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RESUMO 

 

Com este trabalho, tivemos o objetivo de investigar a contribuição da utilização de 

softwares que possibilitam o uso de múltiplas representações para o enriquecimento 

da Imagem de Conceito de derivada de um grupo de alunos de Licenciatura em 

Matemática que já haviam estudado tal conceito. Para atingir o objetivo proposto, 

elaboramos um questionário diagnóstico, que foi aplicado à catorze estudantes, para 

verificar as Concepções de derivada que cada um dos participantes tinha em sua 

Imagem de Conceito; dois conjuntos de atividades, um com o software SimCalc e 

outro com o software GeoGebra, com os quais abordamos as Concepções Taxa e 

Melhor Aproximação, respectivamente, e da relação entre o gráfico da função e o 

gráfico da derivada dessa função, que foi aplicado a três grupos de estudantes que 

haviam respondido ao Questionário Diagnóstico; e, após a realização das atividades, 

aplicamos uma reformulação do Questionário Diagnóstico aos nove estudantes que 

participaram de ambas as fases anteriores, para verificar se as atividades propiciaram 

um enriquecimento da Imagem de Conceito de derivada de cada um dos participantes. 

A análise dos dados foi realizada sob a luz da Teoria dos Três Mundos da Matemática 

(TALL, 2013), da Teoria da Imagem de Conceito e Definição de Conceito (TALL e 

VINNER, 1981) e das Concepções de derivada (THURSTON, 1994). Verificamos, de 

maneira geral, que as múltiplas representações dinâmicas e síncronas dos softwares 

SimCalc e GeoGebra foram fundamentais para o desenvolvimento de “A-encontrar” 

relacionados às Concepções Taxa e Melhor Aproximação, que possibilitaram o 

enriquecimento da Imagem de Conceito dos participantes. Verificamos também que a 

longo prazo e sem a continuidade de atividades envolvendo tais concepções os “A-

encontrar” podem não se tornar “Já-encontrados” na Imagem de Conceito de um 

indivíduo.   

 

 

Palavras–chave: SimCalc. GeoGebra. Concepções de Derivada. Três Mundos da 

Matemática. Imagem de Conceito. 





 

ABSTRACT 

 

With this work, we aimed to investigate the contribution of the use of softwares that 

allow the use of multiple representations for the enrichment of the Concept Image 

derived from a group of undergraduate students in Mathematics who had already 

studied such concept. In order to reach the proposed goal, we developed a diagnostic 

questionnaire, which was applied to fourteen students, to verify the Concepts of 

derivative that each of the participants had in their Concept Image; two sets of 

activities, one with the software SimCalc and another with the software GeoGebra, with 

which we approach the Conceptions Rate and Approximation, respectively, and the 

relationship between the graph of the function and the graph of the derivative of this 

function, which was applied three trios of students who had responded to the 

Diagnostic Questionnaire; and after completing the activities, we applied a redesign of 

the Diagnostic Questionnaire to the nine students who participated in the previous 

phases, to verify if the activities provided an enrichment of the Concept Image derived 

from each one of the participants. The analysis of the data was carried out in the light 

of the Theory of Three Worlds of Mathematics (TALL, 2013), Concept Image Theory 

and Concept Definition (TALL and VINNER, 1981) and the Concepts of derivative 

(THURSTON, 1994). In general, we verified that the multiple dynamic representations 

of SimCalc and GeoGebra software were fundamental for the development of "Met-

after" related to the Concepts Rate and Best Approach, which enabled the enrichment 

of the Concept Image of the participants. We also find that in the long run and without 

continuity of activities involving such conceptions, "Met-after" does not become "Met-

before" in an individual's Concept Image. 

 

 

Keywords: SimCalc. GeoGebra. Derivative Concepts. Three Worlds of Mathematics. 
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RÉSUMÉ 

 

Avec ce travail, nous avons cherché à étudier la contribution de l'utilisation de logiciels 

qui permettent l'utilisation de représentations multiples pour l'enrichissement de 

l'image conceptuelle provenant d'un groupe d'étudiants de premier cycle en 

mathématiques qui avaient déjà étudié un tel concept. Afin d'atteindre l'objectif 

proposé, nous avons développé un questionnaire de diagnostic, qui a été appliqué à 

quatorze étudiants, afin de vérifier les concepts de dérivée que chacun des participants 

avait dans leur image conceptuelle; deux ensembles d'activités, l'un avec le logiciel 

SimCalc et l'autre avec le logiciel GeoGebra, avec lequel nous approchons 

respectivement le taux de conception et la meilleure approximation, et la relation entre 

le graphique de la fonction et le graphique de la dérivée de cette fonction. trios d'élèves 

ayant répondu au questionnaire de diagnostic; et après avoir terminé les activités, 

nous avons appliqué une nouvelle conception du questionnaire diagnostique aux neuf 

étudiants qui ont participé aux phases précédentes, afin de vérifier si les activités ont 

fourni un enrichissement de l'image conceptuelle provenant de chacun des 

participants. L'analyse des données a été réalisée à la lumière de la Théorie des Trois 

Mondes de Mathématiques (TALL, 2013), Concept Théorie Image et Définition du 

Concept (TALL et VINNER, 1981) et Concepts of derivative (THURSTON, 1994). En 

général, nous avons vérifié que les représentations dynamiques multiples des logiciels 

SimCalc et GeoGebra étaient fondamentales pour le développement d'une «Met-

after» liée à la notion de taux et de meilleure approche, ce qui a permis d'enrichir 

l'image conceptuelle des participants. Nous constatons également qu'à long terme et 

sans continuité d'activités impliquant de telles conceptions, «Met-after» ne devient pas 

«Met-before» dans l'image conceptuelle d'un individu. 

 

 

Mots-clés: SimCalc. GeoGebra. Concepts dérivés. Trois mondes de mathématiques. 

Image de concept.
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INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral 

vêm apontando, ao longo dos anos, que os índices de reprovação e desistência nessa 

disciplina são altos (BARUFI, 1999; DALL'ANESE, 2000; REZENDE, 2003; PEREIRA 

2009; ALVARENGA, DORR e VIEIRA, 2016; STARON, 2016). 

O problema da não aprovação nas disciplinas de Cálculo é alarmante e gera 

uma preocupação muito grande, tanto para os professores que buscam alternativas 

para minimizar tal situação, quanto para a sociedade dos educadores matemáticos 

como um todo. 

No Boletim número 23 de 2013, da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática, enfatiza-se que o Cálculo Diferencial e Integral é a porta para a 

Matemática Superior na formação de um licenciando como uma extensão necessária 

para compreender as questões delicadas para a compreensão dos números reais, 

das funções, das aproximações, dos conceitos de infinito e das variações, que 

embasam a atitude do professor diante das dificuldades conceituais que poderá 

enfrentar em sua profissão. Destacam, também, a importância que o tratamento dado 

a problemas de cunho variacional num Curso de Cálculo Diferencial e Integral que são 

fundamentais para o futuro professor compreender o tratamento diferenciado que 

problemas dessa natureza devem receber em nível de Ensino Básico. 

Assim, partimos em busca de pesquisas que nos ajudassem a elaborar 

abordagens para superar as dificuldades dos estudantes, tanto no significado que 

atribuem à derivada, como na relação entre o gráfico da função e o de sua derivada. 

Nessa busca, deparamo-nos com trabalhos que investigaram os 

conhecimentos dos estudantes sobre o conceito de derivada (BISOGNIN, E e 

BISOGNIN, V., 2011; BURNS, 2014; SÁNCHEZ-MATAMOROS, GARCÍA e 

LLINARES, 2013) e apontaram dificuldades dos participantes na compreensão desse 

conceito e no trabalho com a representação gráfica da derivada de uma uma função. 

Algumas tentativas de superar essas dificuldades envolveram a elaboração de 

sequências didáticas (GONZÁLEZ E DOLORES, 2016), algumas delas abordando as 

Concepções de Thurston (MAÇÃO, 2014), e envolvendo as múltiplas representações 

do conceito. 

Ao iniciar nossa pesquisa nos interessamos em utilizar as Tecnologias Digitais 
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de Informação e Comunicação (TDIC) em nossas atividades, pois entendemos que 

elas fazem parte do cotidiano de grande parte dos estudantes e que poderiam 

propiciar um ambiente que possibilitaria a exploração das Concepções de derivada.  

Ramalho (2013), Richt (2005) e Martins (2009), dentre outros, destacam a 

importância da utilização de recursos didáticos que possam motivar os estudantes. 

Especificamente sobre o estudo de derivadas, encontramos pesquisas cujas 

atividades envolveram o uso de softwares (GONÇALVES, 2012; IBARRA et al., 2016; 

LOUREIRO, 2012; RICHIT et al., 2012; SALINAS, QUINTERO, GONZÁLEZ-

MENDÍVIL, 2014), tanto para o conceito de derivadas e suas múltiplas 

representações, quanto para as propriedades gráficas e suas aplicações em 

problemas de otimização. Encontramos, também, pesquisas que utilizaram mais de 

um software (GIRALDO, 2004; DALL'ANESE, 2006) na busca de compreender como 

os estudantes entendem a derivada e sua representação gráfica, por meio de 

atividades envolvendo as concepções de derivada. 

Como a escolha do software a ser utilizado deve atender e possibilitar os 

objetivos do processo educativo, e também de nossa pesquisa, optamos pelo uso de 

dois deles, para abordar algumas formas de compreender o conceito de derivada, 

como por exemplo: para a abordagem de derivada como a reta que dá a melhor 

aproximação, o GeoGebra. Optamos por esse software, pois, de acordo com Amorim 

e Souza (2012, p. 7), “além de ser livre e de fácil familiarização por parte de alunos e 

professores, é possível realizar testes sucessivos, o que facilita o poder de 

investigação pelo dinamismo”. 

