A de lá eu falo em crescimento. 
(se referindo a função de uma variável). 

1224   
1225  

João Agora ela não fala em função de duas variáveis. Função de duas variáveis não 
é essa daqui. 

1226  José É essa rosinha, é a rampa. 
1227  José Humm, humm. 
1228  João Ó, né. 
1229  José Murmúrios 
1230  João Comente. 
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1231   
1232  

José Tomando essa vista, podia dizer assim: tomando uma vista entre o vermelho e 
o azul, a gente tem... 

1233   
1234   
1235   
1236   
1237   
1238  

João Tá falando como se isso aqui fosse a vista 
frontal, frontal não, desculpe, lateral.  
 
 
 

1239  José É uma vista. 
1240   
1241   
1242   
1243   
1244   
1245   
1246  

João É uma vista lateral, é como isso aqui. Tô 
olhando aqui de lado, e aqui, se bem que a vista 
frontal aqui, não ajuda muito.  
 
 
 

1247  José Apesar que o que é vista frontal? O que é vista lateral? 
1248  João Depende do referencial. 
1249   
1250   
1251  

José A gente pode dizer que é só uma vista, que aquela de lá é só corresponde a 
uma vista segundo o eixo azul vermelho, assumindo as formas da outra. 

1252   
1253  

João É como aqui a gente tivesse uma...uma... como a gente tivesse, não. Aqui a 
gente tem o plano 2D e tem o plano 3D, né. 

1254   
1255   
1256   
1257   
1258   
1259   
1260  

José Essa criatura está aqui, qualquer corte que eu 
fizer, se pretendo... 
(Movimento com as mãos para indicar o 
corte).  
 
 
 

1261  João Ao plano xy 
1262  José Ao plano xy 
1263  João  Paralelo ao eixo x. 
1264  José Paralelo ao eixo x, ela vai dar aquele treco ali. 
1265  João Então vamos escrever isso. Depois a gente espera o gabarito. 
1266  Obs2. E tem gabarito? 
1267  João Tem que ter. Matemática, tudo tem resposta. 
1268   
1269   
1270   
1271  

Obs2. Tá cheio de teorema para resolver ai, ainda sem resposta, que continua sem 
resposta. 
(silêncio de aproximadamente dois minutos e quarenta e dois segundos 
enquanto elaboram suas respostas). 

1272  João Aqui já dá para escrever um artigo. 
1273   Obs2. Escreveu um artigo já. 
1274  João De tanto que eu estou escrevendo. 
1275  Pesq. Você pulou a D, você esqueceu da D. 
1276   
1277  

José O que acontece com o gráfico de duas variáveis, se a variável x for trocada pela 
variável y? 

1278   
1279  

João O que acontecerá com o gráfico de duas variáveis, se a variável x for trocada 
pela variável y? 

1280   
1281   

José Vai ter a logarítmica, né? Ele vai ficar limitado, ela vai ficar limitado, ah! Quem? 
Neste momento ele assume o mesmo domínio. 

1282  João Ai, troquei. 
1283  José Tu trocou? 
1284  João Eu sou ninja. 
1285  José Cadê, como tu fez. 
1286   
1287  

João Não sei se tá certo. Vem aqui ó, dá um duplo click e aí, apareceu a janelinha, ai 
eu tava assim ó, esse era o gráfico, tá?  

1288  José Não sei se é isso não, eu tenho que trocar x e y na função? 
1289  João De duas variáveis, nesta aqui. 
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1290   
1291   
1292  

José O que acontecerá com o gráfico da função de duas variáveis, se a variável x for 
trocada pela variável y? justifique. 
Ah tá! A função de duas variáveis. 

1293  João g(x,y). 
1294  José Se a variável x. 
1295  João For trocada por y. 
1296  João É o que eu fiz, malandramente troquei. 
1297  José Mas tu é bom. 
1298  João Carioca, né. (risos). 
1299  José Vem de lá. 
1300  João Carioca. 
1301  José Ela rotacionou, né. 
1302   
1303   

João Mudou, só mudou, ela tava assim e ficou assim. Agora como a gente explica 
esse assim e esse assim. (Gestos com as mãos). 

1304  José Vamos botar nessa posição aqui, olha só. 
1305  João Tá, botou o vermelho para direita. 
1306  José Para a direita. 
1307  João Pera aí, o verde para cá. 
1308  José Como diz tua contemporânea lá, repare.  
1309  João Repara filho. Pera aí, tu já trocou? 
1310  José Não, não troquei. Tai ó. 
1311  João Tai ó. 
1312   
1313  

José Vamos ver aqui, não vou dar ok, não. Vou só aplicar. Tá vendo que ela rodou 
para lá. 

1314  João Rodou. 
1315  José Rodou. Coloca um x aqui. 
1316  João Agora a variação, ela ocorre a partir das variações do y, né.  
1317   
1318  

José Ela faz uma rotação, ela faz em torno de z uma rotação de noventa graus em 
torno de z. 

1319  João O teu tá em x, né? De noventa graus. 
1320  José De noventa graus, vira todinha para lá, fica de frente. Ó. 
1321  João  Péra aí, péra. 
1322  José Vamos, bota ela assim para ver. 
1323  João Não deu para ver muito não. 
1324  José Vamos botar a original para ver. X 
1325  João Original 
1326  José  Tá 
1327  João  Não deu para ver muita coisa não 
1328   
1329   
1330   
1331   
1332   
1333   
1334   
1335  

José Vê só, a curva tá daqui 
para lá.  Tu vai ver que 
vai ficar daqui para cá, 
isso é noventa graus. 
Vou trocar por y. Noventa 
graus.  

1336   
1337  

João Ou duzentos e setenta graus, dependendo do sentido. Resta saber se estas são 
as observações que ela quer que a gente enxergue. 

1338   Obs2. A gente quer todas as observações. 
1339  Pesq. Vocês estão muito ligados no que eu quero. 
1340   Obs2. João continua com a cabeça no gabarito, não. 
1341   
1342  

João Ai que é triste, fica parecendo o pessoal de letras, cada um dá uma 
interpretação. 

1343  Obs1. Ah tá. Aqui é filosofia. 
1344  Obs2. Isto aqui é educação Matemática. 
1345  João Cara, ó só. 
1346  José Mas ela mantém tudo, mantém todas as características da anterior. 
1347   João A variação do eixo y, mas o azul é o z 
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1348  (a referência ao eixo z do espaço cartesiano). 
1349  José O azul é o z. 
1350  João Olha só. 
1351   
1352   

José Eu pensei que era para mudar, trocar y com x na função anterior, por isso que 
eu tava pensando que ia dar logaritmo, pensei que ia ser aqui ó. 

1353  João Olha que maneiro, olha lá. 
1354  José O que? 
1355  João Interessante, né. 
1356   
1357   
1358  

José Ó que curioso, ela disse para que trocasse x por y, mas tem dois lugares para 
a gente trocar x por y. A gente pode trocar y por x aqui. 
(se referindo a função de uma variável f(x) = bx). 

1359   
1360   
1361  

João Não, não, ela fala função de duas variáveis, é a que aparece aqui em baixo, 
essa é a função de duas variáveis. 
(se referindo a função de uma variável f(x,y) = bx). 

1362  José Quando eu clico aqui ela aparece função de x. 
1363  João Sim 
1364  José Tá aqui funções de várias variáveis. 
1365   
1366   
1367   
1368  

João Tu tá trocando (não compreendido na fita). 
O teu tá parecendo o samba do “criolo” doido. 
Essa aqui é a função de uma variável. Só cara, essa por x, essa aqui é a função 
de duas variáveis. 

1369  José Ela falou só dela, gráfico de função de duas variáveis. 
1370  João Murmúrios. 
1371   
1372   
1373   
1374   

José Agora, agora, se eu trocar a variável x pela variável y e, eu estou analisando 
duas funções em uma mesma atividade, eu entendo que vai ser trocado de tudo, 
porque eu não posso ter x aqui e um x diferente aqui, o x é o mesmo. Se eu 
trocar aqui por y, vou ter que trocar aqui por y também, tenho y igual a y. 

1375   
1376  

João É que na verdade aqui a gente estava no IR2, aí a gente tem a variação de x e 
consequentemente a variação do y. 

1377  José  Ahm! 
1378  João Lá a gente já tem 3 eixos, né. 
1379   
1380  

José Mas é que assim, ela, a atividade me sugeri que eu relacione, correlacione esse 
gráfico com esse aqui, nas atividades anteriores 

1381  João Perfeito. 
1382   
1383   
1384   
1385  

José  E agora o que acontecerá com o gráfico de função de duas variáveis, se a 
variável x que aparece nas duas funções, for trocada pela variável y, justifique. 
Como até agora eu tenho feito a correlação deste gráfico com este gráfico eu 
vou trocar y por x nas duas. 

1386  João Mas não faz sentido no primeiro gráfico, você trocar y por x. 
1387  José Faz a troca escrevendo f(x) = by. 
1388  João Pô. Mas isso aí não faz sentido.  
1389  José Ó aí. 
1390  João Mexe com b aí, para qualquer valor de b. Olha aí, vai ficar y=by. 
1391   
1392   
1393   
1394   
1395   
1396   
1397  

José Não, eu só tenho inclusive, uma condição, isso 
inclusive não vai ser nem uma função, olha aí, 
vai ser uma função constante, uma função 
constante aqui. 
 
 

1398   
1399  

Pesq. Posso fazer uma pergunta para vocês? Qual é o valor de y quando você tem 
um elevado a y? 

1400  José Qual a função de y... 
1401  Pesq. Qual valor? 
1402  José Qual o valor de y, e eu tenho uma equação. 
1403  João Tem que aplicar log, né? Aí fica log y = y log 1,3, vai ficar y.log1,3-log y. 
1404   Obs1. Explica de novo. (José não deixa a pesquisadora falar, está irredutível). 
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1405   
1406   
1407   
1408   
1409   
1410   
1411   
1412   
1413   
1414   

José Mas aí, veja só, eu teria que fazer a correlação desse gráfico com esse gráfico. 
Eu, também, pudesse trocar esse cara aqui de y trocasse x, aí apareceria para 
mim a curva logarítmica e, eu não sei como ia relacionar com o outro. 
Mas no caso aqui, para cada valor de b, eu tenho um único valor de y, eu vou 
aplicar o log para encontrar né, mas aqui neste caso, eu só tenho um valor que 
seja y igual a 1,3 elevado a y. É assim, ó eu tenho aqui uma função, uma ou 
dois, né, porque tenho aqui uma função.  
(acima, José diz que não é uma função que é uma equação, agora ele 
afirma que é uma função e que talvez ele tenha duas funções na expressão 
matemática y=by, e no momento está usando b=1,3). 

1415  João Minha pergunta é isso, é função? 
1416   
1417   
1418   
1419   
1420   
1421   
1422   
1423   
1424   

José Não. Vê só, não, é uma equação, mas vê só, aqui eu tenho y então é a função 
identidade. E do lado de cá, eu tenho 1,3 elevado a y, então ela faria isso. 
(desenhando com as mãos o gráfico da exponencial). 
Neste caso aqui ela iria tocar uma ou duas vezes, eu teria que fazer o gráfico 
para ver, este gráfico. 
(está se referindo a intersecção de duas funções f(x) = x e f(x)=1,3x). 
Aqui é totalmente tosco, ele não tá mostrando nada, posso ter uma ou posso ter 
duas soluções, porque eu vou ter isso aqui, ó. 
(E parte para fazer o gráfico na mão). 

1425  João Não vai ter nenhuma solução, né. 
1426  José Não, ó, se eu tiver y=by. Se eu olhar essa função é a função y. y por y. 
1427   
1428   
1429   
1430  

João Vamos pensar matematicamente, quando é que um valor qualquer vai ser igual 
1,3 elevado a ele. 
(Há uma parada por alguns instantes, enquanto José refaz seus 
pensamentos). 

1431  José É. 
1432  João Não, um, vírgula, três elevado a zero. 
1433  José É, não dá. Não existe uma possibilidade dele ter... 
1434  João Não. 
1435   
1436  

José (José volta para as suas notações e ainda parece não convencido) 
Deixo ver aqui. Acho que é a identidade. 

1437  João Não esquece que a não é um, se fosse um, tudo bem. 
1438  José Deixa eu botar, tirar o log na base a dos dois log 𝑏 = 𝑏,  e daí? 
1439  João A elevado a b é igual a b. 
1440   
1441  

Pesq. Troca o a... 
(interrompida pela observadora2)  

1442  Obs2. Quando troca o x por y, você sumiu com x, porque o x sumiu? 
1443  José Mas ainda fez o gráfico aqui. 
1444  Obs2. Bom fazer, faz, mas (é interrompida). 
1445  João Mas não é uma função. 
1446   
1447  

José Mas aqui é uma função 
(se referindo ao applet que está no vídeo). 

1448  Obs2. Minha pergunta é, para onde foi parar o x, a variável x. 
1449   João Vamos analisar esse gráfico, para qualquer valor de x a função vai ser a mesma. 
1450  José Mas ele tá dizendo que é uma constante. 
1451  João Sim. 
1452  José Mas um não é igual a 1,3 elevado a 1, tá errado. 
1453  João Mas o x não variou. 
1454   
1455  

José Esse cara aqui continua sendo o y. 
(referindo-se ao eixo y do plano cartesiano). 

1456  João Sim. 
1457   
1458   
1459   

José Continua y. Quando eu troquei esse cara por y (referindo-se a y=by), esse cara 
aqui também virou y (referindo-se ao eixo x do plano cartesiano – José 
esperava que o plano cartesiano tivesse dois eixos y). 

1460  Pesq. Mas o software entende isso? 
1461  João Exatamente. Não. 
1462   Obs2. Ele não entendeu por que? 
1463  José Exatamente, ele deveria entender porque... 
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1464   
1465  

João Cara, para qualquer valor de x, de x, do jeito que você escreveu aí, o resultado 
vai ser sempre o mesmo. 

1466  José Mas não vai ser um. 
1467  João Mas então, não é para ser um, é para ser 1,3 elevado a y. 
1468  José Então, ele manteve esse eixo aqui como sendo x. 
1469  João Acredito que sim, ou seja, os valores de x. 
1470   
1471  

Obs2. Eu quero saber aonde, tinha duas variáveis e agora a gente tá tendo uma só 
y=by. Será que isso fala alguma coisa. Tinha duas variáveis. 

1472  Pesq. Tem que ser função. 
1473  Obs2. Era x a variável e y, como João falou, variável em função de x. 
1474  Pesq. Variável dependente e independente. 
1475   
1476   

Obs2. Agora se eu trocar y pelo x, o y vai ser a, vai ser a variável independente e x, 
como vai ser isso, desapareceu o x quando vocês foram trocar. 

1477   
1478  

João O que é uma função? É quando tem um valor dependendo de outro, ou de 
outros. 

1479   
1480   
1481   

José É porque o mesmo, para um elemento do domínio, para alguns elementos do 
domínio eu não vou ter nenhum elemento da imagem, por exemplo, se o meu 
domínio também for y, se eu botar aqui x eu não encontro igual a ele. 

1482  Obs2. Gente eu vou repetir o que eu estou falando, vocês não tão ouvindo. 
1483   José É porque sumiu uma variável. 
1484   
1485   
1486   
1487  

Obs2. Então, não pode sumir, certo? Se eu tenho uma função y igual a tarara em 
função de x, quando eu trocar, eu vou ter x igual a tarara em função de y, eu 
não posso sumir, eu não posso sumir, eu só pedi, o pedido aí é só para trocar 
as variáveis, não para sumir com uma variável. 

1488   
1489  

José Porque a gente interpretou assim, se a variável x for trocada pela variável y, a 
gente não entendeu que ia fazer a outra coisa também. 

1490  Obs2. Mas aí o enunciado. 
1491   Pesq. Não, mas aí está bem claro que é no gráfico da função de duas variáveis. 
1492  José Mas veja só, o que acontecerá. 
1493  Obs2. Como você falaria? Isso é muito bom? 
1494   
1495   
1496   
1497   

José Mudando, alterando a variável x com a variável y, trocar é uma coisa. O que 
acontecerá no gráfico da função de duas variáveis, o que acontecerá com a 
curva? 
Alguma coisa assim, neste sentido... 

 

Sexto vídeo: – Atividade 7  

1498     Durante 6:09 minutos o grupo discutiu sobre o e-book do GeoGebra. 
1499  José Vamos no sétimo. 
1500  João No sete. 
1501  José Murmúrios na leitura da atividade 
1502   
1503   
1504  

João Vamos para essa, essa é bacana. Basicamente a mesma coisa a primeiro e a 
segunda. 
g(x,y)= ay  e  h(x,y)=ax 

1505  Pesq. É 
1506   
1507   

João Só muda a variável, é a, vamos para essa, essa é bacana, ó 
(referindo-se a terceira função: t(x,y)= ax+y) 

1508  José Mas é pratica..., mas é a mesma coisa, né. 
1509  João Mais ou menos, porque essa, ela inclina em todo os ... 
1510  José Acho que a “diferentona” é a última. 
1511   
1512  

João Não, repare que essa aqui ele inclina, ela não inclina, só para cá ou para cá, 
ela, ela altera aqui também. 

1513   
1514  

José É pô, estamos no intervalo limitado, mas eu tô vendo a mesma coisa. Ela tem 
linha, consigo ver uma linha, passando por esse ponto. 

1515  João E pelo um. 
1516   
1517  

José E pelo um. Vamos tentar um perfil dela, para a gente ver isso. Mais pra cá, mais 
pra lá. 

1518   João Assim.  
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1519   
1520   
1521    
1522   
1523   
1524  

 
 
 
 
 
 

1525  José Hum, hum, verdade. Boa Sacada. 
1526   
1527  

José Agora, eu não consigo enxergar isso na última. Aí, no caso, a gente isolou a 
azul e a vermelha, né. 

1528  João Ó, ó. 
1529   
1530   

José É a mesma curva, é aquela que agora ela escondeu. 
(se referindo ao gráfico de função de uma variável). 

1531   
1532   
1533   
1534   
1535   
1536   
1537  

José Ai essa eu vou ter que girar, aquela foi azul e a vermelho, 
essa deve ser...                   
 
 
 
 

1538  João Não, essa é a azul, essa é azul. 
1539   
1540   
1541   
1542  

José Não, eu tô olhando o eixo. Acho que a gente vai enxergar, acho que esse daí 
vai ser azul e verde, o verde para cá. Tenta dar uma girada nele para a gente 
ver de perfil. 
Faz uma curva para cá, para a gente enxergar o perfil. 

1543  João Mexe aí. 
1544   
1545   
1546   
1547   
1548   
1549  

José Só para a gente enxergar. 
O tche! Teu mouse só funciona contigo. 
Vê aí se tu consegue. Volta. 

1550  João Como assim, quer que coloque como. 
1551  José De lado, ter uma visão frontal. 
1552  João “Eita”. Consegui. 
1553  José Frontal, para cá. Pronto, agora. Vê a lateral agora.  
1554  João Assim. 
1555  José Lateral 
1556  João  Muito sensível mesmo, assim. 
1557  José Mas o eixo tá apontando para lá. 
1558  João Quer que aponte para cá. 
1559  José  É, aí azul, aí tá o azul e o vermelho. 
1560  João Há, Há. 
1561  José Azul e vermelho (gesticulando) 
1562  João Certo. 
1563   
1564   
1565   

José Essa daqui. Eixo azul e vermelho. 
(pega a apostila e marca a cor dos eixos que surgem na tela com o perfil). 
A primeira. 

1566  João A primeira. 
1567  José  A primeira a gente enxerga quais eixos? 
1568  João Tô alterando, tá vendo. 
1569  José Acho que esta é que é o verde. 
1570  João Quer que vire? 
1571  José Ham, ham. Tá vendo é o verde, o verde. 
1572  João É o verde com azul, é isso? 
1573  José É. 
1574  João Verde com azul. 
1575  José Azul verde. 
1576  João A outra foi qual? A segunda? 
1577  José Azul e vermelho. 
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1578  João Mas quem ficou no eixo x? 
1579  José No eixo x ficou o vermelho. 
1580  João Vermelho, não? 
1581  José  No y ficou o azul e o eixo x, vermelho. Na primeira ficou azul e verde. 
1582  João  Não, verde x e azul y. 
1583  José Isso. 
1584  João Na segunda? 
1585  José Na segunda, azul é y e x é vermelho. 
1586  João X vermelho, azul y. Vê a outra. A outra a gente já anotou. 
1587  José Não, a outra ficou uma “mistureira”. Né? 
1588  João Não lembro que você tinha visto. 
1589   
1590  

José Mas tá vendo que ela é uma composição, um pedaço é vermelho e outra é 
verde, tá vendo. 

1591  João Ó 
1592  José Mas, ó o eixo x, aqui um intervalo é x, e o outro intervalo é y. 
1593  João Será? 
1594  José Mas tem sentido, porque ela tem duas variáveis aqui, é. Aí garoto. 
1595  João Como é que é a parada? 
1596  José Ó, olha aqui, do jeito que tu tinha colocado, desce, sobe, aí. 
1597  João Pronto. 
1598   
1599   
1600   
1601   
1602   
1603   
1604   
1605   

José Tá perfeito. Os valores positivos x, os valores 
negativos y, e ela tá anotando aqui duas variáveis, x 
e y. a metade do rebatimento do eixo x é y e a outra 
metade x não aparece, só aparece y. 
 
(apontado para função 𝒕(𝒙) = 𝒃𝒙 𝒚). 
 

1606  João É como se fosse x+y. 
1607  José É um eixo hibrido aí. 
1608  João É um vermelho mais verde x. 
1609  José É. 
1610   João Vermelho mais verde x cartesiano y. O verde só aparece nessa função, né? 
1611  José Não, ele apareceu na primeira. 
1612  João Não, na primeira foi vermelha. 
1613  José Não, na primeira foi verde. 
1614  João Verde? 
1615  José É porque tu colocou v nos dois. 
1616  João Tem certeza? 
1617  José Ó aí, tá vendo? Tu colocou v e confundiu. 
1618  João Eu mesmo me confundi com minhas siglas. 
1619   
1620   
1621   

José Seguindo essa lógica, o último devia dar um verde azul, um vermelho verde, 
de novo. Tenta vê aí, botar um vermelho para cá de novo e, o verde para lá, foi 
o que tu fez da outra vez. 

1622  João Vermelho para cá. 
1623  José É o verde para lá, foi o que tu fez da outra vez. 
1624  João  Não dá, olha aí. 
1625   José Acho que tu... Deixo eu ver. (tenta mexer). 
1626  João Não dá 
1627  José Eu fiz uma para assim. 
1628   
1629   
1630   
1631   
1632   
1633   
1634   
1635   

João É, só que agora não dá, ó. 
Agora isso parece até um banco, né cara? Ó, tá 
vendo um banco. 
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1636   
1637  José É.  
1638   
1639   
1640   
1641   
1642   
1643   
1644  

João Dá para enxergar aí, dá para a gente enxergar aí várias 
curvas.  Ó aqui, aqui.  
 
 
 
 

1645   
1646  

José É mesmo aqui. Ó, tem razão. Aparece uma... 
(se perdem no applet, voltando a atividade anterior). 

1647   João Mudou a atividade, não tem problema não, a gente tá na sete, não é isso? 
1648  José É. 
1649   João Dá uma mexida aqui no a também. (Se referindo ao controle deslizante). 
1650   
1651   
1652   
1653   
1654   
1655   

José Aparecem as duas desse lado, ó.  
 
 
 
 
 

1656  João É. 
1657   
1658  

José E aparecem as duas do outro. Uma, duas, três, quatro, também não dá para o 
corte. 

1659   
1660  

João Eu acho que pode ser interessante, de repente a gente, dá para ver o seguinte, 
ó. 

1661  José Essa complicou. 
1662   
1663   

João Ó, que nem ó, aqui ó (clica na primeira função para aparecer as duas no 
mesmo espaço cartesiano). 

1664  José Hum, para ver se sobrepõe alguma, né? 
1665   João Aqui ó, tá vendo essa parte aqui é comum ó.  
1666  José Cadê, cadê. 
1667   
1668   
1669   
1670   
1671   
1672   
1673   
1674    
1675   
1676  

João Ó, acho que assim fica legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1677   
1678  

José É isso mesmo, até essa parte aqui ela é igual. Ela tem uma curva em comum, 
uma curva em comum, né.  

1679  João Aqui, aqui, aqui, ó. 
1680  José Elas têm uma linha em comum, acontece o mesmo com a outra? 
1681  João Vou ver agora. Mesma coisa, olha. 
1682  José Tem essa parte aqui em comum. Não tem mais, tem mais. 
1683   
1684  

João Na verdade, não tem intersecção não, porque eu pensei que fosse intersecção, 
mas não é não, olha aqui, ó. 

1685  José  Ela começa lá, vem para aqui e desce. 
1686   
1687   
1688   
1689   
1690   
1691   
1692  

João É isso aqui, não tá encima do outro não, é 
diferente, ó. A intersecção! E aqui tem uma 
reta, não tem?  
 
 
 
 

1693  José Tem. 
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1694  João Uma reta no um, aqui ó. 
1695   José É.   (Voltam a combinar com a primeira função) 
1696  João Aqui também não fica em cima certinho. 
1697  José Só no x. 
1698  João Não, ficou não. 
1699  José Não é problema do software não? 
1700  João Não, olha lá. 
1701   José Eu tô vendo ela se encontrando em um ponto aqui, ó. Essa curva aqui, ó. 
1702  João Uma curva. 
1703   
1704  

José Uma linha. Tô falando de um..., gráfico do eixo de uma função exponencial, tô 
vendo uma... 

1705   João Não aqui ó, ó “caraça”. Ó.  
1706  José Tô vendo ela subindo e descendo, aqui ó. 
1707  João Vai, vai. 
1708   José Vamos ver se ela corta embaixo, não corta embaixo, ela não ultrapassa. 
1709  João Hum, hum. 
1710  José Ela tem essas duas linhas aqui, essa. 
1711  João E a reta. 
1712  José Aqui ela é exponencial e essa daqui. 
1713  João E a reta. 
1714   
1715   
1716   
1717   
1718   
1719   
1720   
1721  

José E essa outra aqui. (clicando na função T(x,y) = bx+y). 
Essa é o samba de “criolo” doido. Essa aqui tem uma 
hipérbole. Não é uma hipérbole?  
 
 
 
 

1722  João A intersecção? 
1723  José Hum, hum. Porque eu tô fazendo, eu tô igualando duas funções. 
1724   João Não porque a intersecção continua sendo uma reta, é uma exponencial, ó.  
1725  José Não, não, essa não faz parte das duas não. 
1726  João Aqui ó. 
1727  José Não, não, só tá verde aí, não tá pegando na outra. 
1728  João Intersecção. 
1729   
1730   
1731   

José Intersecção só tô vendo essa curva aqui e essa. Se a gente pegar aqui. Colocar 
essa função igual a essa. (se referindo a: bx+y=bx.y). 
Eu vou ter y. Eu vou ter 1,5. 

1732  João Vai ser xy. X mais y igual a xy. 
1733   
1734  

José Isso, x mais y igual a xy. 
(João pega o papel para fazer os cálculos e José vai na internet) 

1735   
1736   
1737   
1738   
1739   

João X mais y é igual a xy. Y menos xy igual a menos x. Y que multiplica um menos 
x é igual a menos x. Y é igual a menos x sobre um menos x. 
Olha aqui ó, e se eu abrir fica assim, ó, menos x sobre um. Não, não posso 
abrir porquê... Qual foi a função que tu colocou aí? 
(perguntando sobre a pesquisa de José na internet). 

1740  José Isso é um negócio meio louco. 
1741  João Então volta aí, bota assim ó, y igual... 
1742   
1743  

José Tenho, tenho aqui, aquele plotador de gráfico. 
(procura um software no computador). 

1744  João Winplot. 
1745  José O Winplot é, vê se tem aqui. 
1746  João Winplot cara, mas o GeoGebra faz. 
1747  José Acho que faz com parâmetro. 
1748   
1749  

João Abre o Cabri. 
(João volta para internet) 

1750  José Tu fez como aí, tu fez xy igual a x mais y, isso aqui é uma função. 
1751  João Y igual menos x sobre isso aqui, aqui meu amigo, esse é o gráfico. 
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1752  José Ficou como x, ficou x sobre x, sobre x menos um. 
1753  João Tá estranho. 
1754   
1755   
1756   
1757   

José Ó aqui, x sobre x menos um é uma hipérbole mesmo, é que aí só tá mostrando 
um pedaço. 
X sobre x menos 1 é uma hipérbole, porque é esse ramo aqui, e aqui ramo lá, 
ó. Vê antes a gente tinha x igual a xy. 

1758  João Corta o x com x, y é igual a um. 
1759  José Era aquela reta. 
1760  João Que é essa reta. 
1761  José Mas isso eu só posso corta x com x. 
1762  João Se x for diferente de zero. 
1763  José Se x for diferente de zero. 
1764  João Se ele for igual a zero, ó x igual a xy. 
1765  José É. 
1766  João Y igual a x sobre s, ou seja, ... 
1767   
1768  

José Então a gente não tinha outra intersecção, a gente tava enxergando errado, 
né? 

1769  João Não, tinha intersecção, até voltei as intersecções. 
1770  José Mas eu tô comparando. 
1771  João Não tenho mais intersecção? 
1772  José Não. 
1773   
1774   
1775  

João Tenho, tenho intersecção aqui ó, aqui a intersecção ó, tá vendo. 
(José volta para seu computador). 
A intersecção é essa exponencial aqui, ó. 

1776   
1777  

Pesq. Meninos, o pedido não é intersecção. Acho que aí vai cair naquela mesma 
história do anterior que vocês... 

1778  José Tá, tá, a gente tá fugindo do experimento. 
1779  Pesq.  Tá, tá fugindo. 
1780   
1781  

João A gente quer explorar o gráfico, professora fica limitando (risos).  
(José volta a leitura). 