Para a abordagem de derivada como Taxa, com o tempo como variável 

independente, optamos pelo software SimCalc Math Worlds. Um software 

desenvolvido no Centro Kaput de Pesquisa e Inovação em Educação Matemática da 

Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, com o propósito de 

democratizar o acesso ao trabalho matemático que lida com as variações de um 

objeto, no SimCalc denominado ator, em relação à variável tempo, o que, 

acreditamos, facilitou a compreensão da derivada como velocidade instantânea, além 

de possibilitar um estudo da relação entre o gráfico de uma função e o gráfico da 

derivada dessa função, no que diz respeito a intervalos de crescimento/decrescimento 

a pontos máximo/mínimo, pontos de inflexão e concavidade. 

De acordo com Paranhos (2009), na aprendizagem e na resolução de 

problemas de Matemática, é fundamental o desenho de esboços, figuras, diagramas 
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e a construção de modelos, para que se possa entender conceitos e discutir 

resultados. Essa visão, com a qual concordamos, reforça nossa ideia do uso dos dois 

softwares, pois ambos permitem as abordagens algébrica, gráfica e numérica, além 

de possibilitar a relação entre elas. 

A opção por trabalhar com dois softwares veio de nossa visão de que é 

importante o desenvolvimento de atividades em que se utilize os mais variados 

recursos tecnológicos para ampliar as possibilidades na abordagem de um conceito. 

Tendo como público alvo um grupo de estudantes de um curso de Licenciatura 

em Matemática que já estudou derivada, com o propósito de ampliar e/ou enriquecer 

o conceito de derivada, a partir das concepções Taxa e Melhor Aproximação, e da 

relação entre o gráfico de uma função e o de sua derivada, com o uso das TIC para 

auxiliar nessa jornada, decidimos realizar esta pesquisa com base nas ideias de Tall 

e Vinner (1981) de Imagem de Conceito e de Definição de Conceito, de Thurston 

(1994) sobre as Concepções de derivada e de Tall (2013) sobre os Três Mundos da 

Matemática. Colocamos como objetivo investigar a contribuição da utilização de 

softwares que possibilitam o uso de múltiplas representações para o enriquecimento 

da Imagem de Conceito de derivada de um grupo de alunos de Licenciatura em 

Matemática. 

Com esse objetivo, levantamos uma questão de pesquisa: 

Qual o papel das múltiplas representações presentes nos softwares SimCalc e 

GeoGebra no desenvolvimento das diferentes concepções de derivada e 

consequentemente na modificação da Imagem de Conceito de derivada de alunos de 

Licenciatura em Matemática? 

Para responder essa questão de pesquisa, elaboramos um Questionário 

Diagnóstico, para verificar as Concepções de derivada que cada um dos participantes 

têm em sua Imagem de Conceito; dois conjuntos de atividades, um com o software 

SimCalc e outro com o software GeoGebra, com os quais abordamos as Concepções 

Taxa e Melhor Aproximação, respectivamente, e da relação entre o gráfico da função 

e o gráfico da derivada dessa função; e, após a realização das atividades, aplicamos 

um questionário, Reformulado a partir do primeiro, para verificar se as atividades  

propiciaram um enriquecimento da Imagem de Conceito de derivada de cada um dos 

participantes. 

Assim, no Capítulo 1, trazemos as Considerações Teóricas nas quais nos 

apoiamos para elaborar todas as etapas de nossa pesquisa. Nele, discutimos o 
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quadro teórico desenvolvido por David Tall sobre os Três Mundos da Matemática, as 

ideias de Imagem de Conceito e de Definição de Conceito, de David Tall e Shlomo 

Vinner, e uma discussão das Concepções de derivada apontadas por William P. 

Thurston, buscando relacioná-las com os Três Mundos da Matemática. 

No Capítulo 2, apresentamos a Revisão de Literatura, no qual discutimos 

pesquisas que abordaram a derivada de funções de uma variável real; o uso das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no ensino e na 

aprendizagem de derivada; as contribuições do software GeoGebra para o ensino e a 

aprendizagem; o uso do software SimCalc no ensino e na aprendizagem de conceitos 

matemáticos.    

No Capítulo 3, apresentamos os Procedimentos Metodológicos adotados em 

nossa pesquisa, o local e os participantes da pesquisa. Nele, discutimos as fases da 

pesquisa, que envolvem a elaboração, a aplicação e a análise de um Questionário 

Diagnóstico; a concepção, elaboração e aplicação de dois conjuntos de atividades 

para serem desenvolvidos em ambientes informáticos, um deles com o software 

SimCalc, e o outro, com o software GeoGebra, e análise dos protocolos dos alunos 

gerados durante esta aplicação; e a Reformulação e aplicação do Questionário 

Diagnóstico e análise dos protocolos obtidos com a aplicação dele. 

No Capítulo 4, trazemos as Análises das Atividades da Pesquisa, no qual 

discutimos os dados coletados com nossos instrumentos de coletas de dados: o 

Questionário Diagnóstico, as Atividades com o software SimCalc, as Atividades com 

o software GeoGebra e o Questionário Diagnóstico Reformulado. Além dessas 

análises, apresentamos uma discussão sobre os “Já-encontrados” evocados da 

Imagem de Conceito pelos participantes durante as atividades de nossa pesquisa.  

Por fim, nas Conclusões, apresentamos o percurso percorrido durante essa 

pesquisa, destacamos os principais resultados obtidos com nossos instrumentos de 

coleta de dados, retomamos e respondemos nossas questões de pesquisa, indicamos 

as limitações da pesquisa e apontamos sugestões para pesquisas futuras. 

Nesta Introdução, justificamos o objetivo e as questões de nossa pesquisa de 

Doutorado em Educação Matemática. No Capítulo que segue, baseados na Definição 

de Conceito e na Imagem de Conceito, de acordo com Tall e Vinner (1981), nos Três 

Mundos da Matemática, de acordo com Tall (2013) e nas Concepções de derivada 

propostas por Thurston (1994), colocamos as considerações teóricas que julgamos 

importantes para a elaboração dos instrumentos de pesquisa e para a análise dos 
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dados obtidos com a aplicação desses instrumentos.
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1 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

Neste capítulo, apresentamos os aspectos mais relevantes das ideias teóricas 

de Imagem de Conceito e Definição de Conceito (TALL e VINNER, 1981), dos Três 

Mundos da Matemática (TALL, 2013)  e nas Concepções de Derivada (THURSTON, 

1994), nas quais nos apoiamos para desenvolver nossa pesquisa, tanto para a 

formulação das atividades de nosso estudo, quanto para a análise dos dados 

resultantes dessas atividades. 

Escolhemos enriquecer e/ou modificar a Imagem de Conceito (TALL; VINNER, 

1981) de um grupo de estudantes, que já havia estudado o conceito de derivada, pois 

julgamos possível elaborar abordagens que possam ser utilizadas no ensino de 

Cálculo Diferencial e Integral, para ajudar na ampliação do conjunto de Concepções 

dos participantes acerca de derivada e da relação entre os gráficos da função e de 

sua derivada. 

Na análise dos dados apresentados pelos participantes, observamos se há na 

Imagem de Conceito dos participantes as Concepções de Derivada e se há 

características dos Três Mundos da Matemática. 

 

1.1 Imagem de Conceito e Definição de Conceito 

 

As ideias de Imagem de Conceito e de Definição de Conceito foram 

desenvolvidas por David Tall e Shlomo Vinner, em 1981. Segundo eles, devemos 

distinguir entre os conceitos matemáticos definidos formalmente e os processos 

cognitivos pelos quais estes são desenvolvidos (TALL; VINNER, 1981), o que significa 

que a abordagem de um novo conceito não deve se dar apenas a partir da definição 

formal, mas também de forma a possibilitar o reconhecimento desse conceito em 

situações reais e sua utilização em contextos apropriados. Isso requer um conjunto 

de ideias sobre esse novo conceito, para que se possa formar o que esses 

pesquisadores chamam de Imagem de Conceito, que é 

 

a estrutura cognitiva total associada a um conceito, que inclui todas as 
imagens mentais, propriedades e processos associados. Ela é construída ao 
longo dos anos por meio de experiências de todos os tipos, mudando à 
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medida que o indivíduo encontra novos estímulos e amadurece (TALL; 
VINNER, 1981, p. 152, tradução nossa1). 

 

Além disso, 

 

[...] todos os atributos mentais associados a um conceito, sejam eles 
conscientes ou inconscientes, devem ser incluídos na Imagem de Conceito. 
(TALL; VINNER, 1981, p. 152, tradução nossa2). 

 

De acordo com Vinner (1992) só se pode falar da Imagem de Conceito de um 

indivíduo específico, o que significa que cada aluno que tenha estudado determinado 

conceito na mesma aula, com o mesmo professor, tem a própria Imagem de Conceito 

que pode ser diferente da dos demais. 

Vinner (1992, p. 68) acrescenta ainda que “a Imagem de Conceito é algo não-

verbal associado em nossa mente ao nome do conceito3” e pode ser composta por 

uma representação visual do conceito e/ou por impressões ou experiências adquiridas 

pelo sujeito. Esse conjunto de imagens mentais, representações visuais, impressões 

e experiências associadas ao nome do conceito, segundo Vinner (1992), pode ser 

traduzido, pelo sujeito, em formas verbais, o que permite a comunicação, a 

representação e a manipulação de objetos matemáticos. 

A Imagem de Conceito de derivada de um indivíduo, por exemplo, pode ter 

formas de representação (algébrica, gráfica, tabelas), propriedades (derivada da 

soma, derivada do produto), elementos da definição (limite da razão incremental), 

entre outros. 

Segundo Tall e Vinner (1981), a Imagem de Conceito não precisa ser coerente 

o tempo todo, pois, dependendo do estímulo que é dado, um indivíduo pode evocar 

diferentes partes dessa Imagem, desenvolvendo-a de forma a constituir um todo não 

coerente. Por exemplo, no estudo de funções, um indivíduo pode ter na Imagem de 

Conceito apenas ideias que associam um número real do conjunto domínio a um 

                                            
 

1 the total cognitive structure that is associated with the concept, which includes all the mental pictures 

and associated properties and processes. It is built up over the years through experiences of all kinds, 
changing as the individual meets new stimuli and matures. 
2... all mental attributes associated with a concept, whether they be conscious or unconscious, should 
be included in the concept image. (TALL; VINNER, 1981, p. 152) 
3 The concept image is something non-verbal associated in our mind with the concept name. 

(VINNER, 1992, p. 68) 
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número real do conjunto contradomínio, e, ao estudar sequências, não as relacionar 

à função. 

Outro exemplo, quando trabalhamos com a derivada de funções reais de 

variável real, podemos ter, na Imagem de Conceito de derivada, a ideia de inclinação 

da reta tangente e concebê-la como a própria reta tangente; ou saber como usar 

regras de derivação, sem estabelecer relação entre essas duas maneiras de conceber 

a derivada. Entendemos que apenas essas duas concepções não constituem uma 

Imagem de Conceito de derivada rica o suficiente para a compreensão desse 

conceito. Quando isso ocorre, a Imagem de Conceito precisa ser enriquecida e/ou 

modificada. 

Outra ideia importante é a de Definição de Conceito e, a respeito dela, Tall e 

Vinner (1981) afirmam que é 

 

[...] uma forma de palavras usadas para especificar aquele conceito. Ela pode 
ser aprendida por um indivíduo de uma forma mecânica ou aprendida mais 
significativamente e relacionada em maior ou menor grau ao conceito como 
um todo. (TALL; VINNER, 1981, p.152, tradução nossa4) 

 

A Definição de Conceito pode variar, isto é, pode ser reconstruída, por ser algo 

individual. Desta forma, “[...] uma definição de conceito pessoal pode diferir de uma 

definição de conceito formal, sendo esta última uma definição de conceito que é aceita 

pela comunidade matemática em geral” (TALL; VINNER, 1981, p. 152, tradução 

nossa5, grifo dos autores). 

Tall e Vinner (1981) afirmam ainda que a Definição de Conceito é uma porção 

da Imagem de Conceito e que, dependendo do sujeito, pode ser vazia ou até mesmo 

inexistente. Para outros indivíduos, pode, ou não, ser relacionada a outras porções da 

Imagem de Conceito de maneira coerente. A Definição de Conceito de derivada em 

um ponto, por exemplo, pode ser apenas um conjunto de palavras que foram 

memorizadas que não está relacionado a nenhuma outra parte da Imagem de 

Conceito de derivada. 

Tendo em vista essas ideias sobre a Definição de Conceito e a Imagem de 

                                            
 

4 a form of words used to specify that concept. It may be learnt by an individual in a rote fashion or 

more meaningfully learnt and related to a greater or lesser degree to the concept as a whole. (TALL; 
VINNER, 1981, p. 152.) 
5 a personal concept definition can differ from a formal concept definition, the latter being a concept 
definition which is accepted by the mathematical community at large. (TALL; VINNER, 1981, p. 152.) 
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Conceito, concordamos com Giraldo (2004, p. 10) que  

 

uma definição de conceito (mesmo uma que corresponda à definição formal) 
sem uma imagem de conceito rica poderia ser inútil; uma imagem de conceito 
rica sem uma definição de conceito adequada pode ser traiçoeira. Uma 
definição de conceito inconsistente com a definição formal não é 
necessariamente parte de uma imagem de conceito pobre ou inconsistente; 
nem uma imagem de conceito pobre necessariamente inclui uma definição 
de conceito incorreta. (GIRALDO, 2004, p. 10) 

 

Além disso, ao se abordar um conceito matemático, deve-se buscar o 

enriquecimento da Imagem de Conceito e não apenas a compreensão da definição 

formal. 

Ainda assim, deve-se abordar a definição formal de um conceito no ensino, pois 

entendemos que esta é de suma importância. Sem ela, podemos aplicar propriedades 

do conceito em situações inadequadas ou, conhecendo-a, podemos confundir-nos e 

não resolver a situação por entender que não a satisfaz. Por exemplo, se um 

estudante não conhece a definição, pode calcular a derivada da função 𝑓 definida por 

𝑓(𝑥) = √𝑥 em 𝑥 = 0 pela regra de derivação de x elevado a meio, o que não é correto, 

porque essa função não é derivável em 𝑥 = 0. 

Os conhecimentos presentes na Imagem de Conceito de um indivíduo são 

desenvolvidos, segundo Tall (2013), em jornadas pelos Três Mundos da Matemática, 

que apresentamos na próxima seção. 

 

1.2 Os Três Mundos da Matemática 

 

Nesta seção, apresentamos os elementos da Teoria dos Três Mundos da 

Matemática de David Tall, que nos permitiram elaborar as Atividades de nossa 

pesquisa relacionadas à derivada e analisar os dados com elas coletados. 

O quadro teórico dos Três Mundos da Matemática foi desenvolvido por David 

Tall, não somente a partir da experiência dele como professor de todos os níveis de 

escolaridade e pesquisas realizadas durante toda a vida, mas também a partir de 

reflexões críticas sobre outras teorias cognitivas já existentes, acerca do 

desenvolvimento do pensamento humano, tanto as de abrangência geral quanto as 

que abordam especificamente o desenvolvimento do pensamento matemático, como 

os Processos de Abstração de Jean Piaget, os Sistemas de Representação de Jerome 

Bruner, e a Cognição Corporificada de Lakoff, para a qual apresenta alguns 
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contrapontos.  

No desenvolvimento de conhecimentos matemáticos em longo prazo, a 

evolução cognitiva, segundo Tall (2013) é mais do que uma associação de novas 

ideias já presentes em uma estrutura de conhecimento fixa de um sujeito, mas uma 

reconstrução contínua das ideias por meio de reorganizações das conexões mentais 

entre os elementos da Imagem de Conceito referentes a um objeto matemático, para 

formar estruturas de conhecimentos cada vez mais sofisticadas.  

Tall (2013) discute o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos desde 

a infância, no contato das crianças com objetos físicos, até o conhecimento da 

matemática formal, com as definições da Teoria dos Conjuntos. O autor apresenta 

possíveis percursos para o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos sobre 

Geometria, Aritmética, Álgebra, Medidas, Vetores e Probabilidade. Além desses 

conhecimentos, Tall (2013) sugere que os conceitos do Cálculo podem ser 

apresentados visualmente e dinamicamente como a mudança de inclinação em um 

gráfico e a área sob um gráfico, que podem ser aproximados por cálculos numéricos 

ou expressos precisamente por fórmulas simbólicas para diferenciação ou por 

técnicas relacionadas à integração. Afirma também que essas ideias podem ser 

abordadas formalmente, por meio de uma apresentação axiomática, em Análise 

Matemática. 

Tall (2013) acredita que há três formas diferentes de conhecimento matemático. 

A primeira é a que vem dos objetos e de suas propriedades, como os entes 

geométricos, que podem ser manipulados fisicamente e concebidos como objetos 

mentais, que são os objetos corporificados; a segunda, da representação e da 

manipulação dos objetos matemáticos por meio dos símbolos, como uma 

representação algébrica, os proceitos; e a terceira, que tem características da 

matemática formal, com os axiomas, definições e teoremas, os conceitos axiomáticos 

ou conceitos formais. 

Assim, o desenvolvimento do pensamento matemático se dá de três modos 

distintos, mas não disjuntos, e os diferentes tipos de conceito habitam Três Mundos 

da Matemática, o conceitual corporificado, o operacional simbólico e o formal 

axiomático, que estão intimamente ligados e se relacionam dentro do quadro teórico. 

 

1.2.1 Mundo conceitual corporificado 
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O Mundo Conceitual Corporificado, ao qual nos referimos daqui em diante por 

Mundo Corporificado, refere-se às percepções e ações humanas sobre objetos 

matemáticos, as quais desenvolvem imagens mentais que são verbalizadas de forma 

cada vez mais sofisticada e se tornam, em nossa imaginação, entidades mentais do 

objeto matemático. 

De acordo com Lima (2007),  

 

O mundo conceitual corporificado coordena percepções e ações que 
efetuamos, tanto em objetos físicos quanto em objetos mentais. Percebemos 
propriedades matemáticas nesses diferentes objetos e agimos sobre eles 
para entender o que elas significam. Criamos ideias a respeito de um conceito 
matemático a partir de seus aspectos corporificados. Um indivíduo que está 
fazendo relações entre aspectos presentes nesse mundo, pode dar 
significado corporificado ao conceito matemático relacionado a esses 
aspectos. (LIMA, 2007, p.74) 

 

No Mundo Corporificado, de acordo com Lima (2007), também habitam as 

imagens, os gráficos, os desenhos e as figuras geométricas que podem ser 

representadas física ou mentalmente e que, junto com suas propriedades, podem ser 

analisadas e compreendidas. 

Utilizamos características desse Mundo, por exemplo, quando concebemos a 

derivada de uma função em um ponto como a inclinação da reta tangente ao gráfico 

dessa função no ponto dado, por meio do “movimento” da reta secante ao gráfico se 

aproximando da reta tangente no ponto (ver Figura 1). 

 

Figura 1: Retas secantes se aproximando da reta tangente t 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Pelas observações e percepções acerca do movimento da reta secante se 

aproximando da reta tangente, realizado em um software de geometria dinâmica, por 

uma sequência de imagens ou por um movimento corpóreo do professor em uma 

representação estática feita na lousa, imagens mentais podem ser criadas e 

associadas à Imagem de Conceito de derivada do sujeito que, posteriormente, no 

trabalho com as representações simbólicas e o conceito de limite, podem evoluir para 

a definição formal de derivada com características do Mundo Formal, que 

apresentamos posteriormente. 