1782  Obs1. Tem um cronograma para cumprir. (risos) 
1783  José Acho que ela quer mais a curva, se ela abra e fecha. 
1784   
1785   
1786   
1787  

João Vamos por aquilo que a gente falou em relação aos eixos, né? 
(escrevendo as respostas por 5:36 minutos). 
(José vai para a internet, encontra o software Wolfram e tenta construir 
um gráfico – a função não foi identificada no vídeo). 

   

Sétimo vídeo:  – Atividade 8  

1788  João E aí, fechou a sete. 
1789  José Fechamos, vamos para a oito.  
1790  Obs2. A gente faz a oito, depois vai pular a nove. 
1791  Pesq. Vai pular a nove, a dez. 
1792  João A gente vai fazer café junto com a outra turma, ou não? 
1793  Obs2. Não vão fazer café hoje, eu tô olhando aqui, tô na maior “butuca” aqui. 
1794  João Que é isso? Eles trouxeram café e não vão fazer café. 
1795  Obs2.  Ou já fizeram e a gente perdeu. 
1796   
1797  

Pesq. Não, ela falou para pedir a chave quando a gente quiser ir lá... 
(outros comentários sobre o café) 

1798  Obs1. Acabou a sete. 
1799  João A sete acabei. 
1800  José A Nove não vamos fazer. 
1801  João A oito e a dez, é isso? 
1802  Pesq. Nós vamos pular da nove direto para a doze. 
1803  João A próxima é a oito. 
1804  Pesq. A próxima é a nove. 
1805  João A oito não? 
1806  Pesq. Ah não, é a oito. A próxima é a oito, depois direto para doze. 
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1807  João Oito e a doze. Luiz você também, já chegou lá. 
1808  Obs2. Oito e a doze. 
1809  João Você tá aonde Luiz? 
1810  Luiz Tô na doze (risos- pois está atrasado). 
1811   
1812  

Obs2 Mas aí a gente vai querer, mesmo que você não termine aqui, termina em casa, 
queremos suas respostas. 

1813   
1814  

Pesq. Acho que a gente poderia fazer isso, o que não fizerem aqui, se puder fazer 
em casa com sugestões. 

1815  João Coloque o cursor deslizante no dois. 
1816  José Já tá. 
1817   
1818  

João Show, vamos lá. Na letra a, então não tem que responder nada, é só uma 
ordem. 

1819  José É um comando. 
1820  João É. 
1821   
1822  

José Letra b, calcule a integral definida...(parada para leitura silenciosa- pareceu 
que a integral da exponencial assustou) 

1823  Pesq. A tabela de integral tá no final. 
1824  José Essa aí eu... 
1825  Pesq. É só usar a tabela, tá no final. 
1826  João É a integral de a elevado a x, não é isso? 
1827  Pesq.  Isso. 
1828  João A elevado a x é... 
1829  José A elevado a n+1 sobre n+1. 
1830  João Perfeito. 
1831  Pesq. Não. 
1832  João É a elevado a u. 
1833   Pesq. É a elevado a u, é a 4 (se referindo a quarta da tabela de integração). 
1834  José É a 4, isso. A elevado a u sobre ln de u. 
1835  João Ln de a. 
1836  José Ln de a 
1837   
1838  

João A elevado a u, dois elevado a x sobre ln de 2, mais a constante quando x varia 
de 0 a 1, não é isso. 

1839  José (murmurando) mais constante. Variando de zero a um. 
1840  João Primeiro o um até o zero. 
1841   
1842  

José Aqui botou o um. Dois elevado a um sob ln de dois, menos dois elevado a 
zero.... 

1843  João Que é um. 
1844  José Sobre ln de dois 
1845  João Dois menos um. 
1846  José Dá um sobre ln de dois. 
1847  João Um sobre ln de dois 
1848  José É. 
1849  João Um sobre ln de dois é o log a na base dois, não é isso? 
1850  José Não sei cara, mas aí é logaritmo neperiano, é na base e. 
1851  João Então. 
1852  José Um sobre log de 2 na base e. 
1853   João Um sobre log de 2 na base e, se aplicar log de 2 na base e, em cima e embaixo. 
1854   
1855  

Pesq. Posso falar uma coisa? (murmúrios incompreendidos no áudio da 
gravação) 

1856  João É importante, é importante o resultado final. 
1857  Pesq. Resultado final? 
1858  João Então vai ficar log de 1 na base 2, menos o log de... 
1859  José Não, não, você colocou o log. 
1860  João Não eu quero colocar log de 1. 
1861  Pesq. Log de dois é log de dois, deixa ele aí. 
1862  João Deixa um sobre ln de 2 
1863  Pesq.  Deixa, é uma constante. 
1864  João Ficou feio, não gostei. 
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1865  José Quer racionalizar, né? (risos) 
1866   
1867  

João Quero racionalizar, vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. 
Já foi, a letra b já foi 

1868   
1869  

José Calcule a integral definida do resultado obtido para a variável y (dy), para y 
variando de zero dois. 

1870   
1871   
1872   

João Preciso de ajuda aqui ó. A integral de 1 sobre ln de dois dy. Y vai ser... y sobre 
ln 2 mais constante, variando de zero a dois. Isso vai dar dois sobre ln de dois. 
Ai, eu corto dois com dois fica um sobre ln de nada (risos) 

1873  José Aqui fica de zero a dois, é? 
1874  João De zero a dois. 
1875   
1876   
1877   

José Aí fica dois sobre ln de dois que aqui, substituo o zero e morre. Aí fica dois 
sobre ln de dois. (leitura do item d). 
Clique na opção para mostrar o volume e compare com seu resultado. 

1878   
1879   
1880   
1881  

João Um sobre ln de dois e, deu zebra. Deu um. 
Professora, professora, nós tivemos um pequeno erro de cálculo, que eu não 
sei se é nosso ou do programa. A gente achou dois sobre ln de dois e ali tá um 
sobre ln de dois. 

1882  Pesq. Pode ser do programa. 
1883  João O dobro. 
1884  Pesq. Pode ser do programa, porque eu vi o que vocês fizeram e está certo. 
1885  João Mudar o é aqui, não vai mudar nada. 
1886  Pesq. Não, não. 
1887   
1888  

José Já ta sabendo mais do que o GeoGebra. Ah moleque.  
No fundo o negócio funciona bem. 

1889  Pesq. Na realidade ele não calcula a integral dupla. 
1890  José Não. 
1891   
1892   
1893   
1894  

Pesq. Não, por isso que aqui está fixo, ele ainda... eles ainda não colocaram, só 
integral de função, integral simples. De integral de duas variáveis ainda não 
está calculando. Eu tenho que calcular na mão e digitar, por isso que aqui eu 
fixei. 

1895  João Me tira uma dúvida. 
1896   
1897   
1898  

Pesq. Entendeu? Se não eu teria colocado para todos, mas eu fixei porque tenho que 
calcular na mão. Então, aqui, como não deu, pode ser que eu tenha digitado 
errado. Tá. Entendeu? 

1899  José Entendi. 
1900  Pesq. Não é ele que tá calculando não. Ele não consegue. 
1901   
1902  

João Mas na letra d, você está pedindo. Clique na opção mostrar valor do volume e 
compare como seu resultado, entendeu? 

1903  Pesq. É para você... 
1904  João Escreve o que? 
1905  Pesq.  Não escreve, pula, que eu já sei qual é o problema. 
1906  João Eu vou pelo menos deixar... 
1907  Pesq. Se quiser pode escrever que não está batendo. 
1908  Obs2. É bom. 
1909  Pesq. E aí, depois eu vou acertar isso. 
1910  Obs1.  Considera o que tá no resultado, no valor que vocês acharam, né. 
1911  Pesq. É. 
1912  Obs1. Pode continuar a atividade. 
1913   
1914  

Pesq.  Considera que está igual. 
(murmúrios). 

1915  João Eu escrevi que o resultado não confere. 
1916  Pesq. Mas a próxima não tem nada haver. 
1917  João  Não precisa disso? 
1918   
1919  

Pesq. Não, ó. Você poderia sugerir uma única expressão que indique o que acabou 
de fazer? Qual? Justifique. 

1920  João Tá, vou fazer que nem aquele lá que fiz àquela hora. 
1921  José Eu não tô conseguindo conectar. Eu não tô conseguindo. 
1922  João O que peixe? 
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1923   
1924  

José Primeiro eu não sei essa expressão aí. Eu tava tentando conectar essa integral 
dupla que tu fez aí, e tava tentando ver. 

1925  João A Integral dupla não é para calcular o volume? 
1926  José É. 
1927   João Então na verdade a gente tem aqui ó, essa “flana” que é essa rampa aqui. 
1928  José Integral para calcular volume. 
1929  João Não, área. 
1930  José Área isso, dupla é volume, tá, tá bom. 
1931   
1932   
1933   
1934  

João Isso, mexe com a rampa, mexe com o corte. Se mexe com o corte vai mexer 
com o volume dessa “partezinha” aqui, por que ele fala aqui: Volume do sólido 
limitado superiormente por essa função. Então se a gente limitar, a gente 
aumentar aqui, vai aumentar o volume, ó. 

1935   
1936  

Pesq.  Não vai porque deu aquele problema que eu falei. Eu tenho que calcular na 
mão, tenho que calcular todos e colocar um “IF” aí. 

1937   
1938   
1939   

José Deixo eu entender a primeira integral que a gente fez aí, a primeira integral, 
deixo eu achar aí. A primeira a gente fez dois elevado a x que é essa “fulana” 
aqui que a gente olha aqui toda hora, de frente, em relação a quem? A x né? 

1940  João A x. Na verdade a gente tá calculando essa área aqui ó. 
1941  José Não. 
1942  João  Sim de zero até dois, ó aqui. 
1943   
1944   
1945   

José Na verdade, acho que a gente tem que enxergar o dois elevado a x, o dois 
elevada a x, é assim. (faz a rampa com a mão; João roda o gráfico). 
É isso aí. Ah tá, é essa área aqui ó. Essa área aqui. 

1946  João Perfeito, perfeito. 
1947   
1948   

José Quando é a outra, ela tá pegando essa área desse corte para baixo e levando 
para lá. Aqui ó, é essa segunda parte que eu não tô pegando o pulo do gato. 

1949  João Que é do zero a 2, aí. 
1950  José Não, do jeito que tava mesmo. 
1951   
1952  

João Perdão cara, é que este controle tá muito sensível.  
(ele desmonta o sólido com o mouse). 

1953  Pesq. Dá um refresh para ele voltar. 
1954   
1955  

João Acho que pode deixar assim, mexe aí. 
(volta ao original e mando José mexer). 

1956   
1957  

José Pera aqui. Para a gente ver, dois elevado a x, não tá errado... (movimenta o 
gráfico), é assim. 

1958   
1959  

João Isso. De zero a um tá vendo, de zero a um. Ai a gente calcula toda área abaixo 
da curva, não é isso? 

1960  José É isso, essa aí eu tô conseguindo entender. 
1961  João Legal. 
1962   
1963  

José Agora vamos tentar entender a segunda. Eu tenho uma função dessa área. 
Que no final das contas é a função dessa área, né? 

1964  João Hum, hum. E aí a gente vai calcular a integral disso aí. 
1965  José Com relação a que. 
1966  João Ao y. 
1967  José Y. 
1968  João Deu o bug do milênio. O y que vai variar até o dois. 
1969  José O y é o verde. 
1970  João É o verde. O y vai variar de zero a dois, ó, entendeu. 
1971  José Ah, tá, tá, tá. 
1972  João É isso mesmo. 
1973  José Então. 
1974   
1975   
1976   
1977   

João Se a gente colocar, aqui o y é verde, de zero a dois, por isso deu o volume do 
sólido. A gente pegou aquela área da curva, a área embaixo da curva e 
expandiu em cima do y até dar o volume do sólido que a gente quer. 
(gestos com as mãos, indicando a expansão da área) 

1978   José É só o seguinte, porque essa segunda a gente faz uma integral simples. 
1979  João  Sim. 
1980  José Então uma integral simples da área. 
1981  João Essa aqui ó, que vai gerar isso aqui. 
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1982  José Mas. 
1983   
1984  

João O que, se a gente vier para cá, ó. (mexe no gráfico). 
A gente vai alterar o volume, entendeu? Complicado? 

1985  José Eu ainda tô enrolado com essa segunda. 
1986  Obs2. Enquanto não desenrolar, não sossega de perguntar. 
1987  José Porque veja só. Aqui a gente tem a outra de frente. 
1988  João Pera, deixa eu colocar a original, original, deixa eu dar um refresco. 
1989  José Então bota o eixo de y para cá, o vermelho para cá. 
1990  João Foi. 
1991  José Pronto, eu tenho uma função. É tô enxergando aqui uma função em... 
1992  João Dois elevado a x. 
1993  José Dois D xy, sei lá, xz. 
1994  João Vamos colocar assim. 
1995   José É uma função de x em z, y em x eu tô encontrando uma área de x em x. 
1996   João É tipo um trapézio circular, sei lá, não chaga ao trapézio circular, mais... 
1997  José É uma coisa esquisita. 
1998  João Beleza. 
1999   
2000  

José A segunda etapa que a gente fez. A gente fez de novo uma integral. Então é 
integral de uma função que é uma linha, não é uma área. 

2001  João Não, é uma área. 
2002   
2003  

José Mas se eu apliquei uma integral simples, eu tô aplicando de 1 ao..., eu não tô 
usando duas variáveis, eu tô usando duas variáveis só. 

2004   João O resultado disso aqui, deu o que para a gente? O resultado, isso aqui? 
2005  José Não, lembrando das anteriores. Isso aqui não dava uma função x e y. 
2006  João Mas aí a gente não tinha intervalo, tinha? 
2007  José Tinha. 
2008   
2009  

João É que isso aqui gera essa área, isso aqui que a gente fez, gerou essa área aqui 
ó, essa área aqui assim. 

2010   
2011  

José É uma função constante, eu queria ver o gráfico dessa função constante. Isso 
aqui é uma função constante, se eu esquecer x. 

2012  João Isso é uma área cara, unidade de área. É essa área aqui, ó. 
2013   
2014   
2015   
2016   
2017   
2018   

José Não, geometricamente eu tô entendendo, porque eu vou pegar essa área aqui 
ó, vou transladar ela e vai dar o volume, beleza. O que eu não tô sacando é por 
que no primeiro passo eu tô enxergando uma função de duas variáveis, x e sai 
lá, e aí eu enxergo a área. Quando eu vou fazer a integral de novo, eu faço 
uma integral de novo, eu faço uma integral simples de novo, então devia ser 
outra função de duas variáveis. 

2019  João Foi exatamente a mesma coisa o que aconteceu àquela hora. 
2020  José Se eu pegar a área na coisa eu tô fazendo três variáveis. 
2021   
2022  

João Ó, vamos voltar na atividade, a que a gente fez, que tem o mesmo problema. 
Na atividade cinco, não foi?  

2023   
2024  

José É exatamente esse pulo do gato que eu não tô pegando; É essa daí. É essa 
daí. 

2025   
2026   
2027  

João A gente volta aqui cara, vamos voltar aqui. O computador tá aqui para isso, 
para nos auxiliar. Vamos lá, olha só, a gente primeiro calculou a integral de 
menos um até um dessa função. 

2028  José Isso. 
2029  João  Tá. 
2030  José Aí encontramos uma função em y, somente. 
2031  João Isso, a gente encontrou, caramba. 
2032  José Mas quem é o domínio, quem é a imagem dela. 
2033   
2034  

João Pera aí, pera aí. Ó, de menos um até um, quem andou de menos um até um 
foi o x, não é dx. 

2035  José Isso, isso, essa área. 
2036  João Então o que a gente encontrou? 
2037  José Uma parábola. 
2038  João Tudo bem, a gente... 
2039  José  Aí eu pego a área entre a parábola e o “coiso”, até aí eu estudei. 
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2040  João Show. 
2041   
2042   
2043  

José Mas veja que a função dessa área é uma função de uma variável só, aliás, de 
duas, né? Que é alguma coisa dependendo só de y, que eu vou usar ela depois 
aqui. Olha aqui, ó. 

2044   
2045  

João Hum, hum, isso aqui vai gerar para a gente o volume desse sólido aqui, ó. 
Porque é o y, que é o verdinho, vai de zero ao um. Olha lá. 

2046  José É isso que eu não tô sacando, queria linearizar de novo. 
2047  João Mas por que você quer linearizar? 
2048  José É porque eu tô consegui... 
2049  Obs2. Você fica confortável com linear. 
2050   
2051   
2052   
2053   
2054   
2055   
2056   
2057   
2058   
2059   
2060   

José É porque a segunda etapa tá me dando dois elementos diferentes. Um que eu 
estou acostumado, que é a área, e a minha interpretação da composição que 
é o volume. Isso tá me confundindo, porque eu queria enxergar, nessa última 
etapa. Porque eu fazendo a área dessa função que é de uma...duas variáveis, 
vai me dar o volume, essa ligação entre o objeto geométrico que eu não tô 
conseguindo fazer. Por que uma variável sumiu, ela já cumpriu o papel dela 
para me dar uma área. Geometricamente eu tô enxergando essa área 
transladando compondo o volume. Algebricamente, eu não tô conseguindo, 
talvez eu precisasse de um outro gráfico linear, que me servisse de suporte 
para isso. Porque aqui, ó, aqui tá fácil de ver, ver que... 
(volta ao computador). 

2061  João Mas tudo depende da função, né cara? 
2062   
2063   
2064   
2065  

José Aqui tá fácil de ver, que essa função de duas variáveis gera essa área. O 
problema é que agora, eu vou pegar função dessa, dessa... Eu vou agora fazer 
assim, né? Eu vou fazer assim, porque eu vou ter y e z. E essa função aqui, 
ela não é nem função. 

2066   
2067  

Pesq.  Posso falar, posso falar. Então assim, comparando aquela com essa, tá. 
Quando... Posso voltar lá no cinco? 

2068  João Há, há. 
2069   
2070   
2071   
2072   

Pesq. Intervenção da pesquisadora agora. Se não nós não vamos sair. Aqui quando 
você calcula primeiro, vê, percebe que aqui tem uma curva, então ela é uma 
função. Percebeu que ela tá delimitada superiormente. Quando você calcula 
essa área aqui ó, é dd, dois d, ele tem uma curva. 

2073  José A primeira é dessa curva e a segunda é dessa curva aqui. 
2074   
2075   
2076   
2077  

Pesq. Não, quando você calculou a área. Deixo ver se eu viro. Tá vendo ó, que você 
tava olhando. 
Para, para. Aqui ó, essa área aqui, aqui encima, ela tá limitada por uma curva. 
Por isso é que dá uma função lá. 

2078  José Essa foi a primeira integral. 
2079   
2080   
2081   

Pesq. Integral. Agora eu vou naquela. Pera aí. Agora quando você calculou a área 
dessa secção aqui, aqui em cima você tem uma constante, então vai dar uma 
constante essa área. Aquela lá não, aquela depende daquela curva. 

2082  João Entendi. 
2083  José Sim. 
2084   João Show. 

 

oitavo vídeo:– Atividade 12,14,e,13  

2085   (40 segundos em silêncio) 
2086  João A oito já foi. 
2087  Pesq. A oito, acho que falta a última questão. Vocês fizeram? 
2088  João Fiz. 
2089  Pesq. Agora a gente vai pular... 
2090  João Doze. 
2091   
2092  

Pesq. Doze, tudo bem. Porque a outra tem logaritmo, é semelhante, então vamos 
para a doze. 

2093  João Vamos para a doze. 
2094  Pesq. Doze. 
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2095  José Doze. 
2096   
2097   
2098   
2099  

João Vamos lá. (leitura da questão). 
Movimente o controle deslizante a e observe o que acontece. Relate suas 
observações. 
Opa (incompreendido no áudio da gravação) isto é uma telha?  

2100  José É. Hum. 
2101  João Tudo depende do custo, acho que essa aqui é mais cara. 
2102  José Essa mais, essa mais ondulada. 
2103   
2104   
2105   
2106   

João É, essa aqui é mais barata, mínimo. Deixa essa assim, o visual fica mais bonito, 
essa fica muito grande. Deixa assim mesmo. (leitura da questão b).  
Movimente o controle deslizante b e observe o que acontece.  
O a primeiro (murmúrios), isso é, eu testei, trigonometria. 

2107  José Um alterou o período e a outra a... 
2108  João Amplitude, não é isso, não é, amplitude? 
2109   
2110  

José É, o negócio estranho é que a que tá alterando o período tá alterando a fase 
também. 

2111  João Aqui ó, amplitude. 
2112  José Tá alterando a fase também. 
2113  João Aqui ó. 
2114  José Essa aí altera o período. 
2115   
2116  

João Altera o período, mas mantém a amplitude, tá vendo, amplitude mantida. 
Acabou, já fizemos a 12 (risos) 

2117  Obs2. Então faz a treze. 
2118  Pesq. Então faz a treze. 
2119   
2120  

José (leitura da questão c) Que relações, caso existam, você observou entre os 
dois gráficos. 

2121  Obs2.  Faz a treze. 
2122  João Deixa eu anotar aqui para vocês, os registros. 
2123  Pesq. Tem a quatorze que é importante. É pula a treze e vai para quatorze. 
2124   
2125   
2126  

 Enquanto os colaboradores formulam as respostas existem conversas 
paralelas entre pesquisadora e observadoras em um período de dois 
minutos e cinco segundos.  

2127  José (vai para a atividade treze). 
2128   
2129   
2130  

Pesq. Pula essa. Vai para outra, quatorze, não tem a porque a quatorze ficou com 
problema. Aí você vai ter o mesmo problema do cálculo da integral. Vamos ver 
se o cálculo dessa integral sai mais fácil.  

2131  José A integral da soma é a soma das integrais? 
2132  Pesq. É. 
2133  João Tu não me esperou não, bicho? 
2134  José Mas tu chega lá, é a mesma coisa do outro. A parte difícil do outro.  
2135   João É, já notei. Pronto, quinze linhas, o próximo, a treze? 
2136  Pesq. Treze, quatorze. 
2137  João Quatorze. 
2138   
2139  

Pesq. É, porque a treze, se você voltar e der uma olhadinha, é parecido com aquele 
que tem várias funções que é para dizer o que acontece. 

2140   
2141  

João Show, mexo com x, subiu o gráfico do seno de duas unidades. Ah é a, não é x, 
fixou o a, né? 

2142  José Ele botou... 
2143  João Fixo o a. 
2144  José Não, não. 
2145   
2146  

João Aqui ó, ó o “a” aqui fixo. Ela pediu para fixar o “a” no dois, ó. 
Coloque o controle deslizante no ... 

2147  José Ah, tai, mas não é o mesmo “a” do outro, tá. 
2148  João Não, não, é outro “a”. 
2149  José Ah! É outro. 
2150  João Ai a gente tem isso aqui ó, essa função é isso aqui, ó, no plano.  
2151   
2152  

 Ih! Cadê tu em nome de Deus, pronto ó, essa é a função, depois a gente altera 
o a. Ó, ela sobe e desce, ó, certinho, ó. 
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2153   
2154  

José Troca o baiano por y, para a gente ver se altera...(restante da frase 
incompreendido no áudio do vídeo). 

2155  João Como assim? 
2156  José Troca o x por y. 
2157   
2158   
2159  

João Aqui? Não deixa, não deixa. Essa aqui deixa, também não. 
Fixei no dois. (controle deslizante foi colocado no dois conforme 
solicitação da questão). 

2160  José Ela vai aumentar ou diminuir. 
2161   
2162  

João Calcule a integral definida para x variando de 0 até . 
O x é o vermelho, que já tá escrito lá, x variando de 0 até . 

2163  José Será que vai ser cosseno de alguma coisa? 
2164  João Não, mas... 
2165  Pesq. Vai explicar o porquê? 
2166  José Vai ser de zero. 
2167  Pesq.  É de zero 
2168   
2169  

João Ah, vou mandar um e-mail para essa autora, eu vou mandar um e-mail para 
esse autor, descascar o autor que juntou cosseno. 

2170  Pesq. É de zero, é de zero até . 
2171  João É, eu estranhei de começar de dois. 
2172  Obs1.  É de zero. 
2173   
2174   
2175   
2176   

João Então ó, pela aula que a gente teve hoje, pela aula que a gente teve hoje, como 
aqui encima é uma curva, então a integral vai dar o que? Como é de zero até 
dois, pelo que a professora explicou hoje. A gente vai calcular essa integral 
aqui de zero até 2, não é isso? Isso aqui não é uma curva? 

2177  José  Há, há. 
2178   
2179  

João Então quando a gente calcular a integral vai dar uma função, não foi isso que 
a professora explicou? Show. 

2180  José Achar a tal da constante que é essa daqui. 
2181   
2182  

João Ai depois a gente vai calcular, novamente, a integral, só que neste intervalo, 
para calcular o volume. 

2183  José Aqui. 
2184  João A primeira vai dar uma curva, vai dar uma função. 
2185  José A primeira, vou achar esse infinitésimo aqui. 
2186  João  Sim. 
2187  José E a segunda com achar ... 
2188  João O volume desse bloco aqui. 
2189  José Esses infinitésimos aqui de acordo com a função. 
2190  João Show, acabou, depois da gente terminar isso aí, a gente tá liberado. 
2191  José Tá liberado. 
2192  João Vamos para casa mais cedo. Letra b. Bom, a integral de dois. 
2193  José Dois x, a integral de dois é dois x. 
2194  João E a integral de seno? 
2195  José Menos cosseno. 
2196  João Integral de seno? Não é derivada. Integral é cosseno, não? 
2197  José Tem a tabela aqui. 
2198  João  Integral de Seno. 
2199  Pesq.  Menos cosseno. 
2200  João Menos cosseno, desculpa. 
2201  Obs2. Para isso tem tabela atrás, não precisa ser decorado. 
2202  João Menos cosseno de x mais a constante, variando de zero até .   
2203  José Até . 
2204  João Então vai ficar 2 menos cosseno de . 
2205  José 2 menos cosseno de . 
2206  João Ih! Deu um. 
2207  José Menos dois vezes zero. 
2208  João Não vai dar uma função? 
2209  José Não. Vai dar a função constante que é essa função aqui. 
2210  João Não, mas era para dar uma função. 
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2211  José Não, é porque a gente colocou um valor fixo aqui, a gente não botou y. 
2212  João Aquela outra deu uma função, porque a gente botou y. 
2213  José Botou y. 
2214  João Duas vezes zero menos, menos cosseno zero, que vai dar mais um. 
2215  José Mais um. 
2216  João É isso? 
2217  José O meu deu 2+1. 
2218  José 2+2 
2219  José Na letra c 
2220   
2221   
2222   
2223   

João (demora) 2+2. Letra c.  
(Leitura da questão). Calcule a integral definida do resultado obtido para a 
variável y, dy, para y variando de zero a dois. 
Integral de 2+2 dy, se tudo isso é constante, né. 

2224   
2225   

José  Eu tô tentando encontrar 2+2. Dois vezes três, seis, sete, oito, oito, vírgula 
alguma coisa, eu não tô achando esse oito, vírgula alguma coisa. 

2226  João (2+2)y mais constante de zero a dois. Vai dar 4+4, se eu acertei. 
2227  José Integral de zero até dois, é isso, de 2+2. 
2228  João Dy. 
2229  José Dy. 
2230   João Só que 2+2 é uma constante, né? Então vai ficar só isso vezes y, não é? 
2231  José 2+1 vezes y. 
2232  João De zero a dois. 
2233  José Vai dar 4+4. 
2234  João Tá certo. 
2235  José Vê agora se acertou (referindo-se a resposta que está no applet). 
2236  João 4+4 (lendo a resposta do computador). 
2237  José Aí vem ... 
2238   
2239  

João  u.v., unidade de volume. Letra d. (silêncio de 43 segundos para ler e 
observar) 

2240   
2241   
2242   
2243   
2244  

João Mesmo esquema, né? 
(volta para ver a atividade treze, navega pela atividade doze). 
Maneiro. 
(volta para atividade 8, volume delimitado superiormente pela 
exponencial). 

2245  João Olha que beleza, olha que bonito. 
2246  José Você tá na quatorze. 
2247   
2248   
2249   
2250   
2251   
2252   
2253   
2254  

João Não, essa é a treze. Se é sen(xy), olha que 
maneiro.  
(José se vira para ver). 
Maneiro sen(xy). 
 
 
 
 

2255  José Essa permite rotação. 
2256   
2257   
2258   
2259   
2260   
2261  

João É simétrico né, simétrico, certinho.  
(José vai para seu computador para verificar). 
O interessante é se você coloca no, numa vista lateral, 
olha o domínio. 
 

2262  José  O domínio? A imagem continua sendo de... 
2263  João De menos um até um 
2264  José Menos um até um é a amplitude, que é a amplitude. 
2265   
2266   
2267   

João Parece que tem um espaço aqui no gráfico. Isso se repete, achei maneiro. 
Mas o que esse gráfico ajudaria na concepção de... (murmúrios), integral 
dupla. Aqui é só observar o gráfico, mesmo. 
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2268   
2269   
2270   
2271   
2272   
2273  

José Aqui eu tenho infinitas curvas por intersecção... 
A primeira com a segunda, a primeira com a terceira, a 
segunda com a terceira.  
 
 
 

2274   João A gente poderá, por exemplo, calcular um volume disso, lógico limitando x e y. 
2275   
2276  

José Calcular o volume disso com relação, com algum deslocamento, com relação 
algum intervalo. 

2277  João Então, limitando o x e o y ... 
2278  José É. 
2279   
2280  

João Exemplo, pega o x igual a dois, de zero a dois e y de zero a um. Aqui não passa 
de um, não esse é o z, né? 

2281  José O z é o azul. Vermelho o x. Azul é verde. 
2282   
2283  

João Então, fazer o x de zero a dois e y de zero a dois. Lá fica isso aqui, assim ó. 
(assobio para imitar a superfície). 

2284  Pesq.  Vira ele de ponta cabeça. 
2285  João (assobia) 
2286  Pesq. Vira o outro lado, assim. 
2287   
2288  

Pesq. De ponta cabeça, contrário, vira. Você está vendo de cima, agora vê de baixo. 
Pega os valores. 