Outra forma de abordagem da derivada no Mundo Corporificado que pode ser 

feita é a busca da reta que dá a melhor aproximação dos valores de uma função nas 

proximidades de um ponto, por meio do zoom em um software de geometria dinâmica, 

até que a reta “pareça” sobreposta à curva. Com essa abordagem, é possível verificar 

que a reta que dá a melhor aproximação de uma curva nas proximidades de um ponto 

é a reta tangente à curva no ponto dado. No caso desta abordagem, um indivíduo 

pode reconhecer a reta que dá a melhor aproximação como a reta tangente, isto é, 

descrever a propriedade dessa reta e defini-la como o gráfico da função que dá a 

melhor aproximação de primeira ordem. Esses processos de ação sobre o zoom, de 

reconhecimento, de descrição e de definição são características do Mundo 

Corporificado. 

 

1.2.2 Mundo Operacional Simbólico 

 

O Mundo Operacional Simbólico, ao qual nos referimos daqui em diante como 

Mundo Simbólico, surge da necessidade de efetuar ações sobre objetos do Mundo 

Corporificado. É nesse mundo que encontramos os símbolos matemáticos, que são 

utilizados para representar as ações pretendidas sobre objetos e/ou realizar cálculos 

matemáticos. 

Segundo Tall (2013), alguns sujeitos podem utilizar os símbolos para realizar 

procedimentos a fim de obter uma resposta; outros desenvolvem pensamento 

proceitual e conseguem conceber os símbolos tanto como um processo para realizar 

operações por meio de cálculos e manipulação dos objetos, quanto como o próprio 

objeto a ser operado, isto é, concebendo os símbolos de maneira flexível, tanto como 

o conceito que eles representam quanto como processo que é realizado com o uso 

dele, formando o que Gray e Tall (1994) denominaram proceito. 
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Em algumas situações o estudo das derivadas é feito por meio do cálculo das 

derivadas de funções a partir de um conjunto de técnicas, nas quais encontramos 

características do Mundo Simbólico. Um indivíduo, ao trabalhar com a derivada de 

uma função, pode compreendê-la apenas como um processo ou como um proceito, 

isto é, tanto o processo de derivação quanto o conceito de derivada. Por exemplo, 

sabe-se que a derivada da função 𝑥𝑛 é 𝑛. 𝑥𝑛−1. Um indivíduo pode determinar a 

derivada da função definida por 𝑓(𝑥) = 𝑥5, por meio da manipulação simbólica, que é 

𝑓′(𝑥) = 5. 𝑥4 pela simples aplicação da regra (processo). Se, além de utilizar a regra 

de derivação, também compreender o conceito subjacente a ela, ele tem pensamento 

proceitual. 

 

1.2.3 Mundo Formal Axiomático 

 

O Mundo Formal Axiomático, ao qual nos referimos daqui em diante como 

Mundo Formal, segundo Tall (2013), diz respeito à construção do conhecimento 

formal, por meio de sistemas axiomáticos, de acordo com a Teoria dos Conjuntos, isto 

é, por meio de axiomas, definições e teoremas, de forma que as propriedades de um 

objeto matemático são deduzidas a partir de demonstrações matemáticas. 

O Mundo Formal em sua totalidade só é trabalhado no Ensino Superior, no qual 

a construção axiomática da Matemática é realizada e discutida. Porém, entendemos 

que características desse mundo aparecem, e devem aparecer, em todos os níveis 

de escolaridade, como por exemplo os conjuntos numéricos, as relações e as funções, 

que são fundamentais para o estudo do Cálculo e da Análise, são estudados a partir 

dos primeiros anos de escolaridade. 

No estudo da derivada, encontramos características do Mundo Formal ao 

apresentar a seguinte definição  

 

A derivada de uma função 𝑓 em um número 𝑎, denotada por 𝑓′(𝑎), é 

𝑓′(𝑎) = lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)

𝑥 − 𝑎
 

se o limite existir. (STEWART, 2013, p. 133) 

 

A partir dessa definição, podemos deduzir as propriedades das funções 

deriváveis, que também são parte do Mundo Formal. 
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1.2.4 As intersecções existentes entre os Três Mundos da Matemática 

 

Tall (2013) apresenta o diagrama da Figura 2, para representar como se dá o 

desenvolvimento do pensamento matemático, relacionando os Três Mundos da 

Matemática 

 

Figura 2: Desenvolvimento dos Três Mundos da Matemática 

 

Fonte: Tall (2013, p. 17, tradução nossa) 

 

No diagrama, observamos que os Três Mundos da Matemática não são 

disjuntos, ou seja, há momentos, no desenvolvimento de uma atividade matemática, 

em que um sujeito apresenta características de mundos diferentes, que são o formal 

corporificado, o simbolismo corporificado e o formal simbólico. 

Formal corporificado: indica a intersecção entre o Mundo Corporificado e o 

Mundo Formal, incluindo ambas a percepção e a ação, na qual as ações operam sobre 

objetos para desvendar suas propriedades, envolvendo aspectos formais. Por 

exemplo, ao abordar a derivada de uma função em um ponto por meio da inclinação 

das retas secantes, pode-se iniciar com a representação gráfica da função, 

considerando-se um ponto fixo e outro que varia alterando a reta secante. Ao fazer 

com que o ponto variável aproxime-se do ponto fixo, isto é, com que a secante tenda 

à reta tangente; dá-se a transição entre o Corporificado e o Formal, ao se conceber a 

inclinação da reta tangente como o limite da inclinação das retas secantes. 

Outro exemplo dessa transição é o caso em que se aborda a derivada como a 

velocidade de um objeto em determinado instante de tempo 𝑡0, isto é, a derivada como 
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a velocidade instantânea. Inicia-se o estudo do movimento de um objeto em um 

intervalo de tempo Δ𝑡, calculando-se a velocidade média nesse intervalo. Prossegue-

se calculando a velocidade média em intervalos de tempo cada vez menores, 

aproximando-se cada vez mais do instante de tempo 𝑡0, até que se faça a variação do 

intervalo de tempo tender a zero. Assim dá-se a passagem do Mundo Corporificado 

para o Formal, e define-se a velocidade instantânea como o limite da velocidade média 

quando a variação de tempo tende a zero. 

Simbolismo corporificado: foca nas ações físicas sobre objetos, tais como a 

contagem, que se desenvolvem em operações simbólicas com números. Por exemplo, 

partindo da análise da relação entre os gráficos da função e as inclinações das retas 

tangentes ao gráfico da função, no Mundo Corporificado, estabelece-se uma relação 

entre o coeficiente angular da reta tangente e o crescimento, decrescimento ou ponto 

crítico da função. A transição entre o Mundo Corporificado e o Mundo Simbólico, nesse 

exemplo, dá-se ao representar simbolicamente as propriedades da primeira e da 

segunda, e relacioná-las ao crescimento/decrescimento, pontos de máximo/mínimo e 

pontos de inflexão da função. Pode-se verificar essa transição no processo inverso, 

ao partir da representação algébrica da função, realizar o estudo do 

crescimento/decrescimento, pontos de máximo/mínimo e pontos de inflexão da função 

por meio da derivada, no Mundo Simbólico, para, em seguida, fazer o esboço do 

gráfico de uma função, no Mundo Corporificado. 

Formal Simbólico: por meio da manipulação algébrica, desenvolvem-se 

provas simbólicas formais com base nas regras da aritmética. Por exemplo, a partir 

da definição de derivada em um ponto, pode-se utilizar casos particulares a fim de 

generalizar as regras e as propriedades de derivação. Tomando-se a função 𝑓: ℝ →

ℝ, definida por 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑛 com 𝑛 ≠ 0, e utilizando-se a definição para o cálculo da 

derivada da função 𝑓 para alguns valores de 𝑛; ao se determinar as derivadas da 

função para os valores escolhidos de n, no Mundo Simbólico, há a transição para o 

Mundo Formal, ao definir que a derivada da função 𝑓 é 𝑓′(𝑥) = 𝑛. 𝑥𝑛−1. 

Outro exemplo dessa transição se dá do Mundo Formal para o Mundo 

Simbólico. Partindo da definição de derivada e realizando demonstrações das 

propriedades, no Mundo Formal, é possível elaborar um conjunto de regras e 

propriedades de derivação. 
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1.2.5 Relacionando os Três Mundos da Matemática e os estágios de 

desenvolvimento em Matemática 

 

Tall (2013) apresenta três estágios de desenvolvimento que podem ser 

identificados na aprendizagem em Matemática. Esses estágios de desenvolvimento 

foram denominados Matemática Prática, Matemática Teórica e Matemática Formal 

(ver Figura 3). 

 

Figura 3: Estágios do desenvolvimento: Matemática Prática, Teórica e Formal 

 

Tall (2013, p. 19, tradução nossa) 

 

Para Tall (2013), o estágio inicial do desenvolvimento envolve as experiências 

práticas de espaço e forma, em Geometria, por meio do reconhecimento e descrição 

das propriedades das figuras sem necessariamente perceber as relações entre as 

propriedades; e do cálculo em aritmética, familiarizando-se com as operações e suas 

propriedades. Esse estágio inicial é o que Tall (2013) define como Matemática Prática, 

e envolve os Mundos Corporificado e Simbólico e a intersecção entre eles (ver Figura 

3).  

Podemos pensar o desenvolvimento da derivada no estágio da Matemática 

Prática, iniciando com o gráfico de uma função, com uma representação feita no papel, 

com o auxílio de um software ou mental, a fim de estudar a curvatura. O estudo da 

curvatura pode ser iniciado com o movimento das mãos sobre o objeto (gráfico) 

percebendo-se a mudança de inclinação em sua curvatura. Com isto, o sujeito 

“constrói o sentido corporificado da mudança de inclinação da curva”. (TALL, 2013, p. 
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300, tradução nossa6). 

O estágio seguinte é da Matemática Teórica que “envolve níveis mais 

sofisticados de corporificação e simbolismo que envolvem formas corporificadas e 

simbólicas de definições e provas” (TALL, 2013, p.19, tradução nossa7). Neste 

estágio, o sujeito usa as propriedades observadas no estágio da Matemática Prática 

como definições que podem ser usadas como base para demonstrações e deduções. 