2289  João De zero a dois, de zero a dois.  
2290  Pesq. É 
2291  João De ponta cabeça, bom não faz diferença. 
2292  Pesq.  Faz. 
2293   
2294   
2295   
2296   
2297   
2298   
2299  

José É que você vai pegar um pedaço em cima e um pedaço 
embaixo. Ela vai ficar assim. 
 
 
 
 
 

2300   João Aqui vai pegar só um pedacinho de cima, não sei, será que eles se completam? 
2301  Pesq. Ela é assim, ó. 
2302   
2303   

João Entendeu o que eu perguntei? Será que elas se completam? 
Péra aí, deixa eu ver o outro, esse treze, o onze também a gente não fez. 

2304  Pesq. O doze vocês fizeram. 
2305   
2306  

João O doze a gente fez. Quando altera a função, altera o volume também, né, 
automaticamente. (referindo-se à atividade 11) 

2307  José O que tu fez? Apareceu o controle deslizante. 
2308  João Onde? Quais dela? 
2309  José Na treze. 
2310  Pesq. Vê! Cadê o seu controle.  
2311  João Não tem controle deslizante, não. 
2312  Pesq. É. Essa não tem, essa não tem. 
2313  Obs2. Gente, vamos dar uma paradinha. 
2314   
2315  

José Ó aqui, ó. (Leitura) Escolha uma das funções e movimente o controle 
deslizante. 

2316  Pesq. Ah não! Tá errado mesmo. 
2317   
2318  

Obs2. Foi bom olhar. É mas a gente vai pedir para vocês, se puderem dar uma olhada 
em casa, outras observações. 

2319  Pesq. Alguma observação. 
2320   
2321   
2322   
2323   
2324   
2325   

Obs2. Mas agora eu queria das uma parada, tem algumas coisas, vamos dizer assim, 
da minha aula, o próprio uso da GeoGebra é descobrir que você pode fazer 
seu e-book de sua aula, mas para terminar com essa parte que a gente está, 
também, muito interessado. Eu queria que vocês falassem em geral, desde lá, 
da semana passada até hoje: Como é que vocês acharam que isso pode, ou 
não pode. Primeiro como foi para vocês e depois como vocês acham disto para 
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2326   
2327   
2328   
2329   

um aluno que já fez o Cálculo e que eles trabalharam com Integral simples, 
com função de uma variável e que vai começar com função de duas variáveis 
e Integral dupla. Bom, fala o que quiser, porque veio, algumas coisas que a 
gente falou, lá fora daqui, também e não gravou. 

2330  Obs1.  As atividades que ajudaram. 
2331  Pesq. As atividades que ajudaram, as que tiveram dificuldades. 
2332   
2333   
2334   
2335   
2336  

José Eu consigo entender elas isoladamente, o que é a tarefa e o que fazer. O que 
eu não estou conseguindo conectar as ideias de uma com a outra. Para 
entender assim, eu tô entendendo aqui o que é, eu tô entendendo aqui o que 
é volume, certo? É a parte de entender o que, o que, como sai o volume de, 
de... 

2337  Obs2. Da onde que? 
2338   
2339   
2340   
2341   

José  É porque eu achava que tava entendendo até entrar na sala. Quando eu fui 
mexer aqui, agora, na oito, aparece 1,44. Eu achava que ia achar essa 
constante na “linhazinha” superior. Porque tem uma linha horizontal, né, na 
oitava. 

2342  João Um sobre ln de dois. 
2343   
2344   
2345   
2346   
2347   
2348   
2349   
2350  

José Um sobre ln de dois. Eu achava que ia encontrar esse 
valor aqui em algum lugar, eu achava que, primeiramente 
tava achando que essa constante que eu encontro, seria 

isso aqui né.  E não é, ela é dois. Eu não vejo 
essa constante em lugar nenhum, a não ser 
que seja o comprimento dessa curva aqui, dessa, dessa. Já que 
eu to fazendo em função de x, a primeira seria a área dessa coisa 
aqui. 1,44.  

2351  Pesq. Não. É a área de trás. 
2352  José É essa área daqui. 
2353   
2354   
2355   
2356  

Pesq. É a área de trás, por isso ela dá um valor, que é aquilo que eu falei, é a área 
dessa parte de trás porque você tá calculando o y, porque você tá calculando 
de zero a dois, de zero a dois. A altura dele é a função, mas como ela corta 
numa reta, tá vendo paralela ao eixo y. 

2357  José  O eixo x é verde ou vermelho. 
2358  Pesq. É o verde. 
2359   
2360  

José Ah tá. Agora eu tava, agora eu tava trabalhando a atividade 12 pensando que 
vermelho era o x. 

2361  Pesq. Vermelha é o x, verde é o y. 
2362  José Então. 
2363  Pesq. Mas a primeira que você calculou lá, foi a variação do y. 
2364  José A primeira foi y. 
2365  João  Não, foi x. 
2366  José Foi x. 
2367  João A primeira foi x. 
2368  José Acho que a gente fez errado, tudinho. 
2369   João Não, não é a área do retângulo não, é a área do tipo trapézio que eu falei que... 
2370  José Atividade 8, a primeira é dx. 
2371  Pesq. Essa é dx, ó lá. 
2372  José Então por isso que a gente colocou aqui assim ó, vai filha. 
2373  João É isso aí. 
2374  José  É por isso que a gente colocou assim, botou aqui ó. 
2375  Pesq. É a lateral, é a lateral. 
2376  João É isso aí. 
2377   
2378  

José Por isso que a gente colocou assim, porque aqui a gente consegue ver o eixo 
y e o eixo x. 

2379  João É essa área. 
2380  Pesq. É a lateral sim. 
2381  José Certo. Ai seria a área dessa coisa. 
2382  João  Então... 
2383  José É, aí qual papel daquela? 
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2384   
2385   
2386   
2387   

João Aí é só você ver o seguinte: a tal altura, a altura não chega a dois, certo? É 
quase, então se a gente for fazer a área do trapézio, vai ser base maior, dois, 
mais um, três, dividido por dois, um e meio, vezes altura um e meio. Só que 
não chega no dois, é um pouquinho abaixo de dois, por isso que dá teu 1,44. 

2388   
2389   
2390   
2391  

José É, a e b, eu tenho aqui os infinitésimos que eu vou pegar aqui as tripinhas 
fininhas para poder encontrar essa área. Essa área vai se transformar na 
função, para mim, certo? Para eu fazer novos infinitésimos, que já vai ser em 
outra dimensão. 

2392  João Sim 
2393  José Que vai dar o volume. 
2394  João É isso aí. 
2395   
2396  

José Então eu tô entendendo que eu pego o infinitésimo aqui, tenho a área (gestos 
com as mãos), pego o infinitésimo daqui, tenho o volume. 

2397  João Hum, hum. 
2398   
2399   
2400   
2401    
2402  

José Ai, porque quando eu faço em função de y de zero a dois, eu pego os 
infinitésimos desse tamanho. A minha bronca, a minha dificuldade é que estou 
fazendo a integral de uma função, quando eu faço a integral simples, eu tô 
fazendo a integral de uma curva, um elemento de uma dimensão.   

2403   
2404   
2405   
2406   
2407  

João É não enxergo assim não, eu enxergo para mim 
que você teria ali aquela área, o que é integral, 
não é somatória, então você tá calculando a 
soma daquela área até quanto? (gestos com 
as mãos)  

2408   
2409   
2410  

José Não, eu sei, interpretando geometricamente dá para entender, é porque tô 
pegando, eu tô pegando a área enquanto objeto, eu tô pegando. Ela é o meu 
domínio da função.  

2411  João Sim.  
2412   
2413   
2414  

José Certo. Então, o domínio da minha função é o valor de área. Então quando eu 
pego o infinitésimo, eu tô pegando os infinitésimos do meu domínio que é a 
área. 

2415   
2416   
2417   
2418  

João Porque, mas a função em si, ela é f de x, f de y em z, isso interpretado num 
gráfico, como estava sendo feito antes é uma curva linear, uma linha 
unidimensional, se eu fizer de novo infinitésimos, eu acho área de novo. Essa 
ligação? 

2419   Obs1. Como a primeira você calculou a área, então é ela que você está expandindo. 
2420  Pesq. É a área que você tá expandindo. 
2421   
2422   

Obs1.  Porque a segunda integral, qual fx você tá fazendo, não é a área que você 
calculou anterior? Então é ela que você tá expandindo, concorda? 

2423  José É. 
2424   
2425  

Pesq. Olha, eu vou pôr o livro aqui, então eu tenho a área do livro, então imagina que 
possa puxar essa folha aqui que ele vira uma sanfona. 

2426   
2427  

José  Não, aqui para baixo mesmo, pode ver para baixo, que aqui ele pega o volume 
dele. 

2428  Pesq. Então, você tá expandindo a área para baixo, ai sim vira o volume. 
2429   
2430   
2431  

Obs1. Mas algebricamente o f de x que você usou na segunda não é o valor da área? 
É o que você tá expandindo para o intervalo. Então calculou a área da lateral 
na primeira integral. 

2432   
2433  

José Sabe o que que é. Sabe o que eu tava confundindo na cabeça, é que a área 
tem uma função para achar ela, uma expressão. 

2434  Pesq. Hum, hum. 
2435  Obs1. F de x que você calculou na primeira integral? 
2436   
2437   
2438  

José Para encontrar essa área, eu tenho uma equação de duas, de três variáveis, 
né? Para encontrar essa, que uma delas some, então eu fico só com uma, não 
é isso? E aí, eu encontro ela. 

2439  Pesq. E lá você encontrou uma só, foi isso, isso é o seu grande problema? 
2440  José  É isso. 
2441   
2442   

Pesq. Esse é o seu grande problema. Porque quando a gente escreve aquela primeira 
função lá, a da paraboloide, ela é x2+y2, a função original, ela tinha a variável x 
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2443   
2444   
2445   

quanto a variável y. Essa função que você tá olhando ali, ela é uma função que 
dá superfície, ela é uma função em relação a x e a y, só que a única variável 
que tem lá é x, é 2 elevado a x.  

2446  Obs1. É só uma variável. 
2447  Pesq. É só uma. 
2448  Obs1. (não compreendido no áudio do vídeo) ... a variável some. 
2449  José O meu elemento domínio na segundo integração, ele é uma função. 
2450  Obs1. Que está como resultado de uma área. 
2451   
2452  

José Neste caso aqui, que a gente pegou em particular, mas acho que foi na 
atividade cinco, que a gente trocou de zero a x e de zero a y. 

2453  Pesq.  É. 
2454   
2455   
2456   
2457   
2458   
2459   
2460   

José  Então, ele, o elemento do domínio, ela é uma função, mas como você disse, 
ele, cada um dele é uma área, então eu tô pegando infinitésimo de um elemento 
que é uma área, mas a minha curva, assim, eu tô fazendo um artifício. Porque 
quando eu faço uma integral simples, ela dá uma integral de linhas, de uma 
linha no eixo, mas a minha interpretação é que vai cada ponto dessa linha 
representa uma área. Entendi. Entendi. 
Ai eu não sei se ajudo mais, ou atrapalhou mais. 

2461   
2462   

Obs1. Eu acho que essa curva que é a canaleta que é só de uma variável, tá 
atrapalhando. Você tem que pegar uma outra curva, acho com duas também.  

2463  Pesq. Como assim, não entendi. 
2464  Obs1. Essa canaleta que você pegou. 
2465  Pesq. Tá. 
2466   
2467   
2468  

Obs1. Algebricamente ela teria uma variável a menos, dá para você pegar qualquer 
outra que tenha duas variáveis. Aí fica igual a variável da oito. 

2469   
2470   
2471   
2472   
2473   

Pesq. Mas aí, quando eu fiz isso daqui eu fiquei preocupada em até quanto o aluno 
sabe fazer a integral de modo que se eu colocar uma integral muito complexa 
aqui, aí vai, vai, a exponencial já é complexa, tem que fazer a integração por 
partes. (Neste momento houve um aglomerado com todos falando - houve 
uma tentativa de filtrar comentários mais relevantes) 

2474  João Não dá para inverter a ordem das atividades. 
2475  Obs2. Agora eu quero voltar em outro ponto. 
2476  Pesq. Tem, vai ter que fazer integração por partes, aí vai ficar mais... 
2477  João Se inverter a ordem das atividades, aí fica mais interessante. 
2478  Obs2. Para você geometricamente tranquilo de ver e de entender. 
2479  José Hum, hum. 
2480   
2481   
2482   
2483   
2484   
2485   
2486   
2487   
2488   

Obs2. Então temos aqui agora, é pensar o que é que faz com que a gente ao ver 
alguma coisa e não consiga dar nome aos bois. Porque isso é mais ou menos 
se eu trouxesse alguma coisa que você reconhece, mas que você não 
consegue descrever. Então essa é uma. É um ponto que vai além de se tem 
uma, tem mais variável e “bla”, “bla”, “bla”. Tem uma coisa que é assim com 
esse software ficou mais tranquila de ver a parte geométrica. Uma das coisas 
que a gente pensa é que de repente a gente tá muito viciado na álgebra, só 
que quando chegou aqui, ficou difícil de falar algebricamente o que tá 
acontecendo geometricamente.  

2489  José  Isso. 
2490   
2491   
2492   

Pesq. Eu acho que o que faltou foi assim, o que eu esperava não aconteceu, que foi 
conseguir fazer a relação entre a álgebra e o gráfico. Vocês ficaram presos na 
intersecção...Ah mas não era..., eu vou ter que voltar lá e reformular. 

2493   
2494  

Obs2. Mas não é um problema da atividade, é um problema que existe, que é a 
dificuldade de fazer essa relação. 

2495  Pesq. De relacionar os dois? 
2496   
2497   
2498   
2499   
2500   
2501   

Obs2. Então, não é só o fato de estar ali adiante, o que tem é que primeiro tem um 
problema, que é o que Gina já tinha falado que como não dá pra colocar o 
nome dos eixos na representação 3D desse GeoGebra. Pode ser que agora, 
que a nova versão já melhorou, mas nessa versão não dava, isso também tem 
horas que você ficou: Qual é o eixo x? Qual é tal eixo? Qual é o outro eixo? 
Talvez isso, já desde do início, falar olha: o eixo x é o verde... 
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2502  Pesq.  Eu fiz isso desde a primeira atividade, tá escrito. 
2503  Obs2. É, mas eu digo deixar isso em todos. 
2504   
2505  

José Pode tentar fazer um ponto, um ponto em cada eixo, no finalzinho de cada eixo 
e trocar o nome do ponto pelo eixo. 

2506  Pesq.  Pode ser, boa ideia. 
2507  José Fazer ele ficar bem pequenininho. 
2508   Pesq. E a mesma cor do eixo. 
2509   
2510   
2511   
2512   
2513   
2514   
2515   
2516   
2517   
2518   
2519   
2520   
2521   
2522   
2523   
2524   
2525   
2526   
2527   
2528   
2529   
2530   
2531   
2532   
2533   
2534   
2535   
2536   
2537   
2538   
2539   
2540   
2541   
2542   
2543   
2544   
2545   
2546   
2547   
2548   
2549   
2550   
2551   
2552   
2553   
2554   
2555    
2556   
2557   
2558   
2559   
2560   
2561   

Obs2. Mas de qualquer maneira, a gente tá trabalhando, aí é onde eu entro sempre. 
Eu não trouxe hoje o negócio (se referindo ao canetão de quadro branco). 
Eu sempre tenho uma 
preocupação, exatamente isso, as 
pessoas de um modo geral falam 
que a gente tem a representação 
gráfica, algébrica e tabular. Eu não 
vou falar de outras. Em geral as 
pessoas fazem uma coisa assim: 
que você vai conseguir fazer isso, vendo uma, você vai passar para outra, vai 
passar. Não é verdade. Isso é verdade para alguns que já tem um outro tipo de 
pensamento. 
Isso aqui, para a gente entender o que seria uma função, tanto faz para mim 
se é do primeiro ou do décimo grau, eu vou ter que fazer várias relações entre 
essas coisas, inclusiva essa daqui (se referindo a forma gráfica e tabular), 
que não é só passar de uma para outra, eu tenho que passar entre elas, 
também. Eu vou, eu vou conseguir ter isso, eu vou ter que ter isso, muito claro 
(se referindo a forma gráfica). Isso aqui a parte, muito claro (representação 
algébrica), isso também é trabalho que, óbvio, que não dá tempo e que não é 
a coisa agora de sua tese, mas que fica isso para considerações, que é isso: 
que eu tenho que trabalhar muito a parte algébrica, eu tenho que trabalhar 
muito essa tabela, eu tenho que trabalhar isso (se referindo ao gráfico) para 
depois eu conseguir juntar.  

Não é o fato de eu ter isso daqui na tela que já 
ajuda. A gente quando começou a ter as três 
representações, qualquer plotador hoje tem, a 
algébrica fica aqui, aqui você tem o gráfico e aqui 
você tem uma tabela. Não é só o fato de você ter 
essas três coisas, que você automaticamente 
integra elas. Você vai precisar entender cada uma 
dela para você poder depois. É assim, vocês, todo 

mundo aqui, tirando o Luis e elas (a observadora 1 e a pesquisadora), eu me 
incluo, nós somos aqui uns imigrantes aqui em São Paulo. Então você de 
repente aprende um caminho para ir daqui até não sei onde. Para você mudar 
esse caminho, você vai ter que ter andado muito, para você depois poder fazer 
um mapa na sua cabeça e poder chegar lá. Então, aqui também, e aí é 
importante, é importante todas as visões, é importante uma visão de quem 
entende um pouco mais para poder até ver onde é que tem erro, erro mesmo 
nas tarefas, mas é importante uma visão de quem tá tendo muita dificuldade 
para ver exatamente isso, quer dizer, tenho uma intenção aqui, que uma coisa 
é a intenção e outra coisa é o que acontece. Então é como eu sempre falo, não 
conheço nenhum professor, se vocês conhecerem me mostrem para eu parar 
de falar, mas eu não conheço nenhum professor que acorde e diz assim: Hoje 
eu vou fazer a pior aula da minha vida. Eu não conheço, os que eu conheço é 
ao contrário, vou tentar ver se meu aluno, ou então, eu não aguento mais tô 
arrancando os cabelos. E a gente, infelizmente as políticas públicas não se 
utilizam das nossas teses e dissertações que estão trazendo isso, olha lá, do 
jeito que está, nós vamos continuar e é o que tá se querendo, e aí acaba: Ah! 
Por que o pessoal vem sem base, por que não sei o que, por que não sei o 
que. Tudo é verdade, mas não importa, é o que nós temos hoje é esse grupo 
de alunos que a gente tem, então como trabalhar essas coisas? Isso aqui é 
uma coisa por exemplo que é para o ensino médio. É um trabalho lá para o 
ensino médio, que a gente acaba fazendo como eu falei: a tabela é sempre 
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2562   
2563   
2564   
2565   
2566   
2567   
2568   
2569   
2570   
2571   
2572   
2573   
2574   
2575   
2576   
2577   
2578   
2579   
2580   
2581   

uma muleta, o gráfico também é sempre o mesmo. Uma coisa que eu observei 
o tempo inteiro no José, foi a necessidade de estar com o gráfico padrão, que 
eu chamo de padrão, que é aquele gráfico que aparece no livro e que Marília 
falou (obs1), eu não me atrevia muito a fazer, eu já levava do livro e projetava 
até em transparência ainda. Porque eu para desenhar sou péssima, mas é 
gráfico que a gente faz no quadro e a gente só faz isso. E hoje tem isso, já a 
Gina tem uma visão super boa de matemática, de cálculo etc., então ela 
consegue até ver sem precisar virar ali. Aqui, a mesma coisa, a gente pode 
falar do livro, mas olha quantas posições que esse cara pode ter né? (se 
referindo aos applets com as movimentações dos gráficos para diferentes 
posições) E a gente não faz esse exercício em hora nenhuma. Porque na hora 
que você vai dar a geometria espacial no ensino médio, quando dá a fórmula, 
a fórmula e acabou e, o desenho aqui, então você nunca tem. Agora eu vou 
fazer uma pergunta que é super hipotética mesmo, mas só para a gente pensar. 
Imagina que eu pudesse ter agora, isso aí físico que eu pudesse mexer e rodar 
essa figura. Imprimira integral dupla lá e você pode passar a mão, olhar, virar. 
Vocês acham que isso pode ajudar a entender um pouco mais, só vendo? Na 
hora que falou aqui do livro, você conseguiu ver melhor do que viu ali (ver o 
sólido fisicamente do que ver no applet), alguma coisa assim, o livro seria 
alguma coisa impressa em 3D.  

2582  José Porque ele tem camadas, né? E aí as camadas, que é o que eu... 
2583  Obs2. O que você tava falando? 
2584   
2585   
2586   
2587   
2588   
2589  

José Assim, olhando o que a senhora colocou ali, o que foi o elemento chave, porque 
eu acho que até mesmo para um traçado de rotas, eu tenho que ter algumas 
marcas, algum elemento que seja meu conhecido, que eu puder me guiar numa 
primeira trajetória. E assim, a marca que eu tava procurando e depois que eu 
encontrei, foi quando eu consegui entender o que eu tava fazendo. E tava 
fazendo... 

2590  Obs2. Hum, hum. 
2591   
2592   
2593   
2594   
2595   
2596   
2597  

José  Não tava conseguindo entender para onde ia e de onde vinha. É o conceito de 
volume, porque o conceito de volume que eu tava tratando até então, é o 
volume geométrico, que a gente trabalha na educação básica né. O conceito 
que tava me faltando para eu poder entender o que eu tava fazendo, é o 
conceito de volume enquanto somatória de infinitésimos, e o conceito de área 
como somatória, também, de infinitésimos, o que não sei se ficaria mais claro 
para mim. 

2598  Obs2. Ham. 
2599   
2600   
2601   
2602   
2603   
2604   
2605   

José  Eu acredito que sim, se ao invés de estar pintado todo o 
prisma de vermelho, ele estivesse tracejado de maneira que 
eu pudesse enxergar os infinitésimos. Assim (fazendo com 
as mãos) e eu conseguisse enxergar os infinitésimos de outro 
ponto, assim, de cá para cá (novamente gestões com as 
mãos), porque aí, me sugeriria, eu não olhar para ela do 
ponto de vista geométrico euclidiano, sei lá como a gente, é Euclides? 

2606   
2607   

Obs1.  Seria dinâmico ou estático? Eu no dinâmico, eu vou tracejando e vou sentindo 
e quando eu boto a coisa inteira, é a diferença de você pensar. 

2608   
2609  

José Aqui eu não consigo ver (pega o apagador para mostrar) e aqui eu consigo 
(pega o livro). 

2610  Obs1. Exatamente. 
2611   
2612   
2613   
2614   
2615   

Pesq. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, acho que nem envolve. A Marília, a 
semana passada, ela deu uma sugestão que eu achei muito boa, que é antes 
de eu colocar essa primeira atividade que nós calculamos o volume lá, que foi 
da paraboloide, colocar uma que vocês geometricamente sabem fazer, por 
exemplo o paralelepípedo, você acha... 

2616  Obs2.  Mas ia cair no mesmo problema que ele falou, porque é assim que faz. 
2617  Pesq. Mas aí iria convencer ele que... 
2618   Obs1. Ai ele não iria ficar procurando aquele 1,44. Aí ele faz a conta e dá o volume. 
2619  Pesq. É isso. 
2620  João Como pela maneira tradicional. 
2621  Obs2. Pera aí. Fala de novo, falou todo mundo junto. 
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2622  João Por favor, então Gina. 
2623  Pesq. Então, a ideia é essa? De colocar... 
2624   
2625  

Obs2. De fazer primeiro um sólido que vocês conhecem, o que acham? Isso facilita 
ou não? 

2626  João  Eu acredito que sim. 
2627   
2628   
2629   
2630  

Pesq. E esse sólido que conhecem, poderia fazer primeiro lá, poderia fazer impresso, 
ele media, calculava o volume e deixa a parte. E, depois ele vem para cá (os 
applets) e monta a integral, para que ele possa comparar. Olha o que eu fiz 
com agora. Você acha que isso ajudaria? 

2631  José Uma figura mais “bem-comportada”. 
2632  Pesq. Isso, e para depois a gente poder partir para essas outras figuras. 
2633  Obs1. Você conhece. 
2634  João Aqui mesmo, nessa atividade... 
2635   
2636  

Obs1. Sabe aquele 1,44 que você falou, se você soubesse calcular, você teria aquele 
Ln que deu 1,44. 

2637  José Isso, eu já saberia quem era 1,44. 
2638   
2639  

João Aqui nessa figura, se nós tivéssemos um plano ao invés dessa curva, dessa 
curva, dessa exponencial, se nós tivéssemos um plano... 

2640  Pesq. Um plano. 
2641   
2642   
2643   
2644   

João Que foi uma atividade que a gente já fez. Por exemplo, sendo cortado esse 
sólido, esse paralelepípedo que a gente tá vendo sendo cortado por um plano, 
Dá para fazer pela integral. A professora pediria para fazer pela integral e os 
alunos, creio eu, conseguiriam fazer pela maneira tradicional. 

2645  Obs1. Aí você acredita, né. 
2646  Pesq. Aí acredita, que aquele e depois parte para essa mais complexa. 
2647   
2648  

Obs2. Vocês conhecem um problema clássico, muito antigo, que talvez ninguém 
conhece, exatamente porque é muito antigo. 

2649  Obs1.  Se é antigo. 
2650   
2651   
2652   
2653   
2654   
2655   
2656   
2657   
2658   
2659   
2660   
2661   
2662   
2663   
2664   
2665   
2666   
2667   

Obs2. Você leva para, mas tá na literatura de Educação Matemática. Que você leva 
uma folha A4 e você pergunta para... Você faz esse problema desde do quinto 
ano até a universidade. E aí passa exatamente isso tudo. Você pergunta o 
seguinte: se eu fizer um cilindro assim (enrola a folha de papel A4), e eu fizer, 
aí cai um pouco naquela...(não compreendido no áudio do vídeo) , um 
cilindro assado, aonde cabe mais feijão? Então, eu normalmente fazia isso, 
levava feijão na caixa de sapato para o feijão não escorregar no chão, assim 
depois da segunda vez você aprende. E fazia as duas, as duas possibilidades, 
sempre prende bem na pontinha, um meio centímetro, para você colar, bota 
dentro a caixa de sapato e derrama o feijão aqui, aonde cabe mais feijão, ou 
fica igual, não fica, etc. E a pergunta era só essa, se cabia a mesma coisa aqui 
dentro. Lógico que os pequenininhos, só mediam e falavam onde que tem mais. 
Ah! É igual, não é igual, não vou dar a resposta para vocês, porque eu não dou 
gabarito. E aí vai subindo e então começam a olhar a área, a área e, ai é aquela 
coisa assim, de repente o cilindro que parecia uma coisa muito complicada, 
nada mais é que duas circunferências que eu sempre mexi e um plano. Então 
eles conseguem ir entendendo e isso depois chega na integral. Vou te passar 
esse problema, que tal? 

2668  Pesq.  Tá parecendo já em otimização, problema de otimização. 
2669   
2670   
2671   
2672   
2673   
2674   

Obs2. E aí é essa coisa como vocês estão falando, quer dizer, porque a gente acha 
que é, quando você vê que faz na mão, um pouco do que você falou. Porque 
na mão, você também tá fazendo cálculo. Faz na mão, não sei o que, depois 
acha a integral, quer dizer você vai começar a ver que de repente se tenho a 
fórmula de integral eu tenho tudo, pode ser mais rápido e, fora isso, posso 
resolver coisas que seriam mais complicadas.  

2675  Pesq. Ou que não são comportadas. 
2676   
2677   
2678   
2679   
2680   

Obs2. Como você falou, trapézio que não é trapézio, é uma coisa assim, então você 
começa a ter a possibilidade e aí, lógico que aqui não é uma aula tão extensa, 
mas numa aula, é importante você falar, também na história, quando é que 
aparece integral no mundo, já existia isso? Não, a integral do jeito que agente 
calcula, já vai aparecer, agora já não é tão recente, agora a gente já tá no 
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2681   
2682   
2683   
2684   
2685   
2686   
2687   
2688   

século vinte e um, mas era bem recente. Então é uma coisa que vai surgir 
mesmo, quando surge a possibilidade de falar em infinitésimo, essa 
possibilidade que antes, muito antes, você vai ter Arquimedes e aquele outro, 
que não sei mais, fugiu o nome dele, que o Cavalier etc., que vão dando essas 
contribuições para volume, para tentar resolver esse problema, mas o 
problema assim, já trabalhando de função, etc., etc., só vai acontecer depois 
que, como é o nome daquele? Não é Cauchy, é o outro, que dá o 
desenvolvimento do cálculo.   

2689  José Leibniz 
2690   
2691  

Obs2. Leibniz e Newton, e aí depois tem um que vai e começa a sintetizar mesmo, 
que é o que vai falar dos diferentes infinitos. O que... 

2692  José É o alemão, o... 
2693   
2694  

Obs2. Porque também tem isso, eu tenho o nome aqui, eu tô vendo a cara, mas não 
tô vendo ele... 

2695  José Cantor. 
2696  Pesq. Cantor, é. 
2697   
2698   
2699   
2700   
2701   
2702   
2703  

Obs2. Porque é exatamente isso, quer dizer, até ali ninguém tinha esse problema. Aí 
você começa a ter um problema, que tem horas que nasce dentro da própria 
matemática, mas serve para as engenharias, para arquitetura, e a gente 
continua só falando das fórmulas, das fórmulas, isso é uma coisa que a gente 
já viu que não dá certo, né? E continua sendo feito. Na geometria espacial que 
a gente faz na escola, muito antigamente os professores levavam os objetos 
de madeira. 