Por exemplo, ao manipular o gráfico da reta secante ao gráfico de uma função 𝑓, 

aproximando-o da reta tangente a essa curva em um ponto dado, no estágio da 

Matemática Prática, o sujeito passa a determinar o coeficiente angular das retas 

secantes a partir de 𝑚 =
𝑓(𝑥0+ℎ)−𝑓(𝑥0)

ℎ
, percebendo que o coeficiente angular da reta 

tangente é obtido quando a diferença ℎ entre as abscissas dos dois pontos de 

intersecção entre o gráfico da função e o gráfico da reta secante é um número que 

tende a zero, no estágio da Matemática Teórica. 

O estágio da Matemática Teórica abrange as intersecções entre os mundos 

corporificado e formal, entre o simbólico e o formal e entre os Três Mundos da 

Matemática. 

O terceiro estágio é o da Matemática Formal que se refere ao desenvolvimento 

da axiomática formal de provas e demonstrações baseadas na Teoria dos Conjuntos. 

Como exemplo desse estágio, podemos pensar em uma situação em que é dada a 

definição de derivada e, a partir dela, deduzem-se todas as propriedades das funções 

deriváveis. 

De acordo com Freire (2017), esse estágio é abordado em sua totalidade só no 

ensino superior, “porém características dele aparecem na Educação Básica quando, 

por exemplo, trabalhamos com as propriedades das operações matemáticas e com 

alguns teoremas.” (FREIRE, 2017, p.37). 

Entendemos, assim como Freire (2017) que a abordagem feita por professores 

em sala de aula “traz características do Mundo Formal Axiomático e do Mundo 

Operacional Simbólico mesmo quando o aluno está em sua jornada nos Mundos 

Conceitual Corporificado e/ou Operacional Simbólico” (FREIRE, 2017, p. 27). 

                                            
 

6 It builds the embodied sense of the changing slope of the curve. 
7 Includes the more sophisticated levels of embodiment and symbolism that involve embodied and 
symbolic forms of definition and proof. 
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Diferentemente do que Tall (2013) entende dos estágios de desenvolvimento da 

Matemática, em alguns casos, professores abordam a derivada a partir de 

características do Mundo Formal, com a definição de derivada, desenvolvendo 

técnicas de derivação, no Mundo Simbólico, para só então utilizar características 

corporificadas como uma forma de interpretação da definição apresentada, o que 

pode acarretar uma ideia de que a interpretação corporificada seja apenas uma 

aplicação das derivadas, e fazer com que o estudante entenda a derivada apenas com 

características do Mundo Simbólico. 

 

1.2.6 “Já-encontrados”8 e os “A-encontrar”9 

 

Ao iniciar a vida escolar, o estudante não chega ao primeiro dia de aula sem 

trazer experiências e conhecimentos do dia a dia. Sempre traz consigo conhecimentos 

anteriores que foram construídos de sua relação com outras pessoas e também na 

vida escolar. A partir desses conhecimentos anteriores, ele constrói conhecimentos 

novos. 

No desenvolvimento de conhecimentos matemáticos dos estudantes, de 

acordo com Lima (2007, p. 86), as “experiências anteriores são de fundamental 

importância no aprendizado de um conceito matemático, pois elas afetam esse 

aprendizado de alguma forma” e variam de indivíduo para indivíduo, visto que cada 

um trilha um caminho distinto do outro, enfrentando dificuldades diferentes seja na 

escola ou no dia a dia. 

Os conhecimentos que adquirimos como resultados de experiências anteriores, 

positivas ou negativas, formam nossas estruturas mentais atuais que fazem parte de 

nossa Imagem de Conceito. Uma estrutura mental que temos agora relacionada a um 

conceito é denominada “Já-encontrado” (TALL, 2013). 

Na aprendizagem de um novo conceito, um “Já-encontrado” pode ser 

colaborador10 ou dificultador11. 

Um “Já-encontrado” é colaborador quando “as ideias antigas são usadas em 

                                            
 

8 Em inglês, met-before. 
9 Em inglês, met-after. 
10 Em inglês, supportive met-before. 
11 Em inglês, problematic met-before. 
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um novo contexto de modo que façam sentido” (MCGOWEN; TALL, 2010, p. 171, 

tradução nossa12). Por exemplo, o cálculo da velocidade média em um intervalo de 

tempo é um “Já-encontrado” colaborador quando se deseja calcular a velocidade 

instantânea de um objeto, pois a partir dela, fazendo-se o intervalo de tempo se 

aproximar de zero, tem-se a ideia de velocidade instantânea. 

Um “Já-encontrado” é dificultador quando as ideias antigas não são válidas ao 

serem usadas em um novo contexto, dificultando a compreensão de uma nova ideia. 

Por exemplo, o conceito de reta tangente a uma circunferência pode ser um “Já-

encontrado” dificultador, em uma situação em que se estude o conceito de reta 

tangente a uma curva, pois a ideia de que a reta tangente só toca em um ponto não é 

válida para a reta tangente a uma curva que pode tocar em um ou mais pontos, 

podendo até coincidir com a curva, como é o caso de traçar uma reta tangente por um 

ponto de uma função afim. 

Os conhecimentos novos adquiridos, assim como os que provêm de 

experiências anteriores, também podem afetar a Imagem de Conceito de um 

indivíduo. Esse conhecimento adquirido posteriormente e que pode afetar a Imagem 

de Conceito é denominado “A-encontrar” (LIMA, 2007). 

Assim como os “Já-encontrados”, os “A-encontrar” podem afetar positiva ou 

negativamente o aprendizado. Um exemplo de um “A-encontrar” agindo 

negativamente na Imagem de Conceito de derivada ocorre quando um sujeito que 

conhece a derivada das funções seno e cosseno e, em seguida, estuda a Integral 

dessas funções e acaba confundindo a derivada com a integral de cada função. 

Os “A-encontrar” afetam de forma positiva, de acordo com Lima (2007, p. 89), 

 

[…] quando a experiência atual faz com que um indivíduo reflita sobre o seu 
aprendizado anterior, revendo seus conceitos e até mesmo reconstrua 
conhecimentos anteriores de modo a superar dificuldades. Dessa forma, os 
“a-encontrar” podem contribuir para a reorganização e a ampliação da 
imagem de conceito do indivíduo. 

 

Entendemos que por meio dos A-encontrar e de modificações em “Já-

encontrados” que ocorre o processo de enriquecimento da Imagem de Conceito de 

um indivíduo. 

                                            
 

12 “old ideas are used in new contexts in ways that make sense”. 
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1.3 As concepções de derivada segundo Thurston  

 

Nesta seção, descrevemos as ideias abordadas por Thurston (1994) que 

apresenta sete concepções para a derivada de função de uma variável, 

acompanhadas por nossa interpretação de cada uma delas. 

Tanto nosso Questionário Diagnóstico quanto a formulação das atividades de 

nosso estudo são norteadas pelas Concepções de derivada (THURSTON, 1994) 

discutidas nesta seção, para enriquecer a Imagem de Conceito de derivada de cada 

um dos participantes de nossa pesquisa. Pensamos que esse enriquecimento ocorre 

à medida em que essas Concepções de derivada forem construídas pelos estudantes. 

 

“(1) Infinitesimal: a razão entre a variação infinitesimal no valor de uma função 

e a variação infinitesimal na variável independente” (THURSTON, 1994, p.3, tradução 

nossa13). 

Nessa concepção, a derivada é entendida como um quociente de duas 

grandezas infinitesimais, em que uma é dependente da outra; ou melhor, é a parte 

real de um quociente de infinitésimos (BALDINO, 1998). 

Essa concepção se deve a Leibniz que, segundo Rezende (2003, p. 207), 

percebeu que “[…] a declividade da tangente dependia da razão das “diferenças 

consecutivas” das ordenadas e abscissas, quando estas se tornam infinitamente 

pequenas”. Definiu seu conceito de diferencial assumindo essas quantidades 

infinitamente pequenas 

 

[…] a diferencial de uma variável y é a diferença infinitamente pequena entre 
dois valores consecutivos de y. (BARON; BOS, 1985, v.3, p.58 apud 
REZENDE, 2003, p. 207) 

 

Em uma interpretação geométrica para a declividade da tangente em termos 

de diferenciais, deve-se traçar uma reta secante por dois pontos (𝑥, 𝑓(𝑥)) e 

(𝑥 + 𝑑𝑥, 𝑓(𝑥 + 𝑑𝑥)), em que 𝑑𝑥 é uma diferencial; de forma que os dois pontos fiquem 

tão próximos que a secante e a tangente “coincidam”. Então a derivada pode ser 

entendida como a inclinação dessa secante. Simbolicamente, utilizando a notação de 

Leibnitz, podemos representar o quociente variação infinitesimal no valor de uma 

                                            
 

13 (1) Infinitesimal: the ratio of the infinitesimal change in the value of a function to the infinitesimal 
change in a function. 
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função e a variação infinitesimal na variável independente por 𝑓′(𝑥) =
𝑑(𝑓(𝑥))

𝑑𝑥
=

𝑓(𝑥+𝑑𝑥)−𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
 . 

No caso de uma função 𝑓: ℝ → ℝ, definida por 𝑓(𝑥) = 𝑥3, por exemplo, 

podemos calcular a derivada 𝑓′ utilizando as ideias de Leibnitz, fazendo 

𝑓′(𝑥) = 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 [
(𝑥 + 𝑑𝑥)3 − 𝑥3

𝑑𝑥
] = 

= 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 [
𝑥3 + 3𝑥2𝑑𝑥 + 3𝑥(𝑑𝑥)2 + (𝑑𝑥)3 − 𝑥3

𝑑𝑥
] = 

= 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 [3𝑥2 + 3𝑥 𝑑𝑥 + (𝑑𝑥)2] = 

= 3𝑥2 

A Concepção Infinitesimal traz características do Mundo Corporificado, ao ser 

concebida como a inclinação da reta tangente; do Mundo Simbólico, no cálculo 

algébrico utilizado para determinar a inclinação da reta tangente; e, do Mundo Formal, 

por meio das ideias de infinitésimos e da diferencial. 