2704  Pesq. Tem ainda, a gente leva. 
2705  Obs2. De acrílico, raros professores. 
2706  Pesq. Eu tenho no meu armário. 
2707   
2708   
2709   
2710   
2711   
2712    
2713   
2714   
2715   
2716   
2717   
2718   
2719   
2720   
2721   
2722   
2723   
2724   
2725   
2726   
2727   
2728   

Obs2. Você, eu tô falando em geral, porque não dá tempo, é essa coisa do tempo. O 
vamos cumprir o programa, não dá para você ficar...Eu fazia muito, porque eu 
nunca cumpri o programa e sempre ia sendo mandada embora das escolas 
particulares. Mas eu fazia uma brincadeira que era depois que você conhecia 
todos os sólidos, joga dentro de uma caixa e cabra cega, pega aí o sólido tal, 
então o cara começa a ter que ver essas propriedades, então se espetou, então 
não é. Eu tô querendo prisma e prisma não espeta, o que espeta é pirâmide. E 
aí não precisa mais ter dificuldade, sabendo a diferença entre um e outro, 
porque a diferença fica física, um espeta e outro não espeta, então você 
começa a poder falar dessas coisas. Depois, eu me lembro até hoje, quando 
veio o “cabrides” trabalhava na época, não era em CCE, era CSI o banco que 
era do estado da Guanabara, o cara veio e tava falando que a diagonal aqui, 
porque quando eu faço, porque todo mundo com o mesmo problema. O ângulo 
em 2D e o ângulo em 3D, ela falava que eu cortava aqui assim e dava assim e 
dava noventa graus. E eu não vou citar nomes, porque ela já está até 
aposentada lá no Rio e João, de repente conhece, foi uma pessoa super 
influente e, ela não conseguia, ela dizia assim: eu dou isso para os meus 
alunos, mas quando eu desenho, também no quadro, eu não vejo os noventa 
graus. Ele foi ao banheiro, trouxe uma barra de sabão e ela cortou, quando ela 
cortou aquilo foi assim, sabe, a mulher já tinha uns, sei lá, uns cinquenta anos 
e dava aula outros cinquenta anos, mas só na hora que ela cortou, é que ela 
viu, então muitas vezes... 

2729  Pesq. É automático. 
2730  Obs2. Não tem o que... 
2731  Pesq. Tá no automático. 
2732   
2733   
2734   
2735   
2736   
2737   
2738   
2739   
2740   

Obs2. O que você não vê, é porque você tá preso numa representação, é isso, aí. É 
o que você tem, o que você falou aqui agora. É o que você tinha de experiência, 
o que você conhece. Você não pode, é o que eu falei no intervalo, da intuição. 
Você nunca vai poder ter uma intuição do nada. A intuição é toda a bagagem 
que você tem, mesmo que você não sabia que tinha, mas é uma coisa que 
você já, você sai daí e você expande. Mas se você não tem nada, você não 
tem chão para pisar, você cai. Sabe, se você não tiver chão, você vai andando 
não vendo que o outro lado tá ali, não como dar a volta, você não tem como 
voar, ou você vai nadar ou você vai cair no buraco. Então essas coisas são 



279 

 

2741   
2742   
2743   
2744   
2745   
2746   
2747   
2748   
2749   
2750   
2751   
2752   
2753   
2754   
2755    
2756   
2757   
2758    
2759   
2760    

muito importantes da gente pensar. Também, quando a gente tá trabalhando 
qualquer coisa em sala de aula, porque muitas vezes o que a gente fala, não 
tá sendo entendido da mesma forma pelo outro, é sempre pensar expressões 
idiomáticas em língua diferente. Se você chegar nos Estados Unidos e falar 
“Bread, Bread, cheese, cheese”, ninguém entendeu. Se falar “Black on White”, 
aí as coisas “preto no branco”, aí vai, mas pão pão, queijo queijo, é só para 
nós, para fora daqui, nem Frances, nem outra língua nenhuma. E é a mesma 
coisa quando vem de fora para cá. Eu outro dia tive que traduzir, por causa de 
um artigo, eu detesto traduzir o que criança fala e traduzir uma que era “foi 
mau”, alguma coisa assim, como é que você traduz Isso? E aí Alan falou “it a 
bad”, não tem que ter um sujeito, então é “my bad”, tive que perguntar para três 
pessoas porque eu não acreditei, a palavra “my bad”, deu ruim, que coisa 
estranha, “my bad”. 
Então essas expressões, a gente tem que pensar, e essa coisa também, ela é 
dinâmica ou estática, o dinâmico vai dar uma abertura no seu pensamento, que 
a gente, a gente não tem. 
Várias, não sei se vocês veem o SARESP ou essas provas que as vezes tem 
um dado, que fala não mais dos pontinhos, mas põe letra, e aí pergunta, se eu 
girar neste sentido duas vezes que letra que vai aparecer? E aí se a pessoa 
não tem essa habilidade de girar mentalmente, esquece, porque vai chutar. 

2761  Obs1. É uma habilidade? 
2762  Obs2. É uma habilidade que a gente tem aí. 
2763  Obs1.  Se bem que a gente aprende. 
2764   
2765   
2766   
2767   
2768   
2769   
2770   
2771   
2772   
2773   
2774    
2775   
2776   
2777   

Obs2. 
 
   

É essa coisa que você vai aprendendo, mas que você vai aprendendo com 
tudo, né? Se eu botar letra aqui, se eu não sei o que é, se eu não tenho essa 
experiência nunca, como é que eu aprendi? É um pouco aquilo que você falou, 
o que que é que a gente pode aprender sozinho e o que a gente precisa de 
instrução? 
Então aqui, para as duas (se referindo a pesquisadora e a observadora 1), 
aquele livro “o que é matemática?” ele fala exatamente isso que as metáforas 
básicas, ou seja, quando eu falo porque que de um modo geral, falar de 
crescimento em uma função de duas variáveis, que faz só uma linhazinha ali, 
a gente consegue olhar e ver. Para nós, é super tranquilo ver que isso, por 
exemplo, tá crescendo, entre zero e x ele tá crescendo (se referindo a um 
gráfico na tela do computador). Primeiro para nós, nós escrevemos daqui 
para cá e depois a gente tá subindo. Quem escreve de lá para cá, tá vendo isso 
descer, então não é tão simples. 

2778   
2779  

Pesq. Não é, os próprios alunos falam isso, os alunos falam “se eu olhar daqui para 
lá, ela tá descendo. 

2780   
2781   
2782   
2783   
2784   
2785   
2786   
2787   
2788   
2789   
2790    
2791   

Obs2. Agora, os porque isso aqui não tem nada além de dizer “isso é uma 
convenção”, isso não é obrigado a ser assim, isso foi uma convenção para todo 
mundo falar igual, mas não é obrigado, eu podia girar, se eu viesse para traz 
daqui, se eu virar o quadro, que é o que acontece ali (se referindo ao applet 
no computador), porque todo hora precisava mexer e não sei que, porque eu 
preciso dessa visão? Porque se eu não tiver essa visão que é estática e, que 
é a que eu conheço, eu não sei mexer. Agora, quando essa visão. Agora, 
quando essa visão fica estática, numa visão que eu ainda não entendi a 
dinâmica dele, porque que o plotador de gráfico, também, que a gente acha tão 
maravilhoso, também, não é. Porque ele leva menos de um segundo para 
plotar o gráfico na tela, eu não tive aquele tempo, para ver como é que aquela 
coisa acontece. 

2792  João O passo a passo. 
2793   
2794   
2795  

Obs2. Porque se eu ver que quando eu ponho esse ponto aqui e depois o outro tá 
mais em cima, é uma outra coisa. Quando eu vejo pronto, eu posso dizer, eu 
vim de lá para cá. 

2796   
2797  

José Faz a gente ficar girando muito, para tentar encontrar o que a gente tava 
somando. 

2798  Obs2. Isso. 
2799   
2800   

José A ideia de fazer o paralelepípedo primeiro, eu acho interessante. Porque eu já 
vou ver de cara e, certamente, eu não vou mais precisar girar tanto. Tudo, o 
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2801   
2802   
2803   

que a gente tá somando aqui, o que está sendo feito, é esse lado, é o outro, é 
em x, é em y. Eu acho que um paralelepípedo de início deve dar uma ajuda, 
porque aí é uma área que eu já conheço. 

2804   
2805   
2806   
2807    
2808   

Pesq. E uma coisa que eu percebi, quando vocês giravam lá, é pedir para vocês 
pegarem a variação de x e de y, ao invés de dar. Para x variando de tal a tal, 
pega a variação lá. Lembra que eu coloquei a variação de zero a dois? Então, 
se eu pedir para vocês pegarem lá. Qual é a variação de x, de quanto a quanto 
ele está variando, a base lá. 

2809  Obs2. Sem precisar ser dado. 
2810   
2811   
2812  

Pesq. Isso. Posso desligar? Pode? 
(O equipamento foi desligado e religado porque os comentários 
continuaram) 

2813   
2814   
2815  

Luiz Quando os alunos estão participando, ou seja, construindo, eles vão chegar a 
ver isso que o José está falando, ou seja, eles vão construindo e vendo essa 
ideia dos infinitesimais. 

2816   
2817   

Pesq. E por isso, fazer a impressora na frente dos alunos seria interessante, porque 
a impressora 3D, ela imprime camada a camada e aí tem essa visão. 

2818  Luiz Você mostrar o sólido pronto, aí é... 
2819  Obs2. É igual ao apagador. 
2820   
2821  

José Mas tem algumas impressoras que são menos precisas que ela deixa visível o 
que foi feito. 

2822  Pesq. O que foi feito. 
2823  José Se for uma impressora boa, não. 
2824  Pesq. É melhor uma ruinzinha. 
2825  Obs2.  Vamos comprar uma ruinzinha. 
2826  Pesq. Mesmo a ruinzinha tá custando 6 mil. 
2827   
2828  

Luiz Não, acho que consegue bem mais barato, mas bem que o dólar deu uma boa 
subida. 

2829   
2830   
2831   

Pesq. Deu uma boa subida e eu tava vendo o kit para montar. Está por volta de R$ 
3.000,00 (três mil reais), mas aí, precisa montar. Assim, meu marido diz que 
monta, mas... 

2832   
2833   
2834   
2835  

José Eu tenho uma ex-aluna que agora, eu tenho uma ex-aluna, que dá aula no 
Senai, no Senac de modelagem 3D, usando Blender. De vez enquanto ela vem 
para cá e traz uma impressorinha 3D que a empresa, que ela montou com os 
colegas, vende. Eu não sei quanto é. 

2836  Pesq. Pergunta para ela. 
2837   
2838   
2839  

José Posso colocar você em contato com ela. De vez enquando, ela vem aqui para 
Santana, para o Sesc daqui que ela dá aula de modelagem para a terceira 
idade, tanto aqueles bonecos de massinha... 

2840   
2841  

Pesq. Porque o que eu queria mesmo, era imprimir na frente do aluno para ele ter 
esta visão. 

2842   
2843   

Obs2. De repente com essa moça, a gente pode ver se ela pode emprestar ou alugar, 
exatamente alugar. 

2844   
2845   
2846   
2847  

Pesq. A gente alugar... (áudio incompreendido na gravação do vídeo) 
O objetivo, primeiro, é que o aluno veja essa construção, porque se ele vê a 
construção é diferente dessa visão que você está falando, nosso grande 
problema é esse, ter a impressora na instituição junto ao aluno. 

2848   
2849   
2850   
2851   

José Veja que o ponto chave é como eu tô entendendo o volume. Se eu entender o 
volume com o que eu conhecia antes, eu não consigo entender, eu só consigo 
enxergar quando eu entendi o volume enquanto infinitésimo, que é o que você 
quer da impressora 3D. Esse é o pulo do gato que eu tava procurando. 
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APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DOS ENCONTROS COM OS PARTICIPANTES DO SEGUNDO CICLO 

 

vídeo: 11/05 – dupla 1 – Tarefa IV – Atividade Prisma  

Os participantes foram denominados de Paulo e Maria 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Paulo 
 
 
 

Lê as Questões: 
O sólido representado no espaço cartesiano é um prisma de base retangular. 
Podemos dizer que ele é um sólido limitado superiormente pela função de duas 
variáveis (constante) f(x,y)=4, e lateralmente por [a,b] x [c,d]. 
a) Qual é o intervalo [a,b] que limita este sólido (eixo x)? 

6.    
7.  
8.  
9.  

Maria O intervalo que limita o sólido de 0 a 3. Não pera, vira aí. Esse não vira? 
O intervalo apresenta assim. De 0 a 3 de um lado e do outro lado de tanto a 
tanto, não é? 

10.  Paulo. Pode ser. 
11.  Maria Pode ser, ..., então... 
12.  
13.  

Paulo Superiormente pela função f(x,y) =4 e lateralmente por [a,b]X[c,d]. Aqui, é aqui. 
Não? (Aponta no sólido). 

14.  Maria X a é zero e b é três. 
15.  Paulo Fala incompreendida na gravação. 
16.  Maria Ah! É isso mesmo. 
17.  Paulo A gente só... 
18.  Maria O eixo x. 
19.  Paulo Ó. O a b é (relê a questão) 
20.  
21.  
22.  
23.  

Maria É o eixo x, ó, desce. O intervalo que limita o sólido no eixo x, não é de zero a 
três, não é? 
Como faz? Assim... (Perguntando como faz a notação no papel) 
Agora b. O intervalo do eixo y. 

24.  Paulo É de... 
25.  Maria Não tá rodando? 
26.  Paulo O y é.... 
27.  Maria O y é o verde (referindo-se ao eixo verde – y) 
28.  Paulo É isso aí. 
29.  Maria De zero a dois. É assim que coloca? 
30.  Profª Conseguiram? 
31.  Maria Professora é assim que eu ponho? 
32.  Profª Não. Intervalo é só colocar dentro dos colchetes. 
33.  Maria É só. 
34.  Paulo De zero a três e de zero a dois. 
35.  Maria Ok. Agora c. 
36.  
37.  
38.  
39.  

Paulo Sabendo que a integral de Riemann nos fornece o valor da área de uma 
determinada região, calcule a integral definida: ∫f(x,y) dx para o intervalo [a,b]. 
(Lê o próximo item). 
A integral de 0 a 3 de f(x,y) 

40.  Maria É. Mas aí neste caso, como que eu substituo? Essa função? 
41.  Paulo Coça o rosto, parecendo pensar. Silêncio. 
42.  
43.  

Maria Aqui 4 é a área né? 
Nos fornece o valor da área o quatro. 

44.  Paulo É, pode ser também, tá dando aqui o quatro. É porque é a área. E o que é altura? 
45.  Maria Mas aí, como eu faço para substituir depois o zero e o três? 
46.  Paulo Será que tem a integral do 4. 
47.  Maria Não. 
48.  Paulo Porque na representação aqui, está colocando f(x,y). 
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49.   
50.    
51.   
52.   

Maria Vou pegar meu caderno para ver. 
Você quer ver? Você está com o seu caderno da aula dela? 
(Se referindo ao caderno de cálculo II do semestre passado) 
Vê se tem as integrais. 

53.  Paulo Fala não compreendida. 
54.   
55.  

Maria Ah! Isso. A integral resolve tudo e depois substitui o dois e o zero. 
(Olhando no caderno) 

56.  Paulo Fala não compreendida 
57.   
58.  

Maria Então. Só que aqui não tem. Aqui vai ser 4 dx que vai ser essa função no lugar 
desse 2 ... É, pera aí, pera aí, vai ser então. 

59.   
60.  

Paulo Relê a questão. A gente vai usar assim de zero a três. 
Esse intervalo. 

61.   
62.  

Maria  Ah!.Ah!. O quatro vai no lugar desse aqui. (se referindo a f(x,y)). 
Assim. 

63.  P. 1 Isso mesmo. 
64.  Profª Vocês conseguiram? 
65.  Maria Sim. A gente tá aqui. 
66.  Prof ª É isso mesmo. 
67.  Maria Só isso? 
68.  Profª É, só. 
69.  Maria E põe o dx. 
70.   
71.   
72.  

Profª Isso. De zero a 3 (Lendo o que os alunos escreveram), agora você calcula a 
Integral. Quanto é a integral de 4? 
Quanto é a integral de 6? 

73.  Paulo 6x. 
74.  Profª Quanto é a integral de 4? 
75.   
76.   
77.  

Paulo 
e 
Maria 

4x 

78.   
79.  

Maria  Ah! Entendi. Aí a gente substitui. 
Aí vai dar 4x... aí eu substituo (4.3-4.0)=12-0=12 

80.  Maria Identifique (nomeie) qual a secção você calculou a área. (lê o próximo item). 
81.  Paulo  Se a base vezes a altura... 
82.  Maria É isso, mostrando o lado da peça. 
83.   
84.  

Paulo É. Identifique que... qual a face você calculou a área. É a base a altura. 
O eixo x é que é a base. 

85.  Maria  Certo. 
86.  Paulo E na c (se referindo ao item c) ele pede o eixo x, ou o eixo x e o y. 
87.   
88.  

Maria Não, ele pediu para calcular a integral, isso aqui, não ele não pediu só x, [a,b], 
só ab. 

89.  Paulo Eu acho que é a base (fala não compreendida) 
90.   
91.   
92.   
93.  

Maria Lê a próxima questão: Sabendo que a fórmula para calcular a área de um 
retângulo é:   A= BxH , verifique se os resultados dos cálculos realizados com 
integral conferem com os realizados com a fórmula.  
Base vezes altura 

94.  Paulo Três vezes 
95.  Maria Dois, dá 6 (Risos – sabem que eraram) 
96.  Paulo Base vezes altura 
97.  Maria Ah! Tá. Então é três, a gente tem que ver a altura. 
98.  Paulo A altura é 4. Três vezes 4. A base. 
99.   
100.   
101.  

Maria É a base é 3 e a altura é 4, né? 
Área é igual a base vezes altura. Então a área é igual a 3 vezes 4. Área igual a 
12. Certo? 

102.   
103.   
104.   
105.  

Maria Calcule a integral do resultado obtido no item c, para o intervalo [c,d]: 
∫(𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑐)𝑑𝑦 (leitura do próximo item) 
Ah! Tá. 
Aqui a gente ao invés de colocar 4 vai colocar 12 e vai colocar esse intervalo. 

106.  Profª Vocês. Tudo bem aí? 
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107.  Maria A d (Se referindo ao item d). 
108.   
109.   
110.   
111.  

Profª Identifique (nomeie) qual a face você calculou a área. (lê a questão) 
Foi a base que vocês calcularam. Quanto mede daqui e quanto mede daqui 
aqui? (Apontando) 
Se você multiplicar esse lado por esse, vai dar 12? 

112.  Maria Então é base vezes altura? 
113.  Profª. É base e altura. A base é de tamanho, quanto? 
114.  Maria Três. É isso mesmo (comentários Incompreendido) 
115.  Maria Ainda tem g, h, a i e j. E olha onde eu estou na folha. Aqui é o a mesmo. 
116.   
117.   
118.  

Paulo Sabendo que o volume de um prisma é dado pela formula: V= Área da Base 
X Altura. Calcule o volume do prisma e compare com o resultado obtido no item 
anterior. (Lê a questão) 

119.   
120.   
121.  

Maria  Ah! Esta é a mesma coisa que a gente fez aqui. 
Aqui ela não falou (referindo-se a professora) que a base é essa? De zero a 
três, a zero a dois. A base dá quanto, então? 6  

122.  Paulo 6 
123.  Maria Três vezes dois vezes altura, que é quanto? 
124.  Paulo 4 
125.  Maria Dê zero a quatro, é 6 vezes 4 igual a vinte e quatro. Não é? 
126.  Paulo Escreve. Tá duro, Não consigo me concentrar. 
127.  Maria Tô confusa. (se referindo ao próximo item) 
128.   
129.  

Paulo  Clique na opção "processo de integração" e observe o que acontece. 
(Lê a questão) 

130.   
131.  

Profª Quanto deu 2? Ele deu 24, bateu? Chamando a atenção para a dupla verificar 
o que está acontecendo. 

132.  Maria Que pro? 
133.   
134.   
135.   
136.   
137.   
138.  

Profª Quando passa... gruda aqui, bateu? (Apontando para a tela). 
Aqui (Apontando para o controle deslizante que está lingado com o plano 
que percorre o prisma. 
Ele tá aumentando, significa que tá aumentando o prisma, e dá o volume. 
Quanto dá em dois. Que percorreu todo o lado, deu 24? Que é esse lado? Bateu 
com a resposta de vocês? (tenta provocar a discussão) 

139.   
140.   
141.  

Paulo 
E 
Maria 

Sim 

142.  Profª Onde vocês estão? Na g? 
143.  Maria Na i. 
144.   
145.   
146.   
147.  

Paulo Na h tem que colocar alguma observação? Só observar mesmo, então vamos 
para a i. 
Que relações, caso existam, você observou entre o deslocamento do plano que 
delimita o prisma e o valor de seu volume? (Lê o item i) 

148.   
149.  

Paulo Quanto mais ele percorre o valor, o valor aumenta. Ele percorre não, quanto 
mais ele... esse valor cresce. 

150.  Profª Isso. Coloca em uma posição melhor para observação. 
151.  Maria O valor do volume cresce também, né? 
152.   
153.   
154.  

Profª Assim você vê ele percorrer. Tá vendo, ó. Começou no zero do y e foi 
aumentando. Tá vendo, aí conforme ele vai aumentando, vai aumentando, o 
quê? 

155.  Paulo Volume. 
156.  Maria Conforme o diâmetro vai aumentando.... 
157.  Profª Não é diâmetro, é comprimento. Não é circular, é diâmetro para círculo. 
158.   
159.  

Paulo Você poderia sugerir uma única expressão que indique o cálculo das duas 
integrais? Qual? Justifique. (Lê a última questão) 

160.  Maria Justifique. 
161.  Paulo Uma única expressão? 
162.   
163.   
164.  

Maria Expressão de espanto- risos – só essa que eu tenho.  
Você poderia sugerir uma única expressão que indique o cálculo das duas 
integrais? Qual? Justifique. (Lê a novamente a questão) 

165.  Paulo Como é esse cálculo? Cálculo da integrada. 
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166.  Maria Aqui. Base vezes altura. 
167.  Paulo Difícil.  
168.  Maria É o volume, não? 
169.  Paulo Qual expressão? 
170.   
171.  

Maria Uma única expressão. Acho que a gente poderia escrever base vezes altura, 
uma expressão que dá para achar os dois, não? 

172.   
173.  

Paulo  Pode ser. Nós fizemos a integral para achar, perfeito. Filha, por isso tô fazendo 
com você. 

174.  Maria Aqui, ó. 
175.  Paulo É isso mesmo. Não precisa se explicar, eu concordo. 
176.   
177.  

Maria Só que área é igual a base vezes altura e o volume é igual a base vezes altura, 
não é? 

178.  Paulo É isso mesmo. 
179.  Maria Tem certeza? 
180.   
181.   
182.  

Paulo Tenho. (Conversas paralelas) 
(Começam a ler a próxima atividade. A professora/pesquisadora 
interrompe e fala para fazer enquanto não tiver a pecinha. 

183.  Maria Então, faz qual? 
184.  Profª Não faz mais nada, acabou. 
185.  Maria Partiu? 
186.  Profª Partiu. 
187.  Maria Ótimo. Vou dormir mais cedo. 
188.  Profª Vocês fizeram a integral? 
189.  Maria Ah! Vamos lá professora. 
190.  Profª Essa, eu quero que vocês escrevam, heim. 
191.  Maria Como assim? 
192.  Profª  Aqui ó. 
193.   
194.   
195.  

Maria Você poderia sugerir uma única expressão que indique o cálculo das duas 
integrais? (Lê a novamente a questão) 
É isso? 

196.  Profª É. 
197.  Maria Como assim, uma expressão, pro? 
198.  Profª Você calculou uma integral e depois você calculou a outra integral. 
199.  Maria Certo. 
200.   
201.  

Profª Certo. Então você consegue imaginar uma única expressão que o cara vê e fala: 
Agora é Integral Dupla, porque essa integral e essa integral. 

202.  Maria Integral Dupla? 
203.  Profª  É. Qual seria? Como seria? 
204.  Maria Como seria, Eduardo? 
205.  Paulo  Quatro mais. 
206.   
207.  

Profª Não é resultado. Imagina que a pessoa vai pegar e vai ter que fazer. Como você 
faria? 

208.  Paulo Mas calcula ela separadamente? 
209.  Profª Não sei. Você quem sabe, Do jeito que vocês acharem que é que tem que ser. 
210.  Paulo No final tem que dar o resultado que ... 
211.  Profª O resultado que vocês obtiveram. 
212.   
213.  

Maria  Mas, aí tem que dar ou esse, ou esse (referindo-se a 12 e 24) 
Ou tem que dar os dois. Não entendi. 

214.  Profª É, na primeira tem que dar esse e na segunda tem que dar esse. 
215.  Maria Ah! Mas podem ser duas expressões, ou uma expressão só que sai as duas. 
216.  Profª Deixa eu ver como está aí. Uma expressão só que sai as duas. 
217.  Maria Menina! Professora de Deus. 
218.  Paulo  Ela quer uma única expressão que saia estes dois resultados? 
219.   
220.  

Maria É, então, a única coisa que eu sei que dá esses dois resultados é a base que 
depois dá, tipo nos dois. 

221.  Paulo Isso que eu pensei mesmo. 
222.   
223.  

Maria Não tem nada haver. Mas como uma integral sai dois valores? A gente já fez 
isso? 
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224.  Paulo Gestos negativo. 
225.  Maria  Não (Procuram no caderno). 
226.  Paulo Ela não quer valores, no caso? 
227.   
228.   
229.  

Maria Acho que é uma única fórmula, não? Acho que a gente pode usar valores, tem 
que dar os dois resultados. 
(Voltam ao caderno) 

230.   “Maria”, qual o resultado de você? (Outra dupla pergunta) 
231.  Maria Ah! Linda. Essa que a gente tá tentando fazer. 
232.  Profª Pode discutir com eles. 
233.   Pode discutir todo mundo? 
234.  Porfª Pode. 
235.   Vamos virar a cadeira gente, para conversar. (Outra dupla) 
236.  Profª Que conversar? É para resolver o negócio. 
237.  Maria Abre aí Eduardo (foram pesquisar na internet). 
238.  Profª Vocês vão fazer o que? Pesquisar? 
239.  Maria É. 
240.  Profª Vocês podem pesquisar. Pode, pesquisa lá. 
241.  Maria Não professora? 
242.  Profª  Tudo é livre aqui... 
243.  Paulo Tem vários resultados (A busca na internet) 
244.  Maria Que vários resultados? 
245.  Paulo Cochicha  
246.   
247.   
248.  

Maria Ah! Se eu conseguir pegar meu ônibus das 9:45, eu vou ficar muito feliz. Nossa 
já é 11. 
Duas raízes. 

249.  Paulo Duas variáveis. (Se referindo a função) 
250.  Maria Põe no de baixo. 
251.   
252.  

Paulo Olha... A gente viu isso aqui – (apontando para a tela do computador e inicia 
uma leitura) 

253.  Maria Desce mais, não põe a primeira. Só colocar dois símbolos de integral. 
254.  Paulo Mas tem dy. 
255.   
256.   
257.   
258.   
259.   
260.  

Maria A mesma coisa que dx, só que dy.. 
 Será que é respectivamente, assim a gente coloca dxdy, coloca duas integrais, 
cada uma no seu intervalo. 
Tira do Wikipédia, por favor, muda de site, não volta lá, o wikipedia. Esse aqui: 
Riemann... 
(continuam buscando) - Chamam a professora. 

261.  Maria Isso existe professora? Eu nem sabia que isso existia. 
262.  Profª Ri. 
263.  P. 2 É verdade, podia colocar duas integrais, muito interessante. 
264.  Paulo Acho que fim aqui. 
265.  Profª  É isso aí. 
266.   Procuram sobre Riemann e risadas. 
267.  Paulo A gente acabou aqui. 
268.  Profª Acabaram? 
269.  Paulo Tá finalizando aqui. 
270.  Profª Fala para mim? Por que é dx dy primeiro?   (a pesquisa continua) 
271.   
272.  

Maria  Ou eles estão somando duas integrais. 
(finalizaram e desligaram a máquina) 

 

Vídeo: 11/05 – dupla 2 – Tarefa 4 – Atividade Prisma  

Os participantes foram denominados de Alice e Bruna. 

273.  
274.  

Alice Quando iniciamos a gravação, a dupla já havia lido as perguntas. 
A, b de zero a três, não é isso? 

275.  Bruna Quais valores ab... 
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276.  
277.  
278.  
279.  
280.  

Alice Não, ab né? 
Lateralmente por AB, lateralmente é aqui, não é? 
 

281.  Bruna Isso aqui. 
282.  Alice Abcd, não é isso? 
283.  Bruna  Abcd. 
284.  
285.  
286.  

Alice Então, mas ele tá no x, então x é lá embaixo, zero a, põe entre parênteses. 
Qual o intervalo [a,b] que limita esse sólido? No eixo x. (mexe na peça)  
Gente muito torto, mas olha aqui, como se fosse massinha 

287.  Bruna É zero e três. 
288.  Alice  É 
289.  Bruna  Zeros e três 
290.  Alice Isso, dentro de parênteses. Agora b. 
291.  Bruna Qual o intervalo [c,d] que limita esse sólido? C e d, aqui é a e b 
292.  Alice No y no eixo y. O y é o, é o verde, não é 
293.  Bruna É de zero, é o verde. 
294.  
295.  
296.  
297.  
298.  
299.  

Alice De zero e dois. Zero e dois. Aí você escreve a mesma 
coisa. 
(coloca a peça na tela para comparar). 
Próxima pergunta: Sabendo que a integral... 
 

300.  Bruna Calma aí, preciso de uma borracha. 
301.  
302.  
303.  

Alice  Aí Jesus Cristo. 
Fazem alguns comentários escutando as outras duplas, que está certinho 
suas respostas. 

304.  Bruna Pera aí, preciso de uma borracha. 
305.  Alice Ahm? 
306.  Bruna Preciso de uma borracha. (Sai para procurar) 
307.  
308.  

Alice Se não vai mexer... 
Acho que eu vou precisar de uma folha 

309.  Bruna Folha? 
310.  Alice É, para fazer, calcular a integral. Se pegar, vai ter ... (Não compreendido) 
311.  Bruna  A dele, quem? 
312.  
313.  
314.  

Alice Da integral, não lembro. Isso aqui a gente vai somar, porque o intervalo de x é 
de zero e três e do y é de zero e dois. Então são coisas diferentes. Precisava 
olhar o caderno. 

315.  Bruna Eu tô sem caderno. Não dá para você pegar o caderno. 
316.  
317.  
318.  

Alice  Deixo vê. Acho que dá sim, para eu pegar. (A câmera estava em cima do 
caderno dela). 
Só que se eu tirar o caderno, vai desfazer o volume 

319.  Bruna Vai cair a câmera no chão. 
320.  
321.  
322.  

Alice Cai, não, você tá louca?  
Diminuiu. Pera aí, segura aqui. Pronto (arrumando a câmera). Acho que tá 
bom, não tá bom? Tá. 

323.  Bruna Deixo eu ver. (levanta e vai verificar) 
324.  
325.  
326.  
327.  
328.  
329.  
330.  

Alice Veja Jéssica...tem que aparecer a tela. Tá aparecendo a tela? 
Acho melhor a gente fazer assim, ó. (vira a tela do computador) 
Aí dá para ver o que a gente tá fazendo. 
(Voltando ao exercício, procuram no caderno como resolver uma integral) 
Aqui, ó. 
(Pega uma folha para resolver). 
Ó professora, eu não entendi, não é só pegar o intervalo e fazer a integral? 

331.  Profª É. 
332.  Alice Intervalo x  
333.  Profª Isso, de zero três. É só fazer a integral da função. Qual é a função? 
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334.  Alice Quatro. 
335.  Profª Quatro. Então a integral da função de 4 dx. O x vai tá variando da onde? 
336.  
337.  

Alice e 
Bruna 

De zero a três. 

338.  Profª É isso. 
339.  
340.  

Alice Ah! Então de zero a três, quatro dx (fazendo as anotações no papel). 
Vou ter que por um 4x dx. 

341.  Bruna 4x, não é? 
342.  Alice Não, é 4 dx. Não é? 
343.  Bruna Tem uma... 
344.  
345.  

Alice Eu acho que é só quatro dx. Pera aí, você vai acrescentar o x automaticamente 
depois, entendeu? 

346.  Bruna Ah, tá. 
347.  
348.  

Alice Então vamos ver.     (Insegura, chama a professora) 
Professora. 

349.  Bruna São só esses exercícios? 
350.  Alice Não tem um, dois, três, quatro 
351.  Alice É 4x ou 4dx 
352.  Bruna Eu não entendi. 
353.  
354.  

Alice Eu não entendi também. Vai dar 4x, aí eu vou substituir o x pelo outro, não é 
isso? 

355.  Bruna Pelo número. 
356.  Alice Aqui tem 1. Vai ficar dois, não é isso?  
357.  Bruna Põe dois em cima e dois embaixo, não é isso? 
358.  
359.  

Alice  Isso Jéssica. É assim. Agora substitui por zero e dois. Quatro vezes. “Vichi”, tá 
certo? Não tá certo? 

360.  Bruna Deixo ver aqui. 
361.  Alice Acho que é isso mesmo. Quatro vezes três dividido por dois, não é isso? 
362.  Bruna  Para mim não era assim, ó? X, calma aí. Calma aí. 
363.  Alice Nossa meu. Suas amigas não gostão de chocolate? 
364.  Bruna Nossa, arrasou. 
365.  Alice Gostam de chocolate? Tá perguntando, você gosta de chocolate? 
366.  
367.  

Bruna Tá. Amo chocolate. Amo de paixão. (Comentários paralelos, com uso de 
celular) 

368.  Alice Vamos ao foco, Jéssica. 
369.  Bruna Vamos. 
370.  
371.  

Alice   Integral... Três vezes três é igual a nove. O Jéssica, vezes quatro dá 36 dividido 
por dois é igual a dezoito. 

372.  Bruna Vai ser dezoito? 
373.  Alice (Não compreendido) 
374.  
375.  

Bruna  18 unidades de área. 
(Escutando o comentário da professora que outra dupla tinha acertado) 

376.  Alice Então, o meu tá errado. 
377.  Bruna Pera aí, qual é a função? É quatro 
378.  Alice Então se é dois, três menos dois. Vichi, me perdi. 
379.  Bruna Não é 4x dx? 
380.  Alice Professora. 
381.  Alice Professora é 4x dx, ou não? Para calcular essa integral. 
382.  Profª Não. A função é 4 só. Não tem o x. 
383.  Alice Tira o x? 
384.  
385.  
386.  

Profª Tira o x. É só quatro. (Aponta na tela) 
É só a integral de 4 dx. (travam, não conseguem calcular a integral). 
Como é, cadê o caderno? 

387.  Alice Tá aqui. 
388.  Profª A integral de 4, quanto deu? 
389.  Alice 4x. 
390.  Profª Então, a resposta que é isso. 
391.  Alice  Ah! É só 4x? 
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392.  Profª É. 
393.  Alice Aí, e eu quebrando a cabeça aqui. O Jesus. 
394.  Bruna Resposta. 
395.  
396.  

Alice 4x.  4x. Tá. E eu faço agora isso aqui, né? Dois quatro vezes três, que é igual 
a sete. Não é isso? Então fica sete... 

397.  Bruna Não. Doze. 
398.  Alice Doze? 
399.  Bruna  Quatro vezes três dá doze. 
400.  
401.  

Alice Tá, doze unidade de área. Agora faz o y, quanto que é o y? Do intervalo 0 dois 
não é? Então 4 vezes 2, são seis. 

402.  Bruna Quatro vezes dois são seis, Fabiola? 
403.  Alice É oito Jéssica. Agora 12 menos 8, quatro. Quatro, não é isso. 
404.  Bruna É. 
405.  Alice Então faz, a integral definida para o intervalo AB é esse aqui. 
406.  Bruna Doze? 
407.  Alice  É. 
408.  Bruna Doze, para zero e dois. 
409.  
410.  

Alice Então, faz isso aqui (apontando para o caderno). Isso aqui é a resposta da c 
(Item c).   Isso aqui, só essa parte, sem esta parte. 

411.  
412.  
413.  
414.  

Alice Com assim, qual a face? (Referindo-se ao próximo item) 
É 12 unidades de área. 
Identifique qual a face. Como assim, a face? (Pega a peça para ver) 
A gente calculou a área de x e, x e y. 

415.  Profª Qual a face você calculou a área? 
416.  
417.  
418.  
419.  

Alice Como assim. Face? Aí esse tá mais difícil, o outro era mais fácil. O outro tava 
bem mais legal, isso é bullying já. 
Isso aqui foi impresso pela impressora? 
Professora, como assim, nomeie a face? 

420.  
421.  

Profª  Então olha a face, olha. Nós calculamos a área dessa, dessa ou dessa. 
Como que é a área do retângulo? A área do retângulo é? 

422.  Alice Base vezes altura. 
423.  Profª Tá bom. Qual dessa face foi? 
424.  Alice Ah! Eu não entendi ainda professora. 
425.  Bruna Eu também não. Professora volta aí. 
426.  Alice É. 
427.  
428.  

Profª A primeira integral calcula a área. Certo? Então, a área foi desse lado, desse 
lado ou desse lado que eu calculei. 

429.  Alice Eu acho que foi este lado aqui. 
430.  Profª Por quê? 
431.  Alice Por causa de x e y. 
432.  Profª Isso, exatamente. Na realidade x e z, porque z é a altura. 
433.  Alice Mas ele pede dx aqui. 
434.  Profª.  Sim, a função é em x 
435.  Alice Ah! Tá. 
436.  Profª Mas a resposta é z, f(x,y) é z. f(x,y) é z. 
437.  Alice Então eu calculei a face de x e z. 
438.  
439.  

Profª Não, você fala a face cuja dimensão é tanto por tanto. 
Qual a dimensão desse aqui? 

440.  Alice Zero e três 
441.  Profª Não, a dimensão é três. 
442.  Alice Três. 
443.  Profª E essa aqui? 
444.  Alice Dois. 
445.  Profª Não, dois é essa. 
446.  
447.  

Alice Aí meu Deus, pera aí que eu tenho que olhar lá, eu me perdi já. Professora. 
Já me perdi.    Quatro. 

448.  Profª  Quatro. 
449.  Bruna Três e quatro. 
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450.  
451.  
452.  

Alice Tá. Vamos para a próxima. As dimensões é 3 no eixo x e quatro no eixo z. foi 
isso. Olha “facinho” de pegar essa parte. 
(Conversas paralelas, sem compreensão) 

453.  
454.  
455.  
456.  

Alice Sabendo que a fórmula para calcular a área de um retângulo é:  A= BxH . 
Verifique se os resultados dos cálculos realizados com integral conferem com 
os realizados com a fórmula. 
É só fazer 3x4 que é 12. 

457.  Bruna Como assim? A área é igual... 
458.  
459.  

Alice A base que é três... Você tá escrevendo? É para você fazer isso aqui ó. A=BxH, 
depois a gente substitui... 

460.  Bruna Área é... 
461.  Alice  B vezes H. vírgula, portanto A= 3x4. 
462.  Bruna Igual a doze. 
463.  Alice  B vezes 4. 
464.  Bruna  B vezes 4. É de 3x4. 
465.  Alice Nossa, isso aqui parece um b. 
466.  Bruna 3x4. 
467.  Alice  Que é igual a doze. 
468.  Bruna Toda cheia das graças, né. 
469.  
470.  

Alice  Portanto os resultados calculados com a integral, confere com a realizado com 
a fórmula. 

471.  Bruna Escrever tudo isso? 
472.  Alice É. 
473.  Bruna Não dá não, Fabi. 
474.  
475.  
476.  
477.  

Alice Mas escreve, para ficar bonitinho. Portanto os resultados dos cálculos 
realizados com a integral, com a integral. 
(Escutando as outras duplas calculando o volume, partem para calcular 
o volume com a fórmula) - 3x2. 

478.  Bruna Dois... 
479.  Alice  3x2. 
480.  Bruna Seis. 
481.  Alice  Seis. 6x4? 
482.  Bruna Dezoito. 
483.  Alice Qualquer base, a base não é no x. 
484.  Bruna Que é 4. 
485.  Alice Três. 
486.  Bruna Três. 
487.  Alice Resolve que vai dar 4, não é isso? Que é 12. 
488.  
489.  

Bruna Base vezes altura. Não é isso? 
Base vezes altura. Muito bem, é doze. 

490.  Alice 6x4? 
491.  Bruna  Dezoito. 
492.  Alice Que é número. É dezoito ou vinte e quatro? 
493.  Bruna Não trabalho sobre pressão. (Conta nos dedos) Vinte e quatro. 
494.  Alice Então é vinte e quatro. Porque a base é x mais y, x vezes y. não é isso? 
495.  Bruna É, então, seria 24. De onde sai o 6? 
496.  Alice  Ah! 
497.  Bruna De onde sai o 6? 
498.  Alice 3x2, x vezes y. 
499.  Bruna Então, não é 6, é 24. Aí gente,! Hoje tá chato. 
500.  
501.  

Alice Os resultados encontrados com integrais. Vai escreve aí. 
Integral confere com o realizado com a fórmula. 

502.  
503.  
504.  
505.  

Alice Calcule a integral do resultado obtido em c, para o intervalo [c,d]. Então tá, 
agora é 12. Cadê a minha caneta. 
É doze, não é isso? Qual é o intervalo [c,d]? 
Zero e dois. 

506.  Bruna Zero e dois. 
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507.  
508.  

Alice Doze dx, que é igual a 12x, de zero a dois, que é igual a 12 vezes dois, que é 
igual a 24 

509.  Bruna 12x2 é 24. 
510.  
511.  

Alice Não é isso? Então é isso aí. 
Copia essa letra maravilhosa. 

512.  
513.  
514.  

Alice Sabendo que o volume de um prisma é dado pela formula: V= Área da Base 
X Altura. Calcule o volume do prisma e compare com o resultado obtido no 
item anterior. (Lê a questão) 

515.  Bruna Quanto que deu? 
516.  Alice Então. A área da base vai ser assim ó: 2x3 que são 6 
517.  Bruna (Incompreendido) 
518.  Alice Coloca esta fórmula aqui V= Área da Base X Altura 
519.  Bruna A área da base. Esse daqui, então b vesses h. não? 
520.  Alice Pode ser também, não tem problema não. 
521.  Bruna  Aí coloca igual... 
522.  Alice  3x 2. 
523.  Bruna Que é igual... 
524.  Alice  A seis. 
525.  Bruna E a altura quanto que deu, de z? A altura de z deu. Quatro, não é isso? 
526.  Alice Quatro. 
527.  Bruna Seis vezes 4 que é igual a 24 
528.  
529.  
530.  
531.  
532.  
533.  

Alice Perfeito. Agora é g, não é? (Volta a leitura) 
Então é assim ó. Os resultados são iguais. 
Agora é a h, não é? 
Clique na opção "processo de integração" e observe o que acontece. 
Aumenta sozinho, você tá vendo né. Tem que aumentar sozinho? 
Ele aumenta o volume. Vai aumentando o volume aos poucos. 

534.  Bruna Ele vai aumentando. 
535.  Alice  Vai aumentando o volume aos poucos. 
536.  Bruna Volumes. 
537.  
538.  
539.  
540.  

Alice  Não, o volume. Você escreveu volumes? (risos). 
Essa é a ...i. 
Que relações, caso existam, você observou entre o deslocamento do plano 
que delimita o prisma e o valor de seu volume? (Lê o próximo item) 

541.  Bruna Não falta a j ainda. 
542.  
543.  
544.  

Alice (Lê novamente) 
Não entendi. (Volta para manipular o applets) 
Isso aqui tá deslocando o plano, não tá? O! professora. 

545.  Profª Oi. 
546.  Alice Aquele i, ela tá se deslocando, não tá se deslocando no plano não é? 
547.  
548.  
549.  
550.  
551.  
552.  

Profª Olha o plano se deslocando. Aqui ó. (Professora aponta 
na tela) 
Aí. O que acontece de acordo com que esse plano se 
desloca? 
 

553.  Alice Aumenta ou diminui o volume.  
554.  Profª  Isso mesmo. 
555.  
556.  
557.  

Alice Então como você colocou na j. Aumenta e diminui o volume. 
Ah! Isso é fácil. Olha ali, ó. (Lê a questão novamente). 
Altera o valor de seu volume. Nossa a mesma resposta praticamente. 

558.   Conforme o prisma se desloca no plano, o valor de seu volume se altera. 
559.  Bruna O volume se altera. 
560.  Alice O volume do plano, é isso? Não. 
561.  Bruna Conforme o prisma se desloca no plano, o valor de seu volume se altera. 
562.  
563.  
564.  
565.  

Alice Você poderia sugerir uma única expressão que indique o cálculo das duas 
integrais? Qual? Justifique. (Lê a última questão) 
Como assim, expressão? Expressão numérica? 
Expressão numérica? Que indica o cálculo das duas integrais. 
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566.  Professora. 
567.  Alice Como assim, uma única expressão? 
568.  Profª Oi. 
569.  Alice  Como assim, sugerir que tipo de expressão? 
570.  
571.  
572.  
573.  
574.  
575.  

Profª  Uma expressão que englobe a primeira integral que vocês calcularam. Cadê 
onde tá? Essa não precisa fazer hoje (professora se referindo a próxima 
atividade), é só aquela lá. Acabou. Acabou. É rapidinho agora. 
Uma integral que junte essa com essa. Uma expressão que junte as duas numa 
só para resolver. De modo que você, já pegou, olhou, e fala assim: eu faço 
essa primeiro, e depois eu faço essa. 

576.  Alice  Ah! 
577.  Profª Eles estão pesquisando. Olha eles lá na internet. 
578.  Bruna Eles estão pesquisando (risos). 
579.  
580.  
581.  
582.  

Alice  Vai lá Jéssica. Ai meu Deus do céu Jéssica. (Vai pesquisar na internet) 
Lei de Leibniz 
Aí Jéssica, agora tá filmando o “bagulho”. 
Tá vamos lá. Pediu para a gente juntar as duas integrais, não é isso? 

583.  Bruna Hum, Hum. 
584.  Alice Como é que nós juntamos duas integrais? 
585.  Bruna Não é esse aqui. Pode procurar outro? 
586.  
587.  
588.  
589.  

Alice Pode. 
Como eu vou juntar duas integrais? 
Ela é limitada, será? 
Não é isso não Jéssica. Eu tava neste aqui. 

590.   (Murmúrios sem entender) 
591.  Alice E se eu fizer a primeira  
592.  Bruna É só juntar 
593.  
594.  
595.  

Alice E se eu fizer a primeira mais a segunda. 
Se fizer esse aqui de zero três quatro dx. 
Você soma esses dois. 

596.  Bruna Soma os dois e coloca lá. Deixo eu já colocar. 
597.  
598.  

Alice De zero a três a primeira. É uma soma, permanece o maior em cima e o menor 
em baixo.  

599.  Bruna  Sim, zero três. 
600.  Alice Zero três. Não tá errado. 
601.  
602.  

Bruna 4x, não é isso? Desce aqui, um pouquinho. (Se referindo ao computador). 
De onde saiu esse cinco? 

603.  Alice   Como é que faz isso. 
604.  Bruna Ah, não, vou desistir, meu cérebro não dá. 
605.  Alice É dx e dy, mas... 
606.  
607.  
608.  

Profª E aí vocês? 
Eu acho que vocês ainda não estão no lugar certo. Vocês têm que achar. 
Vocês estão na integral simples, né? O que vocês colocaram?  Não. 

609.  Alice Sei lá professora. 
610.  Profª.  Não. Volta lá. Não volta no google? 
611.  Alice Não, porque eu abri outra em aba. 
612.  
613.  

Profª Então abre outra aba e escreve lá integral dupla para cálculo do volume. 
Volume. 

614.  Alice Nossa. Não é isso não, impossível. 
615.  Profª Calma aí. No que vocês entraram? 
616.  Alice Integral dupla. É isso aqui. 
617.  Bruna Vou apagar e colocar isso aí que está certo. 
618.  Alice  É dois negócios. Dois colchetes.  
619.  Bruna Minúsculo. 
620.  
621.  
622.  
623.  
624.  

Alice F(x,y) dx, não esquece de dar espaço.   Justifique. 
(Comentários não compreendido) 
Você fica falando uma coisa dessas. Porque?  
X sempre vem primeiro que y. Não, não coloca assim. 
Porque, na ordem dos cálculos.  
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625.  Bruna  Por que o cálculo. 
626.  Alice  Por que o cálculo está na ordem. 
627.  Bruna Não está ou está? 
628.  Alice  Está na ordem. Justifique.  Ah, bom, vamos lá. 

 

Vídeo: 25/05 – dupla 1 – Tarefa V – Atividade Seno  

629.  
630.  
631.  
632.  
633.  
634.  
635.  

Maria Lê a Questão: O sólido representado no espaço cartesiano é um tronco de 
prisma de base retangular. Podemos dizer que ele é um sólido limitado 
superiormente pela função de duas variáveis (constante) f(x,y)= a + sen(x), onde 
a varia de 0 até 3 de acordo com o controle deslizante (a), e lateralmente por 
[a,b] x [c,d]. 
a) Movimente o controle deslizante (a) e observe o que acontece com a altura 
do sólido. 

636.  
637.  

Paulo Relê a questão. a) Movimente o controle deslizante (a) e observe o que acontece 
com a altura do sólido. 

638.  Maria É para observar? 
639.  
640.  
641.  
642.  
643.  
644.  
645.  

Paulo Sobe e desce (muda a posição para observar 
melhor)  

 
É a altura que pede. 

646.  Maria B 
647.  Paulo Lê a questão: b) Coloque o controle deslizante (a) no valor 2. 
648.  Maria Lê a questão: c) Qual é o intervalo [a,b] que limita este sólido (eixo x)? 
649.  
650.  

Paulo (depois de rodar a posição da imagem na tela) de zero a 2π. 
(repete) de zero a 2π. 

651.  Maria É π. 
652.  Paulo É (verifica novamente) de zero a 2π. 
653.  Maria (Faz alguns comentários incompreendidos no áudio do vídeo). 
654.  
655.  

Paulo De zero a 2π. (e pergunta para a professora/pesquisadora). 
De zero a 2π? 

656.  Profª. É, de zero a 2π. 
657.  Paulo (pergunta algo a professora que não nítido nas gravações) 
658.  
659.  
660.  
661.  
662.  
663.  

Profª Roda ele (Referindo a imagem do sólido representada 
no applet). 
Olha lá o eixo x. 
Ó. Da para você ver aqui, ó. 
 

664.  Paulo  E essa primeira aqui, professora? Olha? 
665.  
666.  
667.  
668.  
669.  
670.  

Maria Lê a questão: a) Movimente o controle 
deslizante (a) e observe o que acontece com a 
altura do sólido. 
Pergunta: Mas ai? Deixa ai.....(parece que não 
sabe que sólido da imagem, a questão está 
se referindo) 

671.  Profª. Não, desse aqui (apontando par o sólido impresso), que é igual a esse aqui. 
672.  
673.  
674.  

Maria  Refaz sua resposta. 
É que aqui não é um desenho só ((faz com a mão, apontando a senoide), 
temos que olhar esse aqui. (pega o sólido impresso). 

675.  Paulo Volta a manipular o controle deslizante “a” 
676.  
677.  

Maria Então o vermelho é o x (referindo-se ao eixo x). 
Eu acho que é no eixo z. 

678.  Maria Lê a próxima questão: d) Qual é o intervalo [c,d] que limita este sólido (eixo y)? 
679.  Paulo De zero a dois. 
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680.  
681.  
682.  
683.  
684.  

Maria Esse é de zero a dois (pega o sólido impresso para verificar), é porque ela 
fez nessa dimensão (referindo-se ao sólido impresso que tem as mesmas 
dimensões do representado na imagem do applet). 
Obs.: Comentários não compreendido no áudio do vídeo, porém parece 
que estão comparando a imagem do applet com o sólido impresso). 

685.  Paulo  Parada para comentar algo do celular (risadas). 
686.  
687.  
688.  
689.  
690.  
691.  

Maria Lê a próxima questão: e) Sabendo que a integral de Riemann nos fornece o valor 
da área de uma determinada região, calcule a integral definida: ∫〖f(x,y) dx para 
o intervalo [a,b].〗 
Então vamos ver o que fizemos na aula passada. 
Obs.: Outra dupla interrompe perguntando algo – não compreendido. 
(Maria continua escrevendo.) 

692.  Paulo O intervalo.... 
693.  Maria Intervalo ab. De zero a 2π. 
694.  
695.  

Paulo Espera mexendo no celular. 
Parada geral da sala – comentários paralelos. 

696.  
697.  
698.  

Maria Eu acho que faltei nessa aula, pró. 
(não está conseguindo resolver a integral, olham e procuram no caderno 
algo para ajudar) 

699.  Paulo Dê zero a π. 
700.  
701.  
702.  
703.  
704.  
705.  

Maria  Dê zero a 2π. 
Não achei nada não (referindo-se ao caderno) 
Obs.: comentários não compreendidos no áudio 
do vídeo) 
Eu não sei. Ó, aqui é zero e aqui é 2π. Aqui é uma 
senoide. 

706.  Paulo Passa a consultar no celular e passa para Maria. 
707.  Maria Tenta responder à questão com ajuda da pesquisa. 
708.  
709.  

Profª. Vocês falam muito baixo, eu sofri para conseguir pegar vocês, falem um pouco 
mais alto. 

710.  
711.  
712.  

Maria  E se por mais perto (referindo-se a câmera de gravação)? E olha que eu falo 
alto. Heim. 
É para pegar mais perto o áudio, não a nossa face. 

713.  Paulo. Não, é para fazer como uma coisa de cinema, assim ó. (risos) 
714.  
715.  

Maria Vem logo aqui “Paulo”, quero terminar esse trem logo. 
(volta a tentar escrever e faz comentários não compreendidos no áudio). 

716.  Paulo Vai pesquisar no google e diz: É uma senoide. 
717.  Maria É uma senoide. 2πs. 2π. G (referindo-se ao item g) 
718.  
719.  
720.  

Paulo 
  

Leitura da questão: g) Calcule a integral do resultado obtido no item e, para o 
intervalo [c,d]: ∫(resultado do item e) dy. 
Na verdade, a gente vai calcular da c ou e. 

721.  
722.  

Maria  Mas é a mesma coisa, não é? 
(espiam a resposta da outra dupla). 

723.  Paulo Não, é de zero a dois de 4π. 
724.  
725.  

Maria  Eu acho porque colocou c e no c a gente...calculou... Professora é para colocar 
integral de 4π? 

726.  
727.  

Profª. Isso, isso. A integral do que você obteve. Que nem você fez no anterior. 
Vocês conseguiram identificar o lado da pecinha? (referindo-se a questão f) 

728.  
729.  
730.  
731.  
732.  
733.  

Paulo Dê zero a 2π, uma senoide.  

734.  Profª Isso mesmo. Então agora você vai calcular a integral desse lado. 
735.  Maria Com essas variáveis? (estava referindo-se ao intervalo de integração) 
736.  Profª. Com a variação de y, já que é dy. 
737.  Maria Ah! Tá. (pausa e comentários não compreendido no áudio). 
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738.  Mas aí então, eu substituo essas variáveis normal. Vai ser 4π+c. 
739.  Paulo 4πy 
740.  
741.  
742.  

Maria  4πdx, não, 4πdy. 
Aí faz 4π vezes zero menos 4π vezes dois? 
Isso tá ficando muito difícil. 

743.  Paulo Acho que tem que mudar. 
744.  
745.  

Maria Vezes zero, sei lá.  (Volta para ver a integral anterior). 
É 4π vezes 2 menos 4π vezes zero. 

746.  Paulo É 
747.  Maria Sim. 
748.  
749.  

Paulo Pro. (Chama a professora) 
Para calcular tem que fazer assim? (mostra o que fez). É isso? 

750.  Profª  É isso. 
751.  Maria E como eu calculo? 
752.  Profª. Ué! 2 vezes 4 
753.  Maria. Ah! E deixa o π aí. 
754.  Profª. Deixa o π aí. É difícil? 
755.  Paulo É difícil (ironiza).  
756.  Maria  Ah! Lê aí, por favor. (referindo-se a próxima questão). 
757.  
758.  

Paulo  h) Clique na opção "processo de integração" e observe o que acontece. 
Na verdade, esse plano varia com o controle. 

759.  Maria Eu vi que você clicou. Quando eu vi, já tava clicado e eu não sei o que aconteceu. 
760.  Paulo Aparece esse plano aqui. 
761.  
762.  

Maria  Ah! Tá. Tá variando o volume do solido. 
Variando de zero a quanto? 

763.  Paulo Dê zero a dois. A gente pode... 
764.  
765.  
766.  
767.  
768.  

Maria Mas o sólido em questão não é esse aqui, não, não?  
 

Esse aqui?  
 

769.  Paulo Tá, mas... 
770.  Maria Vira aí, a figura (referindo-se a figura representada no applet). 
771.  Paulo Você pode tirar de zero a dois, ele aumenta o volume. 
772.  Maria  É a letra i, eu tô sem borracha. 
773.  Paulo Empresta a borracha aí, filho, por favor. 
774.  Maria Ele tá variando... 
775.  Paulo Só bota assim, ele variou. 
776.  Maria O sólido está variando. A i. (referindo-se a próxima questão) 
777.  
778.  

Paulo Lê a questão: Que relações, caso existam, você observou entre o deslocamento 
do plano que delimita o tronco de prisma e o valor de seu volume? 

779.  Maria Aumenta o volume do sólido. 
780.  
781.  
782.  
783.  
784.  
785.  

Paulo Agora a gente tem que colocar de zero a dois.  
(presta atenção no que está acontecendo no 
applet) 
O volume tá aumentando quando ele tá andando 
a distância aqui. 
 

786.  Maria Quando ele desloca? 
787.  
788.  
789.  
790.  
791.  
792.  

Paulo De zero a dois. (fala baixo e não deu para escutar na gravação). 
Lê a próxima questão: Uma forma de expressar esse volume é a integral dupla: 
∫ ∫(2 + sen(x))dx dy para os intervalos [a,b] para x e [c,d] para y. O que 
acontece se invertermos a ordem do cálculo das integrais, ou seja primeiro 
calcular em relação a variação de y: ∫ ∫(2 + sen(x))dy dx para os intervalos 
[c,d] para y e [a,b] para x. Justifique sua resposta.  

793.  Maria A gente vai ter que calcular para saber? 
794.  Paulo Volta a ler a questão. 
795.  Maria  Começa a articular para fazer os cálculos. 
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796.  Qual é a função? PP 
797.  
798.  

Paulo Você sabe qual o intervalo? O intervalo para calcular primeiro essa e depois 
esse? Essa é a forma da expressão? Relê a questão. 

799.  
800.  

Maria Olha dy dx, e esse dx dy. 
Quer calcular? Calcula e diz vai dar 4. 

801.  Paulo Justifique sua resposta. 

802.  
803.  
804.  

Maria Mas, como? Mas como a gente vai calcular a outra figura. Os dois são iguais, de 
uma certa forma. 
Bom, esse é diferente. A gente calculou no de trás?  

805.  Paulo Professora, dá um help aqui. 
806.  
807.  
808.  

Maria Ah! O limite é da base, daqui aqui e daqui aqui.  
O certo seria está integral... eu acredito que dá o mesmo resultado, porque só 
coloca ao contrário. Professora... 

809.  
810.  
811.  
812.  
813.  
814.  

Profª Isso, só que ao contrário. Aqui é dy. 

Obs.: a escrita estava: ∫ ∫ 2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥) 𝑑𝑦 𝑑𝑥 

Correto: ∫ ∫ 2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥) 𝑑𝑦 𝑑𝑥 
Professora pausa a explicação para atender outra dupla e retorna após. 
Então, agora você vai calcular essa integral. Você a outra? 