Outra forma de abordar a Concepção Infinitesimal é por meio do cálculo do 

valor de uma função que apresentamos a seguir. 

Dada uma função qualquer derivável 𝑓, para valores de 𝑥 ≈ 𝑥0, o valor de 𝑓(𝑥) 

pode ser calculado pela soma de 𝑓(𝑥0) com uma parcela linear (𝑓′(𝑥0). ℎ) mais um 

erro infinitésimo de primeira ordem (𝐸(ℎ)), isto é, 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥0) + 𝑓′(𝑥0). ℎ + 𝐸(ℎ),

𝑐𝑜𝑚 lim
ℎ→0

𝐸(ℎ)

ℎ
= 0 , em que ℎ = 𝑥 − 𝑥0. 

Vamos apresentar uma interpretação desse modo de olhar a Concepção 

Infinitesimal à luz dos Três Mundos da Matemática. 

Inicialmente, com características corporificadas, no Estágio da Matemática Prática, 

representamos graficamente a função 𝑓, o ponto (𝑥0, 𝑓(𝑥0)) e uma reta 𝑡, tangente à 

função 𝑓, que passa por esse ponto e o ponto (𝑥, 𝑓(𝑥)) (ver Figura 4). 
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Figura 4: Representando o gráfico da função 𝒇 e a reta tangente em (𝒙𝟎, 𝒇(𝒙𝟎)) 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Para encontrarmos o valor de 𝑓(𝑥), utilizamos o valor de 𝑓(𝑥0), o valor de 𝑦(ℎ) 

que representa a medida do cateto oposto do triângulo 𝑃𝐴𝐵 retângulo em 𝐴, cuja 

hipotenusa está sobre a reta tangente 𝑡; e a função 𝐸(ℎ) que, uma vez fixado o valor 

de 𝑥0, representa a diferença entre o valor no gráfico de 𝑓 e na reta tangente (ver 

Figura 5). Dessa forma, há a transição para o Estágio da Matemática Teórica, visto 

que estão presentes características formais-corporificadas. 



54 

Figura 5: Representado o valor de 𝒇(𝒙) 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Assim, 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥0) + 𝑦(ℎ) + 𝐸(ℎ). Ao realizar essa representação, estão 

presentes características formal-simbólicas, do Estágio da Matemática Teórica. 

Com essa representação ainda não é possível conhecermos o valor de 𝑓(𝑥), 

uma vez que o valor de 𝑦(ℎ) é desconhecido. Mas, do triângulo 𝑃𝐴𝐵, sabemos que 

𝑡𝑔𝛼 =
𝑦(ℎ)

ℎ
⇒ 𝑦(ℎ) = ℎ . 𝑡𝑔𝛼. Fazendo 𝑡𝑔𝛼 = 𝑚, temos que 𝑦(ℎ) = 𝑚. ℎ  e  

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥0) + 𝑚. ℎ + 𝐸(ℎ), logo 𝑚 =
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑥0)

ℎ
−

𝐸(ℎ)

ℎ
. 

A partir desse entendimento, há a transição para o Estágio da Matemática 

Formal, ao utilizar características formais da definição de derivada. 

Admitindo 𝑥 ≈ 𝑥0 a diferença ℎ = 𝑥 − 𝑥0 tende a zero. Com isso, podemos dizer 

que 𝑚 = lim
ℎ→0

𝑓(𝑥0+ℎ)−𝑓(𝑥0)

ℎ
− lim

ℎ→0

𝐸(ℎ)

ℎ
. Então, quando lim

ℎ→0

𝐸(ℎ)

ℎ
= 0, 𝑚 = lim

ℎ→0

𝑓(𝑥0+ℎ)−𝑓(𝑥0)

ℎ
=

𝑓′(𝑥0). Portanto, 

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥0) + 𝑓′(𝑥0). ℎ + 𝐸(ℎ), com lim
ℎ→0

𝐸(ℎ)

ℎ
= 0. 
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A relação lim
ℎ→0

𝐸(ℎ)

ℎ
= 0 nos garante que o erro de aproximação 𝐸(ℎ) tende a zero 

mais rapidamente que o erro cometido, ℎ, na escolha de 𝑥 nas proximidades de 𝑥0. 

Podemos dizer também que 𝐸(ℎ) é um erro infinitésimo de grau superior a 1, 

relativamente a ℎ. 

Entendemos que a concepção de derivada pelos infinitésimos pode favorecer 

o enriquecimento da Imagem de Conceito e possibilitar a construção da Definição de 

Conceito pelos estudantes. 

Outra Concepção de derivada apresentada por Thurston (1994) é a Simbólica, 

que apresentamos a seguir. 

 

“(2) Simbólico: a derivada de 𝑥𝑛 é 𝑛𝑥𝑛−1 a derivada de 𝑠𝑒𝑛(𝑥) é 𝑐𝑜𝑠(𝑥), a 

derivada de 𝑓 ∘ 𝑔 é 𝑓′ ∘  𝑔 ⋅  𝑔′, etc.” (THURSTON, 1994, p.3, tradução nossa14). 

Entendemos que, na concepção simbólica, a derivada de uma função é vista 

como um conjunto de regras tais que, dada uma função, sabemos como calcular a 

derivada dessa função.  

Sabendo que a derivada de uma função 𝑓: ℝ → ℝ, definida por 𝑓(𝑥) =  𝑥𝑛 é 

𝑓′(𝑥) = 𝑛𝑥𝑛−1 e que a derivada da soma de duas funções, 𝑓 e 𝑔, é a soma da derivada 

da primeira com a derivada da segunda, isto é, (𝑓 + 𝑔)′ = 𝑓′ + 𝑔′, podemos derivar 

qualquer função polinomial. 

A concepção simbólica traz características do Mundo Simbólico e privilegia 

somente técnicas de derivação, que entendemos serem imprescindíveis no estudo de 

derivada, mas insuficientes para que os estudantes construam tal conceito. A Imagem 

de Conceito de derivada dos estudantes que tiverem contato apenas com tal 

concepção, provavelmente, será uma Imagem de Conceito restrita, pois as regras de 

derivação ficarão sem nenhuma relação com o conceito, o que dificultará a resolução 

de problemas não convencionais, ou seja, problemas que necessitem, por exemplo, 

da interpretação geométrica de derivada.  

Entendemos que a Concepção Simbólica de derivada deve ser trabalhada 

visando o desenvolvimento do pensamento proceitual, fazendo com que, além do 

entendimento do conjunto de regras de derivação como processos para o cálculo da 

                                            
 

14 (2) Symbolic: the derivative of 𝑥𝑛 is 𝑛𝑥𝑛−1, the derivative of 𝑠𝑖𝑛(𝑥) is 𝑐𝑜𝑠(𝑥), the derivative of 𝑓 ∘  𝑔 is 
𝑓′ ∘  𝑔 ⋅  𝑔′ , etc. 
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derivada de uma função, que se conceba esse conjunto como o conceito de derivada. 

Para que isso ocorra, pensamos ser necessário que as regras de derivação sejam 

relacionadas à definição de derivada de uma função, abordando as regras de 

derivada, com características simbólicas, a partir da definição via limite, com 

caraterísticas formais. 

 

“(3) Lógica: 𝑓′(𝑥) =  𝑑  se, e somente se, para todo 𝜖 existir um 𝛿 tal que 0 <

|Δ 𝑥| < 𝛿 , |
𝑓(𝑥+Δ𝑥)−𝑓(𝑥)

Δ𝑥
−  𝑑 | < 𝜖.” (THURSTON, 1994, p.3, tradução nossa15)  

 

Essa é a concepção de derivada pela definição “𝜖 – 𝛿”, que não encontramos 

no capítulo sobre derivada nos livros de Cálculo Diferencial e Integral com os quais 

tivemos contato em nossa trajetória acadêmica/profissional. Entendemos que é 

equivalente à definição encontrada no livro de Cálculo Diferencial e Integral de Stewart 

(2014), pois o estudo sobre limite de uma função, pela definição por “𝜖 – 𝛿”, foi 

apresentado pelo autor em capítulos anteriores. 

 

A derivada de uma função 𝑓 em um número a, denotada por 𝑓′(𝑎) é  

𝑓′(𝑎) = lim
h→0

𝑓(𝑎 + ℎ) − 𝑓(𝑎)

ℎ
 

se esse limite existir. (STEWART, 2014, p. 133) 

 

Nessa concepção, identificamos características do Mundo Formal, na própria 

definição, e características simbólicas, na determinação de 𝛿, dado 휀. Como por 

exemplo, para provar que 𝑓′(𝑥) = 6𝑥 é a derivada da função 𝑓 definida por            

𝑓(𝑥) = 3𝑥2 − 4 

Seja 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 − 4, então 𝑓(𝑥 + Δ𝑥) = 3(𝑥 + Δ𝑥)2 − 4 = 3𝑥2 + 6𝑥Δ𝑥 + 3(Δ𝑥)2 − 4 e 

𝑓′(𝑥) = 6𝑥. 