815.  Maria Certo. 
816.  
817.  

Profª Calcular do outro lado. Quando você calcula o x e tem o y aqui, então tudo isso 
aqui é constante, não é? 

818.  Maria Certo. 
819.  
820.  
821.  

Profª. Então a integral de 2 vai ser 2y e a integral de sen(x) vai ser sen(x) vezes 2. Que 
dois, é y, aí depois põe a variação de zero até 2. E a outra integral, fica para 
você fazer na final.  Substitui aí e calcula a segunda integral. Ok? 

822.  Maria Não, não. 
823.  Profª Então a integral de 2 é 2y. 
824.  Maria Certo. 
825.  Profª  A integral de sen(x) é y.sen(x). 
826.  Maria Tá. 
827.  
828.  

Profª Como ele é x e eu estou integrando y. Agora você tem que substituir pela 
limitação. Não é de zero a dois? 

829.  Maria  Certo 
830.  Profª  Então de zero a dois. 
831.  Maria No y. 
832.  Profª  Certo. Quando você tiver o resultado, você integra de novo em x. 
833.  
834.  

Maria Escreve e vai murmurando sua resposta. 
Menos nada, dá zero. 

835.  Paulo É. 
836.  Maria  Mas aí eu uso esta função, essa daqui. Ela falou para a gente integrar... 
837.  Paulo  Murmúrios não compreendido no áudio da gravação. 
838.  
839.  
840.  
841.  
842.  
843.  

Maria Mas dessa daqui? Não dessa aqui. É porque acho que a gente errou. 
Nossa, não entendi, porque tenho que integrar isso de novo. Porque são das 
duas aqui (se referindo a integração dupla). 
Meu Deus, é estressante. 
Chamou o colega da outra dupla: Eu não entendi porque que eu tenho, a gente 
tem que integrar aqui de novo. 

844.  
845.  

Outro 
Dupla 

Eu integro (continua a explicação bem baixo, o áudio da gravação não pega 
o som) 

846.  Maria Ah. Muito obrigada lindo. 
847.  Paulo  É a mesma coisa. 
848.  
849.  
850.  
851.  
852.  
853.  
854.  

Maria É, eu tou meia cansada, tá meio confuso (murmúrios não compreendidos). 
Esse 4, 2π mais 2 sen(x). Como substitui, põe o π aqui e vem para cá (fala 
incompreendida no áudio) do seno (murmúrios). 
Tá, e ai? Qual é a pergunta do negócio? Fica complexa calcular a integral dupla.  
Ah! Uma deu π e a outra deu só 2. 
O que você entendeu quando o menino falou que corta? 
Você entendeu outra coisa, né? Você entendeu... Ah! Tá. 
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855.   Conversas paralelas com outra dupla. 
856.  
857.  
858.  

Maria Professora, então a diferença é que uma é com o π e a outra é sem o π. 
Professora, eu não entendi para ser bem sincera, eu não sei o que estou 
fazendo. 

859.  Profª Deixe ver o que você fez. (Interrompidos por comentário de outra dupla) 
860.  Maria Eu não sei, isso que é pior. 
861.  Profª (Corrigindo os cálculos) Beleza, tá, aí você integrou dx. 
862.  Maria Isso. 
863.  Profª Aí a integral de 4x 
864.  Maria Fiz errado? 
865.  
866.  

Profª Não. Você já integrou aqui, tá certo. No próximo passo você vai integrar x mais 
integral de seno é..... 

867.  Todos Menos cosseno. 
868.  Maria Ah! Eu fiz errado. 
869.  Profª Agora você vai substituir. 
870.  Maria Ah! Eu viajei. 
871.  Profª Quem você vai substituir? 
872.  Paulo O x. 
873.  Profª  O x. 
874.  
875.  

Maria Nossa “Paulo”, você não viu esse absurdo (referindo-se ao erro que havia 
cometido) 2π, cos(x), aí menos ...(murmúrios) 

876.   (Parada para conversas paralelas) 
877.  
878.  
879.  
880.  
881.  
882.  
883.  
884.  

Maria Vamos continuar. (Murmúrios na resolução) 
Vai dar 8π. Quanto é o cosseno de zero? Menos 1. 
Isso? Não... aí vai dar menos dois. 8π +2, fecha. 
Murmúrios. 
Professora, depois vem aqui por gentileza. 
Não sei, mas o negócio é doido. Aí, meu Deus do céu. 
Pergunta para outra dupla. 
Eu não sei vocês, mas eu nunca vi isso na minha vida. 

885.  Paulo Você aprendeu agora com o resultado da parada. 
886.  
887.  
888.  

Maria Como calcula! Não sei aprendi à toa, à toa. 
Agora eu aprendi. A professora está craque. 
Professora (Chama novamente a professora). 

889.  Profª. Nossa, essa integral é tão difícil? 
890.  Maria Não sei, ela é muito agitada. 
891.  
892.  

Profª. Antes de voltar a dupla, explica para outra dupla e eles prestam atenção a 
explicação e se olham interrogativamente. 

893.  Maria Professora. 
894.  Profª Tá errado. 
895.  Maria  Ah! Que bom (ironicamente). Por que pro? Substitui 4 vezes 2π mais dois x. 
896.  Profª. Beleza. 
897.  Maria  Não tem que pôr esse 2π aqui no lugar de x? 
898.  Profª. Tem. 
899.  Maria  Então? Eu posso fazer isso? 
900.  Profª Não, não pode. 
901.  Maria Não. 
902.  Profª. Não, não pode. Esse é o arco. Quanto que é... 
903.  Maria Ah! Tá. 
904.  
905.  
906.  
907.  

Profª. Por que você não passa esse menos para fora (referindo-se aos parênteses). 
Você tem que achar quanto é o cosseno disso e quanto é o cosseno disso. 
A expressão matemática anotada por eles era:  

(4.2𝜋 + 2. (−𝑐𝑜𝑠2𝜋) − (4.0 + 2. (−𝑐𝑜𝑠0)) 
908.  Maria Ah! Tá. E por que eu achei o cosseno de um e não achei o cosseno do outro? 
909.  Porfª. É. Depois você multiplica por dois. 
910.  
911.  
912.  

Maria  Pera aí. Cosseno de 2π é um, dá 8, aqui vai dar +2. Talvez eu consiga. 
Aí vai ser 8π -2 +2 que dá 8π. 
(Olha para seu par e pergunta): É isso? 



297 

 

913.  
914.  

 Múrmuros não captado pelo áudio. São indagados, por outra dupla, sobre 
a questão j, a qual acabaram de fazer. 

915.  Profª. Conseguiram? 
916.  Maria Deu. 
917.  
918.  

Maria Ainda questionados sobre a resolução da questão j. 
É para eu ensinar a j? 

919.  Paulo  Sim 
920.  
921.  
922.  

Maria Começa a explicar para a outra dupla. 
A j está aqui. Não tem a função que tá no exercícios? 
Essa aqui, certo? Você vai integrar par y, ai x é uma constante. 2y+ysen(x). 

923.  
924.  

Outra 
Dupla 

Certo 

925.  
926.  

Maria Aí eu substituo com a primeira variação ou segunda? 
(perguntando para “Paulo”) 

927.  Paulo Com a segunda 
928.  Maria Com a segunda. Dê zero a dois. Tà? Aí normal para... 
929.  
930.  

Outra 
Dupla 

Dois vezes dois π, menos de dois sen(x). 

931.  
932.  

Maria Isso. Aí você integra essa de novo para x. Vai dar 4x + 2... 
Aí a integral de sen(x) é  menos cos(x). 

933.   Professora/pesquisadora interrompe para agendar os próximos encontros. 
934.  
935.  

Maria  Aí substitui pelo zero e dois π, e aqui cosseno de zero e cosseno de 2π vai dar 
um 

936.  
937.  

Outra 
Dupla 

(Comentários incompreendidos no áudio da gravação) 

938.  Maria Isso. 
939.  
940.  
941.  

Maria (Perguntam para a outra dupla sobre a última questão – não a dupla da 
explicação) 
E está, o que é para fazer? 

942.  
943.  
944.  
945.  
946.  
947.  
948.  
949.  
950.  
951.  
952.  

Outra 
Dupla 

Cadê a peça? 
Quando você calcula de assim, ó. Quando você corta 
assim, ó, é constante. 

 
 
  

Quando corta assim ó, muda. 
 

953.  Maria Ah! Tá. 
954.  
955.  

Outra 
Dupla 

Mas você tem que colocar mais bem, além de colocar, a gente colocou: fatiando 
“tatata”... Fatiando neste sentido de x... Fatiando na direção de y 

956.  Maria Lê a questão k, a não a K a gente já fez. A l. 
957.  
958.  
959.  
960.  

Paulo Le a questão: Você poderia explicar por que na primeira integral do primeiro 
processo o resultado foi uma constante e, do segundo processo foi uma função? 
(se olham como se não houvessem entendido – então pergunta para a 
professora) A última fica para a próxima semana?  

961.  
962.  

Profª É, tem mais duas, tem essa e a penúltima (Imaginando que o questionamento 
era sobre as atividades, não sobre a questão). 

963.  
964.  

Maria  Professora, você poderia explicar porque a primeira integral foi uma constante 
e a segunda uma função? 

965.  Profª Lá na h (referindo a questão h), quando você fez. 
966.  Maria Esse aqui? 
967.  
968.  

Profª. É, você viu que conforme, quando o plano caminha, o que vai acontecendo com 
o volume? 

969.  Maria Aumentando. 
970.  
971.  

Profª. Tá bom. Agora vê todas as fatias. O que vai acontecendo quando o plano vai 
passando? Ela vai andando neste sentido ou no outro sentido? 
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972.  (A dupla se volta para olhar o applet) 
973.  Maria Ah! Tá. 
974.  Profª. Todas as fatias são iguais ou diferentes? 
975.  Maria São iguais. 
976.  Profª. Agora ao contrário, que lado você calculou? 
977.  Maria  O lado que a gente calculou aqui, é diferente. 
978.  Profª. Na segunda. Na segunda. 
979.  Maria Aqui. (Usando o sólido impresso para mostrar). 
980.  
981.  

Profª E aí, conforme você vai caminhando, o que acontecendo? Você vai caminhando 
para trás, as fatias são iguais? (Professora vai embora) 

982.  
983.  

Maria Conforme... então no eixo x, né... 
(Mexem no applet – murmúrios) 

984.  Paulo Varia o tamanho. Isso.  

 

Vídeo: 25/05 – dupla 2 – Tarefa 4 – Atividade Seno  

985.  
986.   
987.   
988.   
989.   

Alice (Quando iniciamos a gravação, a dupla já estava fazendo a atividade). 
A isso aqui, né? A isso aqui que eu tava mexendo àquela hora. 
Que ele bate. Ou...desce, desce, desce. Não é sobe e desce. 
Ele se movimenta no eixo. Que eixo que é esse? 
(Movimentam o applet para ver qual o eixo) 

990.  Bruna X, y 
991.  Alice X e Z. Ele se movimenta no eixo Z. 
992.  Bruna Lê a próxima questão: Coloque o controle deslizante no valor 2. 
993.   
994.  

Alice Uma impressora 3D não ia prestar. Sabe que isso aqui é uma pista de skate. 
Sabe que eu ia fazer, aqueles bonequinhos de super-heróis. Nossa, ia ser... 

995.  Bruna Colocou o controle deslizante no 2. 
996.  Alice Que toper. 
997.  Bruna Dois, o que acontece? 
998.   
999.   
1000. 
1001. 
1002. 
1003. 
1004. 

Alice Não sei dizer para você o que acontece no dois. Deixo 
ver, pera aí, no dois ela fica no meio, no dois não sei 
falar o que é isso. 

 

1005. Bruna Senoide. 
1006. Alice Senoide. 
1007. Bruna Ela fica no meio, não é isso, é? 
1008. Alice É. 
1009. Bruna Você tá focada na pecinha. 
1010. Alice Eu fiquei focada na peça. Achei um... 
1011. Bruna Fica onde? (voltando a questão) 
1012. 
1013. 

Alice Fica no meio, isso. No meio do eixo x z e y. 
Tá no meio, dá licença. 

1014. Bruna X Z e Y 
1015. 
1016. 

Alice Tá ao contrário. A professora tá usando matemática aqui para me lascar. 
(risos) 

1017. Profª. O que foi? 
1018. Alice A “Bruna” aqui, com as desculpinhas dela. 
1019. Profª. Se você quiser, você pode diminuir a figura, pera aí. É só você rodar a figura. 
1020. Alice Eu sei, sei. 
1021. Bruna Lê a questão C: Qual é o intervalo [a,b] que limita este sólido (eixo x)?  
1022. Alice Já faz tanto tempo, tanto tempo, que eu esqueci o que é limita. 
1023. Bruna É limita, não é? 
1024. Alice Não, que limita, limita o que? 
1025. Bruna. Coloca no eixo x aí para mim. (Relê a questão). Sólido no x. 
1026. Alice Limita, mas limita o que? 
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1027. Bruna Pera aí. A e b, cadê a e b? 
1028. Alice Esse aqui. 
1029. Alice  Limita esse sólido no eixo x. Cadê o eixo x. É o que tá entre esse eixo, não é? 
1030. Alice Isso aqui não é para mexer. Por que está mexendo. 
1031. Bruna Então tá entre? 
1032. Alice  X é o vermelho, x é o vermelho. O verde é o y. 
1033. Bruna Z é o azul. Então qual é o eixo que limita. 
1034. Alice A e b, não é. 
1035. Bruna A e b. 
1036. 
1037. 

Alice Aqui não altera nada, você tá vendo. Você tá vendo aqui, ó.  
As ondinhas, então limita, não entendi “Bruna”. Ficou muito tempo longe. 

1038. Bruna Ela falou que falta 3 aulas, 3 aulas. (Murmúrios) 
1039. Alice Cadê a professora. 
1040. Bruna Professora. 
1041. Alice Eu não lembro, eu esqueci. Muito tempo sem praticar isso. 
1042. Bruna Eu também. 
1043. 
1044. 

Alice Conversas paralelas. Professora tem dúvidas, professora me ajuda aqui. Eu 
já esqueci tudo. Como, com limita, eu quero dizer? 

1045. Profª. As limitações. 
1046. Alice É o valor. 
1047. Profª É. Ah! Você tá olhando de cima. 
1048. Alice Para ver o valor. 
1049. 
1050. 
1051. 
1052. 
1053. 
1054. 

Profª. É então o eixo x e o eixo y. Legal gostei dessa 
visualização aí.  

1055. Alice  No eixo x, está em 2π, não 2π. 
1056. Bruna Ah. Já foi. 
1057. Alice Tô sem borracha. 
1058. Bruna Ah! Tá. Prossiga, pega a sua borracha, porque eu não tenho.  
1059. Alice Não posso pegar a borracha. 
1060. Bruna Então prossiga. 
1061. Alice No eixo y (conversas paralelas) é dois. 
1062. Bruna Conversas paralelas. 
1063. Alice Dois, dois. Não pera aí. Qual que é a pergunta? 
1064. Bruna Qual... 
1065. Alice Ac é x e ad é y, a bonita. 
1066. Bruna Então a a? Qual o intervalo [a,b] que limita... Ah! Tá. 
1067. 
1068. 
1069. 

Alice Pede a borracha.  (Continuam escrevendo). 
A gente fez isso aqui a semana retrasada e eu não me lembro. (referindo-se 
a aula do prisma) 

1070. 
1071. 

Bruna Então o d é no 2. 
Ela quer o a e b, no y é? 

1072. 
1073. 
1074. 
1075. 
1076. 
1077. 
1078. 

Alice A e b é como você nomeia esta face aqui, esta face é 
a e b e esta face é c e d (referindo-se as limitações 
de cada face). 

 
Qual o intervalo [a,b] que limita então o intervalo a e 
b é zero. X é de zero. Aí você põe zero, entre 
parênteses, vírgula, 2π. 

1079. Bruna Não, o intervalo a [a,b], a limitação é de zeros até 2π. 
1080. 
1081. 
1082. 

Alice O Jesus Cristo. O “Bruna” tá difícil. Fica difícil, não consegue nem escrever, 
gente, como é que faz? 
Já vou levar um soco, estou prevendo isso. 

1083. Bruna Vai. Vai mesmo. 
1084. Alice Tô prevendo isso. 
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1085. Bruna Limita-se dois, limita-se. 
1086. Alice Como você escreveu? 
1087. Bruna No intervalo [a,b] a limitação é de zero a 2π. 
1088. Alice Pronto, foi difícil. Agora a mesma coisa para o eixo y, só que de zero a dois. 
1089. Bruna Posso colocar... 
1090. Alice Olha, olha, você pense bem o que você vai falar... 
1091. Bruna O intervalo b e c. 
1092. Alice C e d. Você tá de sacanagem, né “Alice”. Você não tem borracha aí. 
1093. Bruna Não. 
1094. Alice Sério mesmo. 
1095. Bruna A borracha sumiu. 
1096. 
1097. 

Alice Acho que eu apertei o botão. Eu apertei o botão. (referindo-se ao botão da 
filmadora). 

1098. Bruna Não. Tá gravando. 
1099. Alice Pera aí. Filma aqui. Segura aí para eu pegar. Filma a tela. Assim ó, isso. 
1100. Bruna A gente tá fazendo apresentações. 
1101. Alice E eu tô limitada aqui na minha bolsa, pronto (pegando a borracha) 
1102. Bruna C e d a limitação. 
1103. 
1104. 
1105. 

Alice  Pera aí. Tá baixo (referindo-se a filmadora). 
Tá muito baixo, só vai parecer o volume. Pega meu estojo aí. 
Olha como que tá. (conversas paralelas) 

1106. Bruna Limites c e d. 
1107. Alice C e d já foi 
1108. Bruna Não, não foi. 
1109. Alice A limitação é de zero a dois. 
1110. Bruna Também. 
1111. Alice Também. De zero a dois. 
1112. Bruna Dois, só. 
1113. 
1114. 
1115. 
1116. 
1117. 

Alice Dois, é, não tem π. Limitação de zero a dois, coloca aí. 
Lendo a questão: Sabendo que a integral de Riemann. 
O que é integral de Riemann?  (Vai pesquisar na internet) 
Professora, o que é integral de Riemann, eu não tive isso professora. A integral 
de Riemann, aqui. 

1118. Bruna  Riemann, Riemann. (tentando acertar a pronuncia) 
1119. 
1120. 

Alice Qual que é a integral de Riemann? (Acha na internet) E como é que faz? 
Ah! É aquela fácil que nós fazemos sempre? 

1121. Bruna Professora. 
1122. Alice A gente já fez isso no outro. Vê como fizemos no outro, vê. 
1123. Bruna Volta ao exercício anterior. 
1124. Alice Professora. 
1125. Bruna A gente tá na e ainda. 
1126. Alice É, tem f, g, h, i, j, k, l... 
1127. Bruna Eu pensei que a gente já estava fazendo f. 
1128. 
1129. 

Alice Não, a e. Sabendo que a integral de Riemann (conversas paralelas). 
Professora. Professora, eu não lembro o que é integral de Riemann. 

1130. Profª. A integral de Riemann é aquela que a gente aprendeu no ano passado. 
1131. Alice Trouxe o caderno do ano passado?  (pergunta para “Bruna”). 
1132. Bruna Trouxe. 
1133. Profª Lembra que eu, que a gente calculava a integral para achar a área, o gráfico. 
1134. Alice Será que eu vou achar. Segura aqui “Bruna”, na telinha (Bruna filmando) 
1135.  (Conversas paralelas). 
1136. Bruna Integral Indefinida (lendo o caderno). 
1137. Alice É isso aqui. Revendo integral indefinida e definida (lendo o caderno). 
1138.  (Conversas paralelas). 
1139. 
1140. 
1141. 
1142. 

Alice É isso aqui, então. (Encontrando apoio no caderno). 
E eu vou lembrar como faço isso aqui. Vamos, vamos tentar. Só vai saber se 
tentar. 
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1143. Segura aí “Bruna”, que vou fazer aqui. Segura na telinha que eu vou fazer os 
cálculos da integral. Vamos lá. 

1144. 
1145. 

Bruna Faz aqui já, né meu bem (referindo a folha de resposta, pois “Alice” estava 
fazendo no rascunho). 

1146. Alice Mas eu. De lápis... aí. 
1147. Bruna Uau! 
1148. 
1149. 

Alice Fica ruim.  (Conversas paralelas) 
Tá vamos fazer aqui. Primeiro tem que ser de x e depois de y, não é? 

1150. Bruna Sim. 
1151. Alice Qual é a de x? 
1152. Bruna De zero a 2π. 
1153. Alice Não, ao contrário. 
1154. Bruna 2π é em baixo? 
1155. 
1156. 

Alice Não, tá certo. Zero. Nossa vou precisar da calculadora. 
(Murmúrios não compreendidos). 

1157. Bruna Cadê a calculadora, meu bem. 
1158. Alice Tá aqui dentro. Ochi! 
1159. Bruna Então pega. 
1160.  (conversas paralelas) 
1161. 
1162. 

Alice Mas pera aí, qual é a função? Nossa, mas pera aí. Aí, mas é isso mesmo? Tá 
certo? 2π, e agora põe 2 ou 2π. 

1163. Alice 2π. O intervalo não é de zero a 2π? 
1164. Bruna 2π+ sen(x), não é isso? Acho que não é isso não. 
1165. Alice “Alice” a função tá... 
1166. Bruna Cadê a professora? 
1167. Alice  Professora. 
1168. Profª. Oi. 
1169. 
1170. 
1171. 
1172. 

Bruna Eu acho que a função é 2, onde tá este x? É que eu vou “enfiar” o 2π, eu acho. 
(Referindo-se a f(x) = 2 + sen(x)). 
Aqui na função é 2  (Referindo-se ao 2 da função acima) 
Aqui eu ponho 2π ou 2 

1173. Profª. Dois. 
1174. Alice Aqui no lugar de x eu ponho 2π. 
1175. Profª. Não. Em lugar nenhum. Você já possui as extremidades de zero a 2π. 
1176. Alice Ah! Põe só dois 
1177. 
1178. 

Profª.  É, só dois, a função.  
Deixo eu colocar (a filmadora) lá para você não ficar segurando. 

1179. Bruna É, a “Alice” acha mais bonito mostrando assim. 
1180. Profª. Você segurando, você de câmera man. 
1181. Alice E agora, estou confusa. O que foi “Bruna”, reclamações a fazer? 
1182. Bruna Não. (Murmúrios não compreendidos no áudio) 
1183. Bruna Pega lá o caderno, não tem outro (referindo-se a outro exemplo no caderno) 
1184. 
1185. 
1186. 
1187. 

Alice Eu tinha que olhar a página... Deixa eu ver. Ah! Não. Tá. 2x mais cos(x), não é 
isso? Eu acho que é isso. Pode ser que esteja errado, mais beleza. É só por 
2π, você substitui... Dois vezes 2π. Mais seno de 2π, igual a dois vezes 2π, 
igual 12,57, mais seno de 2π. 

1188. Bruna Pega a calculadora para fazer a conta. 
1189. 
1190. 

Alice Pega a calculadora da “Bruna” 
Ah! Dois vezes dois, shift π igual a doze, vírgula... 

1191. Bruna Eu tava tentando achar o shift. 
1192. Alice Mas sem(2π) é igual 12,57.... 
1193. Bruna Então vai 12,57. 
1194. 
1195. 

Alice Porque tem que dar... Não. Alguma coisa errada. 
Pera aí, quanto é sem(2π) é zero. 12,57? 

1196. Bruna Eu acho que tá errado, mas tudo bem. 
1197. 
1198. 
1199. 
1200. 

Alice E, f (Referindo-se a próxima questão). Qual a face que a gente calculou? 
Ochi! Mandei você girar. 
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1201. 
1202. 
1203. 
1204. 
1205. 
1206. 

E como é que fizemos isso? (referindo-se a atividade anterior e volta para 
olhar – começa a responder no papel e comenta a altura máxima da 
função seno no gráfico) 
Acho que é cinco ou quatro e maio. Né. 
Ele não vai deixar aproximadamente mais para a gente ver, cinco e depois um 
seis, não é isso? 

1207. Bruna Certo. 
1208. 
1209. 

Alice Lê a próxima questão: Calcule a integral do resultado obtido no item e, para o 
intervalo [c,d]: ∫(𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑒) 𝑑𝑦 

1210. Bruna É para determinar a integral da e.  
1211. Alice Ah! Não entendi não. É de zero a dois, não é? 
1212. Bruna É de zero a dois. 
1213. Alice Tá errado, ó. 
1214. 
1215. 

 (sistema de gravação e computadores são desligados – conversas 
paralelas enquanto religa-se o sistema) 

1216. Alice Qual que a gente tá? 
1217. Bruna Na i. 
1218. 
1219. 
1220. 
1221. 

Alice Lê a questão i: Que relações, caso existam, você observou entre o 
deslocamento do plano que delimita o tronco de prisma e o valor de seu 
volume? 
A relação dos dois é, conforme você altera os valores, os dois se alteram. Não. 

1222. Bruna O tronco, não! 
1223. Alice Não, os dois se alteram de uma certa forma. Tá escrevendo? 
1224. Bruna Conforme alteramos os valores os dois se alteram. 
1225. 
1226. 

Alice (vai lendo em silêncio a próxima questão) 
Como assim, o que acontece se invertemos a ordem dos cálculos? 

1227. Bruna  (murmúrios) Vamos por partes. 
1228. 
1229. 
1230. 
1231. 
1232. 
1233. 

Alice Tanto o tamanho do tronco, como o do volume, ele se altera. 
Tanto o tamanho do tronco, como o do volume do prisma se altera. 
O que acontece? Nós vamos obter resultados diferentes. Não é isso? 
Quer que resolva essa daqui, para depois responder isso. 
Professora (Chama a professora/pesquisadora) 
(murmúrios) É, não sei fazer isso. 

1234. Bruna Professora. 
1235. 
1236. 

Alice Eu não sei fazer cálculo da integral dupla. (Murmúrios sobre o não saber 
fazer) 

1237. Bruna Professora. 
1238. 
1239. 
1240. 
1241. 
1242. 
1243. 

Alice Professora não passou isso, passou? 
Na sala. Quando a gente teve aula? 
Cálculo de ... (procurando no caderno – não haviam visto integral dupla) 
Olha só (murmúrios), não é só somar o resultado das duas... Hum... 
O “Bruna”, você sabe que tem que ser mais rápido, para explicar as coisas, se 
não eu não... (mexe no caderno) 

1244. Bruna Não é a J (questão j) que a gente tá com dificuldade? 
1245. Alice É. 
1246. 
1247. 
1248. 

Bruna 
E  
Alice 

Professora. 

1249. Alice A j a gente faz esses dois cálculos. 
1250. Profª. Não, o de cima você já fez. 
1251. Alice  Esse aqui. 
1252. Profª. Esse você fez? Você não calculou primeiro a integral dx? 
1253. Alice Hum, hum. 
1254. 
1255. 
1256. 
1257. 

Profª. E depois a integral dy. Agora você vai fazer ao contrário, você vai calcular isso 
daqui. (apontando a integral ∫ ∫(𝟐 + 𝐬𝐞𝐧(𝐱))𝐝𝐲 dx). Dy primeiro. Então no 
intervalo de y primeiro, e depois no intervalo dx. Tá. Cadê? 
Quanto que deu? 

1258. Bruna 4π e depois 8π (haviam feito acertos para deixar com o valor de π) 
1259. Profª. Isso. Certinho. 
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1260. Alice Mas aí, eu não entendi, professora. 
1261. 
1262. 
1263. 
1264. 

Profª. Pera aí. (Professora é interrompida para responder a pergunta) 
Volta para explicar: Vira aqui, tá certinho o que vocês fizeram. 
O que ele tá pedindo? Copia o que ele tá pedindo. Tá pedindo integral, integral 
de (2+sen(x)). OK? 

1265. Alice Dy 
1266. Profª. Dy. 
1267. Bruna E Dx. 
1268. Profª. Qual a variação de y para você colocar aqui? 
1269. Alice Zero dois. 
1270. Profª Zero dois. Qual é a variação de x? 
1271. Alice Zero a 2π. 
1272. Profª. Zero a 2π. Então primeiro você tem que fazer essa integral aqui. É em y. 
1273. Alice Mas eu já fiz. 
1274. 
1275. 
1276. 

Profª. Não. Agora você vai fazer de novo. Agora você está fazendo ao contrário. Você 
fez, ó, dx primeiro. Agora você vai fazer dy. Primeiro aqui você fez dx 
(Professora volta a folha de respostas para mostrar). 

1277. Alice Hum, hum. 
1278. 
1279. 

Profª. Aqui você primeiro fez dx e depois você fez dy. Agora você, ele tá pedindo para 
você fazer ao contrário. Para ver se dá o mesmo resultado. 

1280. Alice Quando eu fiz dy, eu já tinha o 4, né? 
1281. 
1282. 
1283. 
1284. 

Profª. Isso. Tá. Aí como você vai integrar. O único problema é integrar esse daqui 
que acho que vocês não vão conseguir. 
A integral de dois quanto que é? A de fora deixa (integral). A integral de 2 
quanto que é? 

1285. Alice É duas vezes x. 
1286. Profª No caso... 
1287. Alice y. 
1288. Profª. Y, é. E a integral de sen(x), tem y aqui? 
1289. Alice Não. 
1290. 
1291. 

Profª. Então ele vale como constante. Então fica ysen(x), Vale a mesma coisa que o 
dois, entendeu? 

1292. Bruna Sim. 
1293. Alice Hum, hum. 
1294. 
1295. 
1296. 
1297. 

Profª. Aí você tem que substituir de zero a dois e deixa o dy lá, o dx lá, que você vai 
fazer depois. Quem você vai substituir por dois? 
O y. E por zero? O y. 
Professora vai embora e “Bruna” pega o lápis para resolver. 

1298. Alice Você vai fazer já? 
1299. Bruna Sim. 
1300. Alice Mas aqui tem que colocar igual. 
1301. Bruna É sequência, menina. 
1302. Alice Não, claro que não, faça direito. 
1303. Bruna OOH! Se não a gente vai se perder. 
1304. 
1305. 
1306. 
1307. 