Se 0 < |Δ 𝑥| < 𝛿 ⇒ |
(3𝑥2+6𝑥Δ𝑥+3(Δ𝑥)2−4)−(3𝑥2−4)

Δ𝑥
− 6𝑥| < 𝜖 ⇔ 

⇔ 0 < |Δ 𝑥| < 𝛿 ⇒ |
3𝑥2 + 6𝑥Δ𝑥 + 3(Δ𝑥)2 − 4 − 3𝑥2 + 4

Δ𝑥
− 6𝑥| < 𝜖 ⇔ 

⇔ 0 < |Δ 𝑥| < 𝛿 ⇒ |
Δ𝑥 (6𝑥 + 3Δ𝑥)

Δ𝑥
− 6𝑥| < 𝜖 ⇔ 

                                            
 

15 (3) Logical: 𝑓(𝑥)  =  𝑑 if and only if for every 𝜖  there is a 𝛿 such that when 0 < |𝛥 𝑥| < 𝛿, 

|
𝑓(𝑥+𝛥𝑥)−𝑓(𝑥)

𝛥𝑥
−  𝑑 | < 𝜖. 
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⇔ 0 < |Δ 𝑥| < 𝛿 ⇒ |6𝑥 + 3Δ𝑥 − 6𝑥| < 𝜖 ⇔ 

⇔ 0 < |Δ 𝑥| < 𝛿 ⇒ |3Δ𝑥| < 𝜖 ⇔ 

⇔ 0 < |Δ 𝑥| < 𝛿 ⇒ 3 |Δ𝑥| < 𝜖 ⇔ 

⇔ 0 < |Δ 𝑥| < 𝛿 ⇒ |Δ𝑥| <
𝜖

3
 

Então, basta tomar 𝛿 =
𝜖

3
. 

 

Entendemos que a concepção lógica de derivada privilegia apenas a formação 

da Definição de Conceito, pois não facilita as várias representações do conceito e a 

interação entre elas. 

 

“(4) Geométrica: a derivada é a inclinação da reta tangente ao gráfico de uma 

função, se o gráfico tiver uma tangente.” (THURSTON, 1994, p.3, tradução nossa16). 

A concepção geométrica apresentada por Thurston (1994) é a derivada como 

a inclinação da reta tangente a uma curva em um ponto. 

Para se chegar a essa concepção de derivada, inicia-se com dois pontos sobre 

a curva, sendo um deles o ponto pelo qual queremos traçar a reta tangente (ponto 

fixo), e, com uma reta passando por esses pontos (reta secante), utiliza-se a ideia de 

movimento do segundo ponto sobre a curva em direção ao primeiro (ponto de 

tangência). Fazendo o segundo ponto se aproximar, tanto quanto se queira, do 

primeiro ponto, teremos a ideia intuitiva de limite. O limite das retas secantes será a 

reta tangente.  

Uma abordagem inicial se dá no Mundo Corporificado, por meio da 

representação gráfica da função 𝑓, de dois pontos 𝑃e 𝑄 e da reta 𝑃𝑄 ⃡    , secante ao 

gráfico da função 𝑓 (ver Figura 6).  

                                            
 

16 (4) Geometric: the derivative is the slope of a line tangent to the graph of the function, if the graph 

has a tangent. 
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Figura 6: Reta PQ, secante ao gráfico de f 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Essa ideia de movimento fica estática nos livros didáticos impressos, e o 

recurso geralmente utilizado por autores é o de figuras com várias retas. Acreditamos 

que, para desenvolver essa concepção de derivada, principalmente com a ideia de 

movimento, pode se tornar significativo o auxílio das TDIC, em especial por meio de 

um software dinâmico, com várias representações e a interação entre elas, o que pode 

favorecer o processo de construção de uma Imagem de Conceito de derivada mais 

rica. 

Na abordagem envolvendo a Concepção Geométrica, identificamos 

características do Mundo Simbólico ao supor uma função 𝑓, um ponto fixo 𝑃 do gráfico 

de 𝑓, no qual desejamos traçar a reta tangente, com coordenadas (𝑎, 𝑓(𝑎)) e o ponto 

𝑄, também do gráfico de 𝑓, com coordenadas (𝑎 + ℎ, 𝑓(𝑎 + ℎ)), em que ℎ é um 

incremento na abscissa do ponto 𝑃.  
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Figura 7: Reta PQ, secante ao gráfico de f (características corporificadas 
simbólicas) 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A partir desses elementos, determinamos o declive da reta secante 𝑃𝑄, que é 

dado por 
𝑓(𝑎+ℎ)−𝑓(𝑎)

ℎ
, chamado a razão incremental. 

Ao manter o ponto 𝑃 fixo e “movimentar” o ponto 𝑄, para que se aproxime de 

𝑃, passando por sucessivas posições 𝑄1, 𝑄2, 𝑄3, … , 𝑄𝑛, a secante 𝑃𝑄 assumirá as 

posições 𝑃𝑄1, 𝑃𝑄2, 𝑃𝑄3 etc. Espera-se que a razão incremental, que é o declive da 

reta secante, se aproxime de um determinado valor 𝑚, a medida que o ponto 𝑄 se 

aproxima de 𝑃. Isso acontecendo, definimos a reta tangente ao gráfico da função 𝑓 no 

ponto P como sendo aquela que passa por 𝑃 e cujo coeficiente angular é 𝑚.  
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Figura 8: Movimento da reta secante 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Essa movimentação de 𝑄 na direção de 𝑃, com a intenção de determinar o 

coeficiente angular 𝑚 da reta tangente ao gráfico da função 𝑓 no ponto 𝑃, entendemos 

que se dá na intersecção entre os mundos Corporificado, pela observação e 

percepção dos elementos presentes ao movimentar o ponto; Simbólico, ao determinar 

as razões incrementais das retas secantes; e Formal, ao fazer 𝑄 aproximar-se de 𝑃, 

fazendo o número ℎ cada vez mais próximo de zero na razão incremental. Em 

linguagem matemática, dizemos que estamos fazendo ℎ tender a zero. Ao fazer ℎ 

tender a zero na razão incremental, ela se aproxima de um valor finito 𝑚, isto é, 𝑚 é 

o limite da razão incremental quando ℎ tende a zero que, simbolicamente, escrevemos 

𝑚 = lim
ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
 

Nessa concepção de derivada, encontramos características do Mundo Formal 

ao apresentar a definição de reta tangente à uma curva em um ponto (ver Quadro 1) 

e, em seguida, apresentar essa como a definição de derivada de uma função em um 

ponto (ver Quadro 2) como sendo esse limite. 
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Quadro 1: Definição de reta tangente à curva em um ponto 

A reta tangente à curva 𝒚 = 𝒇(𝒙) em um ponto 𝑷(𝒂, 𝒇(𝒂)) é a reta passando 

por 𝑷 com inclinação 

𝒎 = 𝐥𝐢𝐦
𝒉→𝟎

𝒇(𝒂 + 𝒉) − 𝒇(𝒂)

𝒉
 

desde que esse limite exista. 

Fonte: Stewart (2013, p. 131) 

 

Quadro 2: Definição de derivada 

A derivada de uma função 𝑓 em um número 𝑎, denotada por 𝑓′(𝑎), é 

𝑓′(𝑎) = lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)

𝑥 − 𝑎
 

se o limite existir.  

Fonte: Stewart (2013, p. 133) 

 

No trabalho com a Concepção Geométrica, é necessário que o estudante tenha 

em sua Imagem de Conceito os já-encontrados relacionados à reta secante a uma 

curva, à equação de uma reta e ao conceito de limite de uma função. 

 

(5) Taxa: a velocidade instantânea de 𝑓(𝑡), quando 𝑡 é o tempo. (THURSTON, 

1994, p.3, tradução nossa17). 

A concepção de derivada como Taxa é dada por meio da interpretação de um 

fenômeno físico, na qual a variável independente é o tempo. Por exemplo, 

suponhamos que um automóvel percorra uma distância de 180 km em 3 horas. A 

velocidade média do automóvel é 60 km/h. Se quisermos saber a velocidade do 

automóvel num determinado ponto do trajeto, temos duas possibilidades:  

1ª) se o automóvel estiver em um “movimento uniforme”, isto é, com velocidade 

constante, então a velocidade em qualquer instante é 60 km/h.  

2ª) se a velocidade for variável durante o percurso, com acelerações positivas 

e negativas, uma pessoa munida de um cronômetro poderia observar o automóvel em 

um ponto R em um instante 𝑡1 e depois em um ponto S em um instante 𝑡2, verificar o 

                                            
 

17 (5) Rate: the instantaneous speed of f(t), when t is time. 
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tempo decorrido, calcular a velocidade média aproximada e assumir que, naquele 

intervalo de tempo, o automóvel estava em movimento uniforme, ou seja, 

𝑉𝑚 =
𝑆 − 𝑅

𝑡2 − 𝑡1
 

Quanto menor o intervalo de tempo considerado, melhor a aproximação. Então, 

se fizermos 𝑡2 tender a 𝑡1, a diferença ℎ = 𝑡2 − 𝑡1 tenderá a zero e podemos escrever 

𝑉 = lim
𝑡2→𝑡1

𝑆 − 𝑅

𝑡2 − 𝑡1
= lim

ℎ→0

𝑆 − 𝑅

ℎ
 

Este limite pode ser interpretado como a velocidade instantânea do automóvel 

em um determinado instante. 

No exemplo dado, que pode ser estendido a um caso geral, e simulado 

fisicamente ou em um software (no nosso estudo utilizamos o software SimCalc), 

características do Mundo Corporificado podem ser identificadas na observação do 

deslocamento do automóvel em movimento, na determinação das posições inicial e 

final, e na utilização do cronômetro para determinar os instantes de tempo em que o 

veículo passa em determinadas posições. Utilizando esses valores para a 

determinação do espaço percorrido, do intervalo de tempo de observação do 

movimento do automóvel e do cálculo da velocidade média, encontramos 

características do Mundo Simbólico. 

Ao se considerar a redução no intervalo de tempo, fazendo com que essa tenda 

a zero, utilizamos características da intersecção entre os Três Mundos da Matemática, 

pois teremos o problema da velocidade do automóvel, corporificado, o cálculo da 

velocidade média, simbólico e o conceito de limite para o cálculo da velocidade 

instantânea, formal.  