Alice Faz um lado, faz um lado. Então faz aqui embaixo. 
Dois vezes dois mais dois vezes o seno de x. 
Tem uma regra para derivar seno e cosseno. Cadê as regrinhas (Procura no 
caderno, mas é a tabela de integração). 

1308. Bruna Eu não tenho. 
1309. Alice Ela não passou. Aqui ó. Vai ser cosseno. 
1310. Bruna Não. Dois vezes dois. 
1311. Alice Você tá fazendo? 
1312. Bruna Não. (murmúrios). 
1313. Alice  2 x 2 são 4. Quatro mais duas vezes, vai dar cosseno de... cosseno de... 
1314. Bruna x. 
1315. Alice X, não. Então fica seno. 
1316. Bruna Pode ser. 
1317. Alice Então fica dois. Dois vezes dois, quatro mais dois. 
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1318. Bruna Dois vezes seno. 
1319. Alice Não. Então dois vezes dois, quatro mais dois. 
1320. Bruna Seno 
1321. Alice Mas aqui tá falando que seno de x vira menos cosseno de x. 
1322. Bruna Então fica quatro. 
1323. 
1324. 

Alice Acho que então não vai virar cosseno, vai ficar a mesma coisa, vai ficar quatro 
mais dois sen(x). Murmúrios – não compreendidos. 

1325. Bruna Não. Vou começar a integrar. Fazer para o x. 
1326. 
1327. 

Alice Ah! Eu não entendi. Porque cosseno de zero, ela falou que é um e seno de 
zero é zero. Então porquê dá seno? Aí vai ficar cosseno! 

1328. Bruna É mesmo? 
1329. 
1330. 

Alice Dois... dá um. O professora, só uma dúvida rápida. 
Aqui a gente vai usar cosseno negativo? 

1331. 
1332. 
1333. 
1334. 
1335. 

Profª. Não, pera aí 
O que você tá fazendo aqui? Tá substituindo. Substituiu, achou, beleza. Agora 
você vai integrar isso para de zero até dois π dx. Já fez a primeira. É você fez 
a primeira integral. Essa segunda integral de zero até 2 π, agora você vai 
integrar de novo isso daqui. 

1336. Alice Ah! 
1337. Profª. Só que em x agora. 
1338. Alice Aí dá. 
1339. Profª. A integral de seno é menos cosseno. 
1340. 
1341. 

Alice Tá (murmúrios na resolução) 
Aí vai virar menos 2, menos cosseno de x. É isso? 

1342. Bruna Lá na regrinha estava assim? Menos cosseno. 
1343. Alice É (pega a borracha para apagar algo). Menos cosseno do arco. 
1344. Bruna Só a regra que é verifica. Lógico que não. Aqui tem x? 
1345. Alice Então deixa x. (Murmúrios). Então é igual a 7π, é isso? 
1346. Bruna Deixa assim. 
1347. 
1348. 

Alice Volta para ler a questão. “O que acontece se invertermos os cálculos, o que 
acontece? Menos...Se invertermos o cálculo... 

1349. Bruna É a K. 
1350. Alice Não é a... 
1351. Bruna Se invertermos o cálculo? 
1352. 
1353. 

Alice A ordem do cálculo, vamos obter resultados diferentes. Pronto, agora a K. 
“Faça o cálculo da integral do item anterior” 

1354. Bruna Ué! Faça o quê? 
1355. 
1356. 
1357. 
1358. 

Alice O cálculo da integral dupla no exercício anterior. Já fizemos, já foi. 
Lê a questão L: Você poderia explicar por que na primeira integral do primeiro 
processo o resultado foi uma constante e, do segundo processo foi uma 
função? 

1359. Profª. Vocês conseguiram calcular, meninas? 
1360. Bruna Acho que sim. 
1361. Alice Acho que sim. 
1362. Profª. Quanto que deu? 
1363. Bruna 7π. 
1364. Profª. Não. 
1365. Bruna Não. 
1366. Profª. Eu vou ver, espera um pouco. 
1367. Alice Volta para ler a L. 
1368. Bruna Bate o lápis e murmúrios não compreendidos 
1369. Alice Seis mais um, sete. 
1370. 
1371. 
1372. 

Bruna Mas ela não sabe.... 
(Conversas paralelas enquanto esperam a professora - Voltam para tentar 
achar o erro – professora volta) 

1373. 
1374. 

Alice Essa tá complicada, professora. Muito complexa. 
(volta e tenta achar o resultado). 

1375. 
1376. 

Alice Não, não. Falta substituir por zero. Tá errado, porque a gente só fez do dois. E 
de zero? 
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1377. Bruna (Pega a borracha para apagar) 
1378. Alice Não, não, não, vai substituir por zero, ó. (pega a resolver). Dá zero. 
1379. Bruna (Fala algo incompreendido no áudio) 
1380. Alice Pera aí, vamos lá. Aqui vai dar 7π, não é?  7π, dá 8π. Tá certo. 
1381. Bruna Tá certo. Professora, por um acaso deu 8π. 
1382. Profª. Deu. 
1383. Alice Ah! (risos). Eu tinha esquecido de fazer o do zero, fiz só do dois. 
1384. Profª  Ah! 
1385. Alice  Faltou fazer o do zero. 
1386. Profª.  Por que deu? Esquisito. 
1387. Alice O que que eu fiz de errado, professora? 
1388. Profª. Dois. Quatro vezes 2π, beleza. 
1389. Alice Não é oito, não é seis. 
1390. 
1391. 

Profª. É duas vezes isso daqui. 
(Referindo-se a 2.(-cosx) – não foi colocado os parênteses) 

1392. Alice Ah! Então, por isso que deu errado. 
1393. 
1394. 

Profª.  É, primeiro você tem que achar o cosseno e depois tem que multiplicar por 
dois, primeiro você acha cosseno e depois multiplica por dois. 

1395. Alice Ah! Tá. Então ainda tá errado. 
1396. Bruna Por que a gente colocou duas vezes quatro, seis? Porque estava distraída. 
1397. Alice Eu também, eu também. 
1398. Bruna Por que a gente estava falando. 
1399. 
1400. 

Alice É, e a gente ficou com seis na cabeça. 
Menos cosseno de 2π, dá menos um. 

1401. Bruna Põe na cabeça, dá menos um. 
1402. 
1403. 

Alice Já coloca aqui, menos uma vez dois, dá menos dois. Quatro vezes dois, são 
oito. 

1404. Bruna Então é 8π menos 2. 
1405. 
1406. 
1407. 
1408. 
1409. 

Alice Menos dois. “Eita”. É isso aqui mesmo? 
(Murmúrios não compreendidos no áudio) 
Eu vou apagar com a borracha. Calma. (conversas paralelas...). 
O professora (Chama a professora - mais conversas paralelas). 
Eu não entendi, “Bruna”, como é que faz isso aqui? 

1410. Bruna Mas o resultado não dá 8? 
1411. Alice Mas aqui vai dar menos dois. Então vai ser 8π menos 4. 
1412. Bruna (Comentário não compreendido) 
1413. Alice Então vai dar 4π. 
1414. Bruna Aí. Então! O resultado é 8. 
1415. Alice O professora (chama a professora) 
1416. Profª. Conseguiram? 
1417. Alice Não. 
1418. Bruna Tá complicado esse negócio do cosseno. 
1419. Alice Como vai esse aqui deu menos dois, tem que dar menos um. 
1420. Profª.  Esse aqui é menos um. 
1421. Alice Vezes dois, dá menos dois. 
1422. 
1423. 

Profª. Dá menos dois, tá. Cuidado que a substituição do de cima, menos a 
substituição do de baixo (acerta o sinal). 

1424. Alice Então vai dar 8π, porque é menos e menos é... 
1425. Bruna Então dá 8π. 
1426. 
1427. 

Alice Por que ó, aqui é menos dois, menos dois, dá zero. Ah! “Bruna” dá 8π. “Bruna” 
(Volta a ler a última questão) 

1428. Bruna Uma constante. Cadê o primeiro processo. 
1429. 
1430. 
1431. 

Alice No primeiro processo, uma constante. Esse aqui, não é. É uma constante e no 
segundo processo foi uma função. 
(Obs.: estão somente olhando a resolução dupla do segundo cálculo). 

1432. Bruna Ah, eu não sei explicar isso, professora. 
1433. Alice Eu também não sei professora. 
1434.  (Parada para recado e marcar próximos encontros) 
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1435. 
1436. 
1437. 

Alice Toma (passando o papel para “Bruna”). 
Eu infelizmente não posso explicar o porquê. Infelizmente porque eu não sei 
mesmo. 

 

Vídeo: 29/05 – dupla 1 – Tarefa V – Atividade Seno/Atividade Quadrática 

1438. 
1439. 

Paulo Lê a questão f: Identifique (nomeie) a face do sólido a qual você calculou a 
área.  

1440. Maria Qual é o intervalo? 
1441. Paulo [a,b] 
1442. 
1443. 

Maria Relê a questão: Identifique (nomeie) a face do sólido a qual você calculou a 
área. 

1444. 
1445. 
1446. 
1447. 

Paulo A face da base (Não compreendido no áudio) 
 

1448. Profª Que face vocês calcularam? 
1449. 
1450. 
1451. 
1452. 
1453. 

Paulo A face da base. 
 

1454. Profª. Isso. Faz o desenhinho da face lá. O pessoal fez o desenho, achou mais fácil.  
1455. 
1456. 
1457. 

Paulo Lê a próxima questão: Calcule a integral do resultado obtido no item e, para 
o intervalo [c,d]: ∫(resultado do item e)dy. 
Pega o resultado e coloca o intervalo [c,d], exatamente de zero a dois. 

1458.  (Silêncio) – Maria resolve. (Conversas paralelas) 
1459. 
1460. 
1461. 

Paulo O pro (professora) essa g (questão) aqui, ó. 
Para calcular o resultado do item c, tem que pegar esse resultado aqui e 
integrar. 

1462. Profª. Esse resultado. 
1463. Maria Para o intervalo [c,d]. 
1464. Profª. É. 
1465. Maria Ah! 
1466. Profª. Tem que integrar. 
1467. 
1468. 

Maria Agora vamos integrar esse. Vai soma um, desce. Quando a gente integra 
número sem x, o x fica? 

1469. 
1470. 

Paulo Lógico. (Murmúrios não compreendidos, no áudio da gravação, durante 
a resolução) 6,67. 

1471. 
1472. 
1473. 

Maria Vamos lá. 
Lê a próxima questão: Clique na opção "processo de integração" e observe 
o que acontece. 

1474. 
1475. 
1476. 

Paulo Ele sai do zero e caminha. Acho que o processo de integração, conforme ele 
aumenta, aumenta o volume do sólido. 
(Repete) Conforme ele aumenta, aumenta o volume do sólido. 

1477. 
1478. 
1479. 
1480. 
1481. 

Maria Ele pega só esse pedacinho para lá, ou de lá para cá.  
 

1482. Paulo Daqui para lá, o valor. 
1483. 
1484. 

 (Conversas paralelas). 
(Pergunta para a professora/pesquisadora sobre o resultado da integral) 

1485. Profª. Tá certo e tá certo a integração. 
1486. Maria Aí eu substituo no valor de y. 
1487. Profª. No valor do y. Tá certinho. É só fazer essa conta agora. 
1488. Maria Tá certo. Tá vendo? 
1489. Paulo  Eu falei que tava certo. 
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1490. 
1491. 

Maria Oito vezes dois (murmúrios). Calma aí, a primeira integral é a área e a 
segunda integral é o volume. (Comentários não compreendidos) 

1492. 
1493. 
1494. 
1495. 
1496. 

Paulo Lê a questão i: Que relações, caso existam, você observou entre o 
deslocamento do plano que delimita o tronco de prisma e o valor de seu 
volume?  
A não, isso daqui é porque tá ligado na ... (Não compreendido no áudio) 
É, um tá ligado ao outro (comentários não compreendido) 

1497. 
1498. 
1499. 

Paulo Lê a questão j: Inverta a ordem das integrais, calcule a nova integral e 
verifique se os resultados obtidos nos dois processos são iguais. 
Próxima aula. 

 

Vídeo: 29/05 – dupla 2 – Tarefa V – Atividade Seno/Atividade Quadrática 

1500. 
1501. 

Alice Tá começando. É a j, a k e a l, não é isso? (referindo-se as questões da 
atividade seno) 

1502. Bruna A j já foi. A k. 
1503. 
1504. 
1505. 

Alice Não. A j tem que escrever, porque pergunta. Esse aqui nós respondemos o 
que? (referindo-se a questão j). 
Mas isso tudo de cálculo não é só da j. Porque você não perguntou? 

1506. 
1507. 

Bruna  Tá, mas aqui parada, aqui onde está? Ah! Não 
Pera. Essa aqui é a primeira, não é? (referindo-se a primeira integral). 

1508. 
1509. 
1510. 

Alice Só essa aqui, ó. 
Qual que é x? primeiro dx dy. 
E essa aqui x e depois y, não é isso? 

1511. Bruna Isso. 
1512. 
1513. 
1514. 
1515. 
1516. 
1517. 
1518. 
1519. 
1520. 
1521. 

Alice É isso aqui só. Não é isso aqui. Apaga. 
(apagam a atividade que parece pelas imagens 
do vídeo estar correta) 

 
 
 
Porque esse aqui já tá aqui, ó. (Virando a folha e 
mostrando o primeiro processo de integração) 
 
 

1522. Bruna (começa a apagar) 
1523. Alice Não (grita). 
1524. Bruna É até aqui, ó. 
1525. Alice Ah! Então tá. 
1526. Bruna Aqui ó. 8π. É unidade de área. 
1527. 
1528. 

Alice Volume, 8π é unidade de volume. Unidade de área é 4π. É o 4π unidade de 
área. 

1529. Bruna Tá certo. 
1530. 
1531. 
1532. 
1533. 

Alice 8π é unidade de volume. 
Aí ele pergunta assim ó: o que acontece se invertermos a ordem do cálculo 
das integrais, ou seja, primeiro calcular em relação a variação de y. 
Na verdade, essa é a k.(questão) 

1534. Bruna E a j? 
1535. 
1536. 

Alice Coloca j e k e aí, a gente responde os dois juntos que não tem problema. 
Deixa que eu vou apagar (conversas paralelas). Coloca j tracinho k. 

1537. Bruna  Jk 
1538. Alice Certo. Aí ele pergunta: O que acontece se invertermos a ordem das integrais? 
1539. Bruna Pera aí. 
1540. 
1541. 

Alice Ou seja, calcular em relação a variação de y. O que acontece? 
É, se invertermos a ordem do cálculo... 

1542. Bruna É a j? 
1543. Alice Não. A K 
1544. Bruna Sério. 
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1545. 
1546. 

Alice Não, já tá no... (Comentários não compreendido no áudio da gravação). 
Escreve aqui embaixo. (Discussão de como apresentar a resposta). 

1547. Bruna Fica feio. 
1548. 
1549. 
1550. 

Alice Não fica. É a explicação da conta. Se invertermos a ordem do cálculo... 
(conversas paralelas – comentando que o sólido parece uma pista de 
skate). 

1551. Bruna Você perdeu o fio da meada. 
1552. 
1553. 

Alice Dos cálculos, do cálculo das integrais vamos obter o mesmo resultado. O que 
eu coloquei? 

1554. 
1555. 

Bruna  Lê a resposta: Se invertermos a ordem do cálculo das integrais vamos obter o 
mesmo resultado. 

1556. Alice Porque calculamos o volume do mesmo sólido, porém do lado diferente. 
1557. Bruna De lados diferentes. 
1558. Alice Isso. 
1559. Bruna Então é. 
1560. 
1561. 
1562. 
1563. 
1564. 
1565. 
1566. 
1567. 

Alice Ah! Tá. Agora a L (questão l – lê a questão) 
Você poderia explicar por que na primeira integral do primeiro processo o 
resultado foi uma constante e, do segundo processo foi uma função? 
A primeira integral... não é. 
A primeira integral do primeiro processo, o resultado é uma constante. O 
resultado foi uma constante pois calculamos uma parte igual da figura. 
No segundo processo foi uma função porque as partes ou fatias da figura são 
diferentes. (conversas paralelas). Não é bem isso não. O que eu colo... 

1568. Bruna (lê a resposta). 
1569. Alice É, é isso mesmo. 
1570. Bruna É isso mesmo. 
1571. 
1572. 

Alice Acabou. Vamos para o próximo. (referindo-se a próxima atividade – a 
quadrática) 

1573. Bruna Partiu. 
1574. 
1575. 
1576. 
1577. 
1578. 
1579. 
1580. 
1581. 

Alice Lê a introdução (apresentação da atividade quadrática) 
O sólido representado no espaço cartesiano é um tronco de prisma de base 
retangular. Podemos dizer que ele é um sólido limitado superiormente pela 
função de duas variáveis (constante) f(x,y)= x2+y2+a, onde a varia de 0 até 2 
através do controle deslizante, e lateralmente por [a,b] x [c,d]. 
Olha que legal. (referindo-se ao controle deslizante e o que o movimento 
deste acarreta no applet). 
I, sumiu. I, sumiu. 

1582. Bruna Acha. 
1583. 
1584. 

Alice Movimente o controle deslizante (a) e observe o que acontece com a altura do 
sólido. 

1585. Bruna Com a altura do sólido? 
1586. 
1587. 

Alice É. Qual é o sólido? É esse, não é? 
A altura do sólido não acontece nada, não é? 

1588. Bruna Não mesmo, fica parado. (pega o lápis para começar a responder) 
1589. Alice Calma, não sei se tá certo. 
1590. Bruna Mas não mexe mesmo o sólido. 
1591. Alice Mas esse não é o sólido, também. 
1592. Bruna Não mexe não. 
1593. 
1594. 
1595. 
1596. 
1597. 
1598. 
1599. 

Alice De qualquer forma a altura não altera em nada, porque ele 
abre e fecha, mas a altura é a mesma. 
 

1600. Bruna É a mesma. 
1601. Alice Então o que nós podemos dizer, “Bruna”. 
1602. Bruna A altura do sólido permanece a mesma. 
1603. Alice O que acontece com a altura (relendo a questão) 
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1604. Bruna Movimentando z, pera aí. Observamos que não ... 
1605. Alice Observamos que não altera em nada, que não ... 
1606. Bruna Movimentando o controle deslizante ... 
1607. Alice Deslizante ... 
1608. Bruna Não altera. 
1609. Alice A altura do sólido não se altera. 
1610. Bruna Deslizante não 
1611. Alice  Ah? 
1612. Bruna Observamos que movimentando o controle deslizante não altera em nada ... 
1613. Alice A altura do sólido. 
1614. Bruna Lendo a questão b: Coloque o controle deslizante no a ... 
1615. Alice Zero 
1616.  (Comentários não entendido no áudio da gravação e conversas paralelas) 
1617. 
1618. 

Alice (volta a mexer no controle deslizante) 
A base do sólido diminuiu, não é isso? 

1619. 
1620. 

Bruna Tô prestando atenção na conversa, desculpa. 
(conversas paralelas) 

1621. Alice Então agora a gente tá na b, não é isso? 
1622. Bruna É 
1623. 
1624. 

Alice Coloque o controle deslizante no zero. O que acontece? Hum ... 
Dá para a gente dizer ... 

1625. Profª. Essa é a próxima (distribuindo os sólidos impressos). 
1626. 
1627. 

Alice Aí que muito legal, professora, depois a gente pode levar embora. Pode levar 
de recordação? (conversas paralelas) 

1628. Alice O que podemos dizer, se a gente sobe? 
1629. Bruna Muda a base, não é? 
1630. 
1631. 

Alice Quando o controle deslizante (a) está no zero, a base fica também no zero do 
eixo x e do z, também no zero de x e do z, é isso? 

1632. Bruna Sim. 
1633. 
1634. 

Alice Não. Pega mais. Ela tá no do eixo y, também, tá vendo. 
(comentários não compreendidos) 

1635. Alice Mas acho que é isso que a gente pode falar. 
1636. Bruna No x, ele tá em qual? 
1637. Alice No zero, no zero, vírgula um. Se bem que eu acho que no zero. 
1638. Bruna É zero. (mexe no applet- comentários não compreendidos) 
1639. 
1640. 
1641. 
1642. 
1643. 
1644. 

Alice Ah, não. Pera aí. (pega o mouse e mexe no applet). 
Quando o controle deslizante está no zero, altera o 
volume do sólido. Tá vendo, ah! É um arco. Olha aqui, 
ó. Você tá vendo como ela fica aqui, ó, o rosinha. O 
rosinha. 
 

1645. Bruna Não dá para ver direito. 
1646. 
1647. 

Alice É porque eu virei para lá para gravar legal. 
Você tá vendo aqui, esse ...(paraboloide), eu esqueci o nome disso. Esse ... 

1648. Bruna Esse. 
1649. Alice Fala aí, algum nome difícil. 
1650. Bruna  Ah, eu sei é alguma coisa com s. 
1651. 
1652. 

Alice Ah, Ah. Tá vendo a curva que tá fazendo, ele faz o desenho (se referindo ao 
desenho do sólido impresso). 

1653. Bruna Ah! É mesmo. 
1654. Alice Tá vendo, ó. 
1655. Bruna Certinho, né (expressão sorridente), vamos responder. 
1656. Alice Quando o controle deslizante está no zero. 
1657. Bruna Não. Não tá perguntando, mas a gente vai colocar. Tá, mas a resposta de c. 
1658. Alice Tá. Mas comentar. A professora quer que a gente comente. 
1659. Bruna Quando o controle deslizante tá no zero. 
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1660. 
1661. 
1662. 
1663. 
1664. 
1665. 

Alice Ele altera o volume do sólido, porque a altura não 
mexe. O volume sim. Ele corta uma parte do volume 
que o sólido tem. 
 

1666.  (Conversas paralelas) 
1667. Bruna Lê a questão c: Qual é o intervalo [a,b] que limite este sólido no eixo x? 
1668. 
1669. 
1670. 
1671. 
1672. 

Alice O que é a e b. Ah não, já sei, esquece. 
A e B no eixo x, cadê o eixo x. Sumiu o eixo x. Aí, de zero ... 
O intervalo que limita este sólido no eixo x. 
(param para conversar sobre o quando havia gostado da pecinha) 
Esse sólido no eixo x, que limita... (mais conversas paralelas). 

1673. Bruna O intervalo que limita. 
1674. Alice É de zero, é o sólido? De zero a um. 
1675. Bruna Não. Fala. 
1676. Alice O intervalo que limita esse sólido no eixo y. 
1677. Bruna O intervalo que limita no eixo x. 
1678. Alice É. 
1679. 
1680. 

Bruna Não coloquei eixo x. (conversas paralelas) 
No eixo y, é? 

1681. 
1682. 
1683. 
1684. 
1685. 

Alice De zero a dois, no eixo y é de zero a dois. 
Lê a questão e: Sabendo que a integral de Riemann nos fornece o valor da 
área de uma determinada região, calcule a integral definida: 
∫ f(x, y) dx para o intervalo [a, b]. 
Qual é a função aqui? 

1686. Bruna X ao quadrado, não é isso? 
1687. Alice É só x ao quadrado, não é? Ele que a integral [a,b], não é? 
1688. Bruna É. 
1689. Alice Não pode falar aqui, mas [a,b] no eixo x, integral de x ao quadrado. Certo? 
1690. Bruna Mais y ao quadrado dx. 
1691. Alice Igual (conversas – gente eu adorei essa pecinha, parece um castelinho) 
1692. Bruna (continua a fazer a integral). 
1693. Alice Mas eu tenho uma dúvida. Se eu vou multiplicar x por y. Qual é o valor de y. 
1694. Bruna É um, é um. 
1695. Alice Todo (não compreendido no áudio) na forma de letra é um. 
1696. Bruna Tá. Não só até... Ó. 
1697. 
1698. 
1699. 
1700. 
1701. 

Alice Mas não é apenas, vamos fazer no intervalo de zero a um (referindo-se ao 
intervalo de integração). 
Aqui, também, de zero a um. (mais conversas paralelas sobre a pecinha). 
É igual (comentários não compreendidos e ficam escutando as outras 
duplas) 

1702. 
1703. 
1704. 

Alice (lê as outras perguntas e faz um comentário) 
O item c é esse aqui, eu heim, tá certo ...Então vamos. 
(comentários não compreendidos) 

1705. 
1706. 

Alice Ah tá, eu entendi. Deixa eu fazer aqui primeiro e depois você passa para aí. 
É de zero a um, não é? 

1707. Bruna É de zero a um (Começou a resolver). 
1708. Alice Professora. Ali o y vale um, não é? Ou não? (professora confere os limites) 
1709. 
1710. 

Profª. Aqui (apontando no applet), no eixo x. O x é o vermelho, vai de menos um 
até um. 

1711. Alice Ah! Tem que pegar. Ah! 
1712. Profª. Os dois lados. 
1713. Bruna X é do menos um até o um. 
1714. 
1715. 

Alice Isso. (pergunta para a professora) 
Então é um? 

1716. Profª. É do menos um ao um. 
1717. Alice E o y? Por que ele não é x? 
1718. Profª. Você tá fazendo o dx, então é o x que você vai substituir. 
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1719. Alice Mas aí ele não vale um? 
1720. Profª.  Não, fica a letra. 
1721. Alice Ah! Tá vai dar uma função. Nós trocamos, y tem de zero a dois, não é?  
1722. Bruna De zero a dois. 
1723. 
1724. 
1725. 
1726. 
1727. 
1728. 
1729. 
1730. 
1731. 

Alice (Volta a verificar no applet) 
Tá certo, de menos um até um. Vamos lá. (Volta a fazer para resolver a 
integral – vai murmurando enquanto realiza os cálculos).  
Vamos lá, vamos fazer a integral de menos um para um. Não alterou, tá vendo, 
ó. Tá difícil assim, heim. 
Nossa que dificuldade, meu Deus, vamos “Bruna” 
(Comentários paralelos e a folha de resposta é passada para “Alice” – 
volta ao applet, verifica novamente e afirma) 
A altura não muda. Essa é a ... 

1732. Bruna G 
1733. 
1734. 
1735. 

Alice Lê a questão f: Identifique (nomeie) a face do sólido a qual você calculou a 
área.   
Ó, vamos lá. A área que eu calculei foi do eixo x, não é isso? 

1736. Bruna x. 
1737. Alice Não foi isso? 
1738. Bruna É verdade. 
1739. Alice Pera aí. (Volta na questão para ver- conversas paralelas) 
1740. Alice Ah! Tá. Anota aí. A face que calculamos a área 
1741. Bruna A fase? 
1742. Alice A face, Ah “Bruna” você entendeu, não precisa dificultar. 
1743. Bruna A face que calculamos ... 
1744. 
1745. 
1746. 
1747. 

Alice (Vai mexendo no applet – aumentando a imagem que não é possível 
visualizar na tela) 
Vichi. Mas não dá para ver. Vichi, ó lá, misericórdia. O que aconteceu com o 
tamanho da face? Você viu? 

1748. Bruna Tá grande. 
1749. 
1750. 

Alice Sumiu, vou colocar o máximo que a gente consegue enxergar aqui, né. Por 
que? E agora? A gente consegue ver que é seis. 

1751. Bruna Seis. 
1752. Alice Porque aqui tá no cinco, não é? 
1753. Bruna É. 
1754. 
1755. 

Alice Tá afirmando aqui. Por isso tá no cinco (referindo ao que está vendo na tela). 
Professora  (Chama a professora). 

1756. Profª. Oi. 
1757. Alice Professora aqui eu não consigo ver o programa no eixo z. 
1758. 
1759. 

Profª. Vamos pedir para carregar de novo. Mas no eixo z a altura dele é a função x e 
y ao quadrado, tá vendo? 

1760. Alice Ah! 
1761. Profª. Ele não tá pedindo no eixo z, tá pedindo no x e no y. não é? 
1762. Alice Não, tá pedindo nomeia a face para qual você calculou a área. 
1763. Bruna Nomeia a face ... 
1764. Profª. Vê no sólido, na pecinha. 
1765. Alice Esse aqui. 
1766. Profª.  Cadê a pecinha, não deu a pecinha. 
1767. Alice Hum. Hum. 
1768. Profª. Você calculou de onde? 
1769. Alice De um até menos um. 
1770. Profª. E aonde que é que representa um e menos um nessa peça? 
1771. 
1772. 
1773. 
1774. 
1775. 
1776. 
1777. 

Alice É o x. aqui. 
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1778. 
1779. 

Profª. Então você pode falar que é a de menor tamanho, ou você pode desenhar ela 
lá. Entendeu? 

1780. Alice Ah. Eu entendi. 
1781. Bruna A face que o plano é de menor tamanho, né? 
1782. 
1783. 
1784. 
1785. 
1786. 
1787. 
1788. 

Alice Não, face que é de menor tamanho. 
Desenha aí. 
(“Alice” pega para desenhar, olhando para o sólido 
impresso) 
Não ficou nada parecido. 

1789. Bruna Só que não, mas você tentou. 
1790. 
1791. 
1792. 
1793. 

Alice Vamos lá, qual que é a próxima? A g (Questão) 
Lê a questão g: Calcule a integral do resultado obtido no item e, para o intervalo 
[c,d]: ∫(resultado do item e)dy. 
Mas o resultado do item c, não é o intervalo? 

1794. 
1795. 

Bruna Relê: Calcule a integral do resultado obtido no item e ... 
A gente não terminou ainda. 

1796. 
1797. 
1798. 
1799. 
1800. 
1801. 

Alice Falta terminar a um. 
Vamos fazer. Cadê (pega a folha de respostas) 
C,d, qual é o intervalo? Zero a dois (conversas paralelas) 
Ichi...(depois de alguns instantes, chama a professora) 
Professora tira uma dúvida. 
Se eu fiz isso aqui, eu tenho que por c, o que eu faço para substituir no y? 

1802. Bruna É dx, então você tem que substituir. 
1803. Alice E substitui só o y e não tem que substituir y aqui. 
1804. Bruna Não. 
1805. Alice Professora. 
1806. Bruna Ali não tá substituindo. 
1807. Alice Mas aí eu tenho que considerar constante o resultado dessa eu integro? 
1808. Profª. Isso. 
1809. Alice Mas aqui eu adiciono y? 
1810. Profª Sim. 
1811. Alice E aqui eu deixo com tá. 
1812. Profª. Não, soma um no expoente e divide pelo valor do expoente. 
1813. Alice Aqui, né? 
1814. Profª. É. 
1815. 
1816. 

Alice  Ah, tá! (murmúrios para resolução) 
Então vai ser dois vezes dois mais dois dividido por três, não é isso? 

1817. Bruna Isso. 
1818. 
1819. 

Alice Então a gente faz aqui, zero, vai dar zero. Então não precisa fazer 
(murmúrios). Dois vezes dois mais dois vezes ... 

1820. Bruna Dois vezes dois, aí vai dar ... 
1821. Alice Quatro sobre dois. 
1822. Bruna Sobre três mais 4. 
1823. Alice (murmúrios) é menos, não é menos? 
1824. Bruna (Murmúrios) 
1825. Alice Ah! 
1826. Bruna Quatro, dois vezes dois (apontando na folha) 
1827. Alice O que que foi “Bruna”? 
1828. Bruna Para ... era (incompreendido no áudio) 
1829. 
1830. 

Alice Tá certo. Eu posso por... (incompreendido no áudio) 
Não posso “Bruna”. Sessenta e quatro. 

1831. Bruna Sessenta e oito. 
1832. Alice Sessenta e oito sobre três, sessenta e oito divide por três? 
1833. Bruna Não. 
1834. Alice Então vai ficar sessenta e oito sobre três (murmúrios), menos (murmúrios). 
1835. Alice É isso “Bruna”? 
1836. Bruna Isso é cansativo. 
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1837. 
1838. 
1839. 
1840. 

Alice Vai guardando as coisas aí, que tá tudo jogado, pelo amor de Deus? 
Vamos lá j, g quer dizer. Relê a questão g. 
Mas a integral do item c a gente já calculou. 
Professora a gente já calculou a integral de c. 

1841. Bruna Já 
1842. 
1843. 

Alice Professora, a g não pede para calcular no intervalo [c,d], mas aqui já não fez 
(apontando para o item e) 

1844. Profª. Ah, é 
1845. Alice É. 
1846. Profª. É o resultado daqui. Ah você já fez. 
1847. Alice Já? 
1848. 
1849. 

Profª. Olha aqui, você calculou dois lados, você calculou o outro lado também. 
Só que essa aqui é a ... 

1850. Alice G 
1851. Profª. G 
1852. Alice Cadê a borracha? 
1853. Bruna H 
1854. 
1855. 

Alice Vamos para a h 
Lê a H: Clique na opção "processo de integração" e observe o que acontece. 

1856. Bruna E veja o que acontece.? 
1857. Alice Observe o que acontece. É observe o que acontece, não veja. 
1858. Bruna Você entendeu? 
1859. Alice Olha (incompreendido) cara, o tamanho (incompreendido). 
1860. Profª. Ele tá andando, devagarzinho, é que você mexeu e ai ele parou. 
1861. Alice Aqui? Ó? 
1862. Profª. É, conforme ele anda, o que acontece? 
1863. Alice Vai aumentando o volume. 
1864. 
1865. 

Profª. Vai aumentando o volume é aquele o quê? 
Aquele processo de fazer. 

1866. Alice Você já vai escrever, nossa como você é rápida. 
1867. 
1868. 

Profª. Vê se bateu resultado do seu? Aproximadamente não é, porque lá ele dá em 
decimal. 

1869. Bruna Deixo eu ver. Deu quarenta e três, acho que não entendi. 
1870. Alice A primeira deu quanto? 
1871. Profª. Não. É a segunda. 
1872. Alice Já que é o volume. 
1873. Bruna A segunda (murmúrios). 
1874. Alice Sessenta e oito sobre três, deu 22,3 mais ou menos. 
1875. Profª. E lá deu 6,67. 
1876. Alice Então tá errado. 
1877. Profª. Tem alguma coisa errada, o seu deu sessenta e oito. Ache o erro. 
1878. Alice Sobre três. 
1879. Profª. É dá 22. 
1880. Alice Vinte e dois, vírgula... e o que eu fiz de errado? 
1881. Profª. Vinte e dois é um número muito, muito grande. 
1882. Alice Eu não quis por zero porque vai dar zero. 
1883. 
1884. 
1885. 

Profª. Certo, certo, aí você colocou 2 colocou 3 e zero vai dar zero. Quatro, 64. Não 
é quatro ao cubo. É dois ao cubo vezes dois. Dois ao cubo é oito, oito vezes 
dois dá dezesseis. 

1886. Alice Ah tá. 
1887. Profª. Primeiro faz a potência e depois multiplica. 
1888. Alice Ah! Dezesseis, vai dar. Nossa. 
1889. Profª. Não é 16 ao cubo. Dois ao cubo vezes dois dá 16. 
1890. Alice Ah! Já tiro. 
1891. Profª. Vezes dois já é dezesseis. 
1892. Alice Ah, dá a borracha. 
1893. Profª. Continha, hein. 
1894. Alice Dá isso mesmo, 6,67. 
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1895. Bruna Você colocou 6,67, 
1896. Alice Não, não precisa. 
1897. Bruna Vai, conforme mexemos o controle deslizante. 
1898. Alice É qual? 
1899. Bruna A h. 
1900. Alice A h. O controle deslizante, o volume vai se alterando. 

 

Vídeo: 08/06 – dupla 2 – Tarefa V – Atividade Quadrática /Atividade Tetraedro 

1901.  (Conversas paralelas por 13 minutos e 45 segundos) 
1902.
1903.

Alice Então agora vamos para a i (questão), não é isso? 
H já foi, i (questão). 

1904. Bruna  Que relações (risos) que relações .... que relações 
1905.
1906.

Alice Os dois se altera, né? Que relações? 
Os dois se alteram. 

1907. Bruna Se mexermos ... 
1908. Alice Ah! 
1909. Bruna Se mexermos (Não compreendido no áudio – conversas paralelas) 
1910.
1911.

Alice Ah! Vamos lá, j. Inverta a ordem as integrais, calcule a nova integral e verifique 
se os resultados obtidos nos dois processos são iguais. 

1912. Bruna Por lei, não é? 
1913. Alice Fez dx primeiro. 
1914. Bruna  Então dy. 
1915.
1916.

Alice Não é esse aqui, agora faz esse, não é isso? Não. 
É só fazer y na função ao contrário. 

1917. Bruna É, o y. 
1918. Alice Agora eu faço, né “Bruna”? 
1919. Bruna Sim, você faz. 
1920.
1921.

Alice É justo, né Bruna? Isso é injusto “Bruna”, não vem de papo, não. 
(Conversas paralelas) 

1922.
1923.

Profª. Deixo eu ver vocês. Aonde vocês tinham parado? 
(Referindo-se ao encontro anterior) 

1924. Alice Inverta as integrais ... 
1925. Profª.  Então você vai ter que fazer. 
1926. Alice Dy. 
1927.
1928.

Profª.  E depois dx, inverte esses duas aqui numa só, faz primeiro uma e depois faz a 
outra. O mesmo da j. 

1929. Alice Primeiro dy. (conversas paralelas) A integral, a gente faz a dy. 
1930. Bruna Agora vai inverter. Agora é a dx. 
1931. Alice É menos um e um, não é? 
1932. Bruna É. 
1933. Alice Aí eu faço dessa aqui, não é? Do resultado de y. 
1934. Bruna Do resultado do y, você integra. 
1935. Alice Integra. Então é dois x ao quadrado (2x2), mais ... 
1936. Bruna Aqui não é dois. 
1937. Alice Dois x ao quadrado (2x2) 
1938. Bruna Mais 8. 
1939. Alice  O cérebro já entrou de férias. 
1940. Bruna Vai. Mais oito. 
1941.
1942.
1943.

Alice Não, não, o cérebro já entrou de férias. (Conversas paralelas). 
Dx. Ah! Esse aqui tem que substituir os dois. Vê aqui “Bruna”. Não, não vê, 
“Bruna”. (Conversas paralelas). É y, não é? 

1944. Bruna É, é isso. Qual que é a próxima? 
1945.
1946.
1947.

Alice Nem sabe, nem sabe o que tá falando. O que é isso? A k (questão) não sei fazer 
não. Escreva o processo do cálculo usando apenas uma expressão. 
É esse aqui que faz. Ah! É esse aqui então, não é? 

1948.
1949.

Bruna Essa expressão você vai utilizar do ... 
(conversas paralelas e fala incompreendida no áudio). 
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1950. Alice Não é isso? 
1951. Bruna É. 
1952.
1953.

Alice Mas não precisa, né? Eu acho que é isso. 
A expressão é essa, não é? Tá, próxima. (Foram para a última atividade) 

1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.

Bruna (Lê a introdução da atividade: O sólido representado no espaço cartesiano é 
um tetraedro. Podemos dizer que ele é um sólido limitado superiormente pela 

função de duas variáveis f(x,y)= − 𝑥 − 𝑦 + 2 , e a base é um triângulo 

limitada em x de zero até três [0,3] e, em Y de zero até   y= − + 4. 

Cadê o caderno que você estudou hoje. É aquilo que a gente estudou antes de 
chegar aqui, lembra? 

1961.
1962.

Alice Lembro. Sensacional, vamos lá. 
Mas ela quer que eu escreva a expressão da integral dupla. 

1963. Bruna É 
1964. Alice Quer fazer? 
1965. Bruna Não. 
1966.
1967.

Alice É porque a sua letra é mais visível. A minha é muito pequena. 
Não, eu faço aqui e você copia. 

1968. Bruna  Sim. 
1969.
1970.
1971.

Alice A minha letra é muito pequena. (Murmúrios na resolução) 
Eu fiz, mas acho que não é isso. Não espera. (Mexe no applet) 
Tem que função? 

1972. Bruna Hum, hum. 
1973. Alice  y. 
1974. Bruna Vê a inversa, Função. 
1975. Alice Não vamos fazer só essa aqui, tem que integrar as duas. 
1976. Bruna Depois, faz (Não entendido no áudio). 
1977. Alice Tá, você consegue enxergar? 
1978. Bruna Sim. 
1979. Alice Entendeu? Entendeu não. 
1980. Bruna Não. É esse aqui. 
1981. Alice Essa? 
1982. Bruna Ah, tá! É até em cima então. 
1983. Alice É. 
1984. Bruna Entendi. (resolvem a integral mantendo uma conversa paralela) 
1985.
1986.

 Bruna passa a limpo a resposta na folha enquanto as conversas paralelas 
são mantidas. 

1987.
1988.

Alice Eu vou fazendo a outro mais rápido.  
Professora, me dá um help. (chama a professora). 

1989. Profª.  Sim. 
1990. Alice Eu não lembro o que eu tenho que fazer depois. Eu esqueci. 
1991. Profª Você já calculou até o final? 
1992. Alice Não. Ainda não. Temos que calcular essa daqui agora. 
1993. Profª Pera aí. Você já substituiu? 
1994. Alice Já. 
1995.
1996.
1997.

Profª. Ah! Você já. Nossa você já tá aqui embaixo. Já tá na coisa ... 
(professora corrigindo o que foi feito). Agora precisa fazer ... Esse é que 
número, que é? 

1998. Alice É vezes. 
1999. Profª. Então multiplica. 
2000. Alice  Eu não posso juntar essas duas, primeiro? 
2001. Profª.  Não, primeiro o produto. 
2002. Alice Então tá errado? 
2003. Profª Tá errado. 
2004. Alice Cadê a borracha? Mas essas duas também está multiplicando. 
2005.
2006.

Profª. Deixa eu ver. Isso aqui é vezes, potência, produto, potência, produto e produto, 
não. 

2007. Alice Agora eu vou lembrar como multiplicar fração. 
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2008. Bruna Fração multiplica direto, em cima e embaixo. 
2009. Alice Mas aqui é diferente. 
2010. Bruna Não, não é não. Pode multiplicar, não pode é somar. 
2011.
2012.

Alice Então. Né. Vou fazer na calculadora, de cabeça não vai não. A cabeça já 
desligou. 

2013. Bruna Já desligou “Alice”. Já tá de férias. 
2014. Profª Não dá para simplificar? 
2015. Alice Acho que essa dá. 
2016. Profª Aqui, ó. Vinte e sete dividido por três (27:3). 
2017. Bruna Dá nove (9). 
2018. Profª Pode cortar com esse nove? 
2019. Bruna É tudo isso daqui dá quatro (4). Tá. 
2020.
2021.

Alice (murmúrios) Agora isso aqui não tem como? 

(Referindo-se a expressão: − 
𝟖

𝟑
.

 𝟗

𝟐
) 

2022. Bruna Nove e três e oito e quatro. 
2023. Alice Quatro. 
2024.
2025.

Bruna Ó, nove dividido por três (9:3) dá três, embaixo fica um. Oito dividido por dois 
(8:2) 

2026. Alice Quatro 
2027. Bruna Quatro e embaixo fica um. 
2028. Alice Menos mais doze (12). 
2029. Bruna Não, e o três aqui. Ah, é “Alice”, três ó. Vai dar zero? 
2030. Alice Ao que parece, sim. Vai ficar doze (12), não é isso? 
2031. Bruna Vai dar zero não. 
2032. Alice Vai dar menos. 
2033. Bruna Vai dar quatro (4), né? 
2034. Alice  É. 
2035.
2036.

Bruna Menos doze (-12), mais doze (12), vai dar quatro 4. 

(Referindo-se a: 4 − + 12) 

2037. Alice Aqui é unidade de ... 
2038. Bruna Volume. 
2039. Alice Aí acabou. Né, professora? 
2040.
2041.
2042.

Profª.  Aí acabou? Não ele tá pedindo para você colocar essas duas integrais numa 
só. (a professora lê): Escreva a expressão da integral dupla que representa o 
volume. Tem que colocar tudo isso numa representação de integral dupla. 

2043. Alice Não é isso? 
2044. Profª. É isso, mas para essa função, né? 
2045. Alice Ah, tá! 
2046.
2047.

Bruna Posso pegar, ou você quer fazer? 
(referindo-se a passar a limpo na folha de exercícios o que haviam feito) 

2048. Alice Não pode pegar (conversas paralelas) 
2049. Alice Não coloca x, se não ela vai pensar que é x, põe o pontinho de vezes.  
2050. Bruna Por que você não fez então? (continua a discussão) 
2051. Alice Precisa da integral dupla. Você não deixou eu escrever a integral dupla. 
2052. Bruna Pode esperar. 
2053.
2054.

Alice Não. (conversas paralelas) 
Não é dx. Qual é dx, vai de zero ... (mais conversas paralelas) 

 

 

Vídeo: 08/06 – dupla 1 – Tarefa V – Atividade Quadrática/Atividade Tetraedro 

2055. Paulo Qual é a nossa pendência? (conversas paralelas) 
2056. 
2057. 
2058. 

Maria Le a questão i da atividade quadrática: Inverta a ordem das integrais, calcule a 
nova integral e verifique se os resultados obtidos nos dois processos são 
iguais.  

2059. Paulo Tá, qual a primeira ordem? 
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2060. 
2061. 
2062. 
2063. 

Maria É de menos um (-1) a um (1) e de zero (0) a dois (2). 
(comentários não compreendidos no áudio) 
Não é bom fazer só uma, primeiro? 
Pegar a função, pegar aqui ó. Empresta a borracha. 

2064. Paulo Você colocou essa ordem aí 
2065. Maria Tem que inverter a ordem e fazer as integrais para ver se dá o mesmo resultado. 
2066. Paulo E essa ordem aí de zero(0) a dois (2) e um (1) a menos um (-1). 
2067. Maria É. 
2068. Paulo Ah! Entendi. 
2069. 
2070. 

Maria A gente vai calcular quando a função é x e y, quando a função é xy, a gente vai 
calcular a altura (comentários não compreendidos no áudio) 

2071. Paulo Quando a função é xy, vamos calcular a altura. 
2072. 
2073. 

Paulo Continua sua explicação, por gentileza. Quando a função e x y, você calcula a 
altura? 

2074. 
2075. 
2076. 

Maria A primeira integral você vai calcular a área com essa altura e essa largura, a 
dimensão de baixo. A segunda integral você vai calcular o volume com essa 
dimensão aqui. 

2077. Paulo A primeira. 
2078. 
2079. 
2080. 

Maria Só que aqui ele está pedindo para a gente inverter (relê a questão): 
Inverta a ordem das integrais, calcule a nova integral e verifique se os resultados 
obtidos nos dois processos são iguais. 

2081. 
2082. 

Profª. Como você calculou, você calculou dx dy. Agora é dy dx, não é isso? Essa é a 
última. 

2083. Maria Não, é essa daqui, ó. 
2084. Profª Não. 
2085. Paulo Tem que dar o mesmo resultado. 
2086. Profª. Aqui você calculou primeira a integral dx. A variação de x. e aqui dy. 
2087. Paulo  Ah! 
2088. Profª. Neste daqui você tem que fazer a integral disso daqui dy para a variação de y. 
2089. 
2090. 

Paulo Ah, entendi. Vamos fazer a integral com a variação de y. (murmúrios durante 
a resolução dos exercícios) 

2091. Maria É a mesma integral, aqui. (referindo-se função) 
2092. Paulo É só intervalo, praticamente e dy. 
2093. Maria X ao quadrado vezes y (x2y) 
2094. 
2095. 

Paulo Mais y ao cubo sobre 3 (y3/3) para uma variação de zero a dois. 
Substitui, na verdade agora por dois, o zero a gente não precisa substituir. 

2096. Maria Vai zerar. 
2097. Paulo Vai zerar. 
2098. 
2099. 
2100. 

Maria Então vai dar dois x ao quadrado mais oito terços 2𝑥 +  . 

Agora a gente vai fazer a outra, inversa do dx, do dx, é? Variação de menos um 
(-1) a um. Dois x ao quadrado, né? 

2101. Paulo De dois y ao quadrado. 
2102. Maria Não, mas neste caso a gente vai integrar essa aqui, para dx. 
2103. Paulo Ah, é. (áudio não compreendido) 
2104. 
2105. 

Maria Dx, aí vai dar dois x ao quadrado (2x2) mais. Ah, acho que eu tenho que integrar 

esse aqui, não a primeira função. É, ele que a gente vai integrar é: + 𝑥. 

2106. Paulo (comentários não compreendidos) 
2107. Maria Dois vezes. 
2108. Paulo Um terço sobre 3 mais oito. 
2109. Maria Vezes 1 sobre três menos dois vezes menos um ao cubo sobre três. 
2110. Paulo Mais oito vezes menos um sobre três. 
2111. Maria (comentários não compreendidos) Aí vai dar dois terços. 
2112. Paulo Mais oito terço, mais... 
2113. 
2114. 

Maria Dois terços “Paulo”, conserva a base e soma ... 
Numeradores dezesseis mais quatro. 

2115. Paulo Vinte terços (20/3). 
2116. Maria Já é o volume. 
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2117. Paulo  O volume. Unidade de volume. (murmúrios incompreendidos) 
2118. 
2119. 
2120. 

Maria Lê novamente a questão: Inverta a ordem das integrais, calcule a nova integral 
e verifique se os resultados obtidos nos dois processos são iguais. 
Sim, eram iguais, não? 

2121. Paulo Sim. 
2122. 
2123. 

Maria Da área e do volume (folheia a apostila de respostas para comparar os 
resultados). Falei que tava errado. 

2124. Paulo Não. 
2125. 
2126. 
2127. 
2128. 
2129. 
2130. 

Maria Então vamos para a próxima e lê a questão: Escreva o processo do cálculo 
usando apenas uma expressão. 
(volta a procurar nas atividades anteriores para poder fazer a 
representação da integral dupla - conversas paralelas – e carregam a 
atividade na tela) 
A atividade do tetraedro. 

2131. Paulo Então vamos lá. 
2132. 
2133. 

Maria  (pega a sólido impresso para comparar com a tela) 
Como vai mostrar na tela? 

2134. 
2135. 
2136. 
2137. 
2138. 

Paulo Parece uma pirâmide meia desnivelada. 
É né? 
 

2139. Maria É isso mesmo. 
2140. 
2141. 
2142. 
2143. 
2144. 
2145. 

Paulo Também acho, vamos lá então. Lê a introdução a atividade:  
O sólido representado no espaço cartesiano é um tetraedro. Podemos dizer 
que ele é um sólido limitado superiormente pela função de duas variáveis 

f(x,y)= − 𝑥 − 𝑦 + 2 , e a base é um triângulo limitada em x de zero até três 

[0,3] e, em Y de zero até   y= − + 4. 

Mexe aí no tetraedro para ver o que você acha. 
2146. 
2147. 

Maria  Lê a primeira questão: Escreva a expressão (integral dupla) que representa o 
volume do tetraedro. 

2148. 
2149. 
2150. 
2151. 
2152. 

Paulo É só a gente pegar a base né, é isso? Primeiro pegando a base que é de zero, 
de zero a três. Mas tem essa parte também fracionária. Vê se não tem a parte 
da fração, tem aqui em cima (apontando para o exercício na tela) 
Aqui, ó. Referindo-se à função que delimita a base triangular do tetraedro: 

− + 4. 

2153. Maria É isso. (Mostrando algo que escrevei, não visível no vídeo) 
2154. Paulo Integral Dupla, na verdade. 
2155. Maria A primeira é de zero a três dx e depois é de zero à ... 
2156. 
2157. 
2158. 

Paulo Mas primeiro a gente não tem que primeiro a gente tem que  

fazer de zero até − + 4. Primeiro a gente coloca a fracionária e depois coloca 

a inteira. 
2159. Maria Ah! Para resolver a dx, o resultado sem o x, né? 
2160. Paulo Isso, com certeza, vamos colocar o intervalo. 
2161. Maria O intervalo de zero à ... 
2162. Paulo Menos quatro terços (4/3) de x mais quatro. 
2163. Maria A função é menos dois terços (2/3), né? 
2164. Paulo Isso. 
2165. Maria Dois terços (2/3) de x. 
2166. 
2167. 

Paulo Menos meio (1/2) sobre dois (2), meio (1/2) de y, isso, mais dois (2). Tudo isso 
dx, no final. 

2168. Maria Então a gente integra. 
2169. Paulo É, vamos integrar isso aí. 
2170. Maria Vai dar ... com x não, a gente tem que integrar para dy. 
2171. Paulo É dy. O local que tem x a gente conserva, né?  
2172. Maria É como se fosse um  
2173. Paulo É uma constante 
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2174. Maria  Exatamente. Dois terços (2/3) xy vai ficar ... 
2175. Paulo Isso. Só coloca o y. 
2176. 
2177. 

Maria O meio (1/2) já tem o y, então vai ficar ... eu tô integrando o y, y ao quadrado 
sobre dois, também né? 

2178. Paulo Isso, mais aí sim o dois que tá isolado, você coloca dois y. 
2179. Maria É a mesma coisa, como o dois é uma constante, né? 
2180. Paulo Como a gente já integrou, a gente coloca agora, no final, o intervalo. 
2181. Maria Agora a gente substitui. 
2182. Paulo Isso. 
2183. Maria Mas. 
2184. Paulo No lugar onde tem o y você coloca aquela função lá − + 4. 

2185. 
2186. 

Maria (murmúrios durante a resolução – substituição de variável) 
Mais quatro (4), menos meio (1/2), não é isso. 

2187. Paulo Menos um quatro (1/4). 
2188. Maria Mas não tem meio (1/2) aqui, ó 
2189. Paulo É que multiplicou. 
2190. Maria Esse meio (1/2) daqui com o meio (1/2). 
2191. Paulo Isso. 
2192. Maria Então vai ficar fração vezes fração. 
2193. Paulo Quando a gente multiplica, bota um quarto (1/4). 
2194. Maria Um quarto (1/4) aí, menos ... 
2195. Paulo Quatro sob três x mais quatro ao quadrado mais ... 
2196. Maria Dois vezes ... 
2197. 
2198. 

Paulo Menos quatro terços de x (4/3) mais quatro. 
Complicadinho essa, né? 

2199. Maria É, essa é mais extensa. 
2200. Paulo Então vamos. 
2201. Maria Tem que fazer a distributiva, né? 
2202. Paulo Sim. 
2203. 
2204. 
2205. 

Maria Oito nonos (8/9) de x ao quadrado. Um quarto (1/4) mais, é ..., é ... 
O quadrado de primeiro mais dois vezes o primeiro pelo segundo, mais o 
quadrado do segundo.  

2206. Paulo É, ó, aí pode fazer a distributiva ou fazer o ..., esqueci o nome. 
2207. Maria Produtos notáveis. 
2208. Paulo Produtos notáveis. Na escola a professora fazia chamada. 
2209. Maria Chamada oral, né? 
2210. Paulo Isso. 
2211. Maria Adora fazer isso. 
2212. Paulo Delícia, estamos falando muito. 
2213. 
2214. 

Maria O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o 
quadrado do segundo. Aí tem o quadrado da diferença, também. 

2215. Paulo (Incompreendido no áudio) dezesseis nonos (16/9), isso. 
2216. Maria Menos oito terços (8/3) de x. 
2217. Paulo  Mais oito 
2218. 
2219. 

Maria (Incompreendido no áudio) a gente conserva a letra abaixo de 
Vamos fazer a outra parte. 

2220. 
2221. 
2222. 

Paulo Vamos simplificar o que dá aí, o que dá para dividir por quatro, a gente divide 
para ver se dá para igualar as bases (denominadores). 
Vamos fazer primeiro a ... 

2223. Maria A multiplicação dessa ... 
2224. Paulo É de x ao quadrado. 
2225. Maria A gente faz primeiro a distributiva dessas todas. 
2226. Paulo Pode ser. 
2227. Maria Dezesseis sobre trinta e seis. 
2228. Profª. Empresta um pouquinho o tetraedro. 
2229. Maria X ao quadrado mais trinta e dois x sobre 12. 
2230. Paulo Três 
2231. Maria Sobre doze. 
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2232. Paulo Ah! Sobre doze. 
2233. Maria Mais dezesseis sobre quatro, menos oito terços de x 
2234. Paulo Menos, é menos dezesseis sobre quatro (16/4). 
2235. Maria É menos dezesseis. 
2236. Paulo Isso. 
2237. Maria Ah! É porque é um quarto (1/4). Aí inverte o sinal, dá ..., dá ... 
2238. Paulo Isso. 
2239. 
2240. 
2241. 
2242. 

Maria Agora a gente pode simplificar tudo. 
Dezesseis sobre trinta e seis vai dar quatro nonos, certo? 
Trinta e dois sobre doze também dá, então vai dar oito terços e dezesseis por 
quatro. 

2243. Paulo Só fez dividir dezesseis por quatro que vai dar ... 
2244. Maria Quatro. 
2245. Paulo Quatro menos quatro, na verdade, né? 
2246. 
2247. 

Maria É, exato. Então vamos lá, vamos juntar o que é igual. Vai dar oito e quatro, vai 
dar quatro x quadrado sobre nove, menos esse oito terços, corta com esse. 

2248. Paulo Só vai ficar aquele lá. Negativo lá. X. 
2249. 
2250. 

Maria Mais e menos. Jogo de sinal, é o que ela mais fala (professora), né? 
É que aqui esse menos quatro com esse oito. 

2251. Paulo  Isso.  
2252. Maria Vai ficar mais quatro. 
2253. Paulo Acho que é isso. 
2254. Profª. Conseguiram fazer? 
2255. 
2256. 

Maria Estamos fazendo pro, aqui o zero a gente não precisa substituir. Agora tem que 
fazer a outra integral. 

2257. Profª. É, tem que fazer a outra integral. 
2258. Maria Integra isso aqui? 
2259. Profª. Integra isso aí. 
2260. Maria Integra isso aqui e depois substitui isso aqui? 
2261. Profª. Não. 
2262. Maria  Ah é verdade. Primeiro é o intervalo de zero a menos quatro terços ... agora é 

o intervalo de zero a três. (Dialogo não compreendido no áudio) 
2263. Maria dx. de zero a três dx. 
2264. Paulo Você tem como me mostrar, aí na tela, por gentileza. 
2265. Maria A gente fez dy. O ponto zero até menos quatro terços de x 
2266. Paulo Entendi. 
2267. 
2268. 
2269. 
2270. 
2271. 
2272. 
2273. 
2274. 

Maria Agora vai ser dx que é de zero a três. 

 
2275. Paulo Ah, ta! Beleza, vamos lá, agora ficou fácil. 
2276. 
2277. 
2278. 
2279. 

Maria Integra isso aqui, dx. 
Então vai dar quatro x ao cubo, então posso multiplicar por esse três que vai ser 
vinte e sete, menos oito x quadrado sobre seis, mais quatro x, de variação de 
zero a três. A gente substitui (murmúrios sobre a resolução) 

2280. 
2281. 

Paulo Professora, quando a integral tem uma base (referindo-se ao denominador da 
fração), multiplica ela? 

2282. Profª. Multiplica, multiplica. 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SEGUNDO 

EXPERIMENTO. 

 

Projeto: Esculturas Matemáticas – Dando Significado à Integral Dupla 
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Nome:______________________________________________________ 

Idade___________________ 

Qual semestre e qual o curso está fazendo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________ 

Em que escola você cursou o ensino médio? 

____________________________________________________________ 

Qual ano de conclusão do ensino médio? ________________________ 

Fez algum outro curso de nível técnico ou superior (sim/não)?  

_______________________ 

Em caso positivo, qual (is), onde e ano de conclusão? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________ _________________________ 

Considerando zero (0) insatisfatório e cinco (5) muito bom, como você avalia o seu 

desempenho em matemática?  

____________________________________________________________ 

Considerando zero (0) insatisfatório e cinco (5) muito bom, como você avalia o seu 

conhecimento de funções?  

____________________________________________________________ 

Considerando zero (0) insatisfatório e cinco (5) muito bom, como você avalia o seu 

conhecimento de cálculo de integral?  

 