 

“(6) Aproximação: A derivada de uma função é a melhor aproximação linear 

para a função nas proximidades daquele ponto.” (THURSTON, 1994, p.3, Tradução 

nossa18) 

A concepção de derivada como “melhor aproximação” é a de encontrar uma 

função linear que dê a melhor aproximação para a função nas proximidades de um 

ponto. Essa Concepção é importante, pois, de acordo com Stewart (2013), pode ser 

                                            
 

18 (6) Approximation: The derivative of a function is the best linear approximation to the function near a 
point. 
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fácil calcular um valor 𝑓(𝑎) de uma função, mas difícil de calcular valores de 𝑓 nas 

proximidades de 𝑎. 

A ideia da Concepção Melhor Aproximação consiste em, a partir de uma função 

𝑓 derivável em um ponto 𝑃(𝑎, 𝑓(𝑎)), determinar uma função linear 𝑡 que fique próxima 

ao gráfico da função 𝑓 nas proximidades desse ponto, isto é, para 𝑥 suficientemente 

próximo de 𝑎, o valor de 𝑓(𝑥) estará próximo do valor da ordenada do ponto de mesma 

abscissa 𝑥 mas que se encontra nessa reta. 

Dentre todas as retas que passam pelo ponto 𝑃(𝑎, 𝑓(𝑎)), a que dá a melhor 

aproximação de 𝑓 nas vizinhas do ponto de abscissa 𝑥 = 𝑎 será a reta tangente ao 

gráfico da função 𝑓 nesse ponto.  

A abordagem nessa concepção, inicialmente, pode se dar com características 

corporificadas, por meio da representação gráfica e interpretação da situação. 

Na Figura 9, apresentamos algumas retas que passam pelo ponto  𝑃(𝑎, 𝑓(𝑎)) 

e são “candidatas” à reta que dá a melhor aproximação dos valores da função 𝑓 nas 

vizinhanças do ponto de abscissa 𝑥 = 𝑎, dentre as quais está a reta 𝑡, tangente ao 

gráfico da função no ponto 𝑃(𝑎, 𝑓(𝑎)). As retas estão destacadas por cores para 

visualização.  

 

Figura 9: Reta Melhor Aproximação (representação corporificada) 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Ao fazer aproximações, por meio do zoom, na vizinhança do ponto de abscissa 

𝑥 = 𝑎, pode-se identificar qual das retas proporciona a melhor aproximação para os 

valores da função. 

 

Figura 10: Buscando a melhor aproximação na vizinhança do ponto de 
abscissa 𝒙 = 𝒂 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Prosseguindo com as aproximações, é possível verificar que a reta que melhor 

aproxima os valores da função 𝑓 na vizinhança do ponto de abscissa 𝑥 = 𝑎 é a reta 𝑡, 

tangente ao gráfico de 𝑓 no ponto 𝑃(𝑎, 𝑓(𝑎)).  

Após as observações e percepções, no Mundo Corporificado, passamos a agir 

sobre os objetos do Mundo Simbólico, buscando a relação entre a reta 𝑡 e o gráfico 

da função 𝑓. 
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Figura 11: Determinando a inclinação da reta tangente 𝒕 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Podemos determinar a inclinação da reta tangente 𝑡, pela razão 𝑡𝑔𝛼 =
𝐴𝐵

𝑃𝐴
 

encontrada no triângulo 𝑃𝐴𝐵. Como 𝑚𝑒𝑑(𝑃𝐴̅̅ ̅̅ ) = (𝑥 − 𝑎) se 𝑥 > 𝑎, temos que 

𝑚𝑒𝑑(𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ) = 𝑡𝑔𝛼 . (𝑥 − 𝑎). Como a inclinação da reta tangente ao gráfico de uma 

função em um ponto é dada pela derivada da função, então, a reta que dá a melhor 

aproximação é 𝑡(𝑥) = 𝑓(𝑎) + 𝑓′(𝑎). (𝑥 − 𝑎), em que 𝑓′(𝑎) = 𝑡𝑔𝛼 e 𝑥 é o valor da 

abscissa de 𝐴 que está nas vizinhanças da abscissa 𝑥 = 𝑎 de 𝑃. Assim, podemos 

escrever que a aproximação 𝑓(𝑥) ≅ 𝑓(𝑎) + 𝑚. (𝑥 − 𝑎).  

 

“(7) Microscópica: A derivada de uma função é o limite do que você consegue 

olhando com um microscópio de potência cada vez maior.” (THURSTON, 1994, p.3, 

tradução nossa19)  

Na concepção microscópica, faz-se necessário o uso das TDIC, pois, com o 

recurso do “zoom”, pode-se chegar tão perto da curva quanto se queira e, com isso, 

                                            
 

19 (7) Microscopic: The derivative of a function is the limit of what you get by looking at it under a 

microscope of higher and higher power. 
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devido às limitações dos pixels, pode-se chegar a uma reta que se confunde com a 

curva e que será a reta tangente à curva. 

Por exemplo: Seja a função f, definida por 𝑓(𝑥) = 𝑥2, cuja representação gráfica 

apresentamos na Figura 12. 

 

Figura 12: Representação gráfica da função 𝒇 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na Figura 13, apresentamos o gráfico da função, após darmos zoom nas 

proximidades do ponto de abscissa 𝑥 = 1. 
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Figura 13: Aproximação da função 𝒇 no ponto de abscissa 𝒙 = 𝟏 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Após a aproximação da função 𝑓 por meio do zoom nas proximidades do ponto 

de abscissa 𝑥 = 1, o gráfico da função 𝑓 se assemelha a uma reta que, para cada 

variação de um milésimo na abscissa, gera uma variação de dois milésimos no valor 

da função. Com isso, pode-se entender que essa parte do gráfico da função é uma 

reta tangente com inclinação igual a dois 

Agora, vamos aproximar a visualização da função na vizinhança do ponto de 

abscissa 𝑥 = 2 (ver Figura 14). 
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Figura 14: Aproximação da função 𝒇 no ponto de abscissa 𝒙 = 𝟐 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Assim como no caso de uma aproximação do gráfico da função 𝑓 na vizinhança 

do ponto de abscissa 𝑥 = 1, ao aproximarmos a visualização na vizinhaça do ponto 

de abscissa 𝑥 = 2, o gráfico da função se assemelha ao de uma reta. Nesse caso, 

para cada variação de um milésimo na abscissa há uma variação de quatro milésimos 

no valor da função. Com isso, pode-se entender que essa parte do gráfico da função 

é uma reta tangente com inclinação igual a quatro. 

Prosseguindo dessa forma, pode-se determinar a inclinação da reta tangente 

em qualquer ponto do gráfico da função f. 

A Concepção Microscópica foi sugerida por David Tall em meados dos anos 

1980. Segundo o autor, a compreensão de todas as Concepções de derivada 

apresentadas por Thurston (1994) são importantes para uma variedade de 

significados relacionados ao conceito, incluindo a Concepção Microscópica que ele 

chama de Retidão Local (TALL, 2008). Mas, entende que uma abordagem a partir da 

ideia de limite não favorece a aprendizagem, e defende uma abordagem corporificada 

para se iniciar o estudo da derivada. 

Tall (2008) afirma que a Concepção Microscópica deve possibilitar, também, o 
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conceito global da retidão local e não apenas pontual, e entende que um novo item 

deveria ser incluído nas Concepções apresentadas por Thurston (1994) e utilizado 

para iniciar o estudo das derivadas: “(0) Corporificada: a inclinação (variação) do 

próprio gráfico”. (TALL, 2008, p. 18, tradução nossa20) 

Em nossa pesquisa, optamos por adotar, a princípio, as concepções Taxa e 

Aproximação, por entender que essas duas concepções permitem, por meio de 

atividades em ambientes informáticos com os softwares SimCalc e GeoGebra, 

explorar, as outras concepções de derivada (Thurston, 1994), além da relação entre 

o gráfico de uma função e o gráfico da derivada dessa função. 

Com essas escolhas, elaboramos atividades que foram desenvolvidas em dois 

ambientes informatizados, um com o Software SimCalc e outro com o software 

Geogebra, nos quais as tarefas foram iniciadas com características simbólico 

corporificadas, por meio da exploração das representações gráficas, possibilitando 

conjecturas sobre as relações existentes entre a velocidade e a posição descritas por 

um corpo em movimento, no caso da concepção Taxa; e a relação entre o gráfico de 

uma função e as retas que passam por um ponto, na busca da reta que melhor 

aproxima a função nas proximidades desse ponto, no caso da concepção 

Aproximação. Entendemos que, com o decorrer das atividades, características dos 

Três Mundos da Matemática (Tall, 2013) aflorariam, propiciando o enriquecimento da 

Imagem de Conceito de derivada.  

Neste Capítulo, fizemos as considerações teóricas que julgamos pertinentes, a 

partir do objetivo proposto e de nossa questão de pesquisa. No próximo Capítulo, 

apresentamos a revisão de literatura, com o objetivo de situar nossa pesquisa na área 

de Educação Matemática.

                                            
 

20 (0) Embodied: the (changing) slope of the graph itself. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

No Capítulo anterior, apresentamos as considerações teóricas de nossa 

pesquisa, que colaboraram tanto para a elaboração das atividades quanto para a 

análise dos dados. Neste, apresentamos pesquisas que julgamos pertinentes para 

situar a nossa na área de Educação Matemática.  

Estruturamos esta revisão de literatura considerando os seguintes elementos: 

a derivada de funções de uma variável real; o uso das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) no ensino e na aprendizagem de derivada; as 

contribuições do software GeoGebra para o ensino e a aprendizagem; o uso do 

software SimCalc no ensino e na aprendizagem de conceitos matemáticos. 

 Esta estrutura foi feita tendo em vista que, em nossa pesquisa, abordamos o 

conceito de derivadas com atividades para serem desenvolvidas com o uso dos 

Softwares SimCalc e GeoGebra, com o objetivo de enriquecer a Imagem de Conceito 

de derivada dos participantes. 

 

2.1 Pesquisas sobre a derivada de funções de uma variável real 

 

Nesta seção, discutimos as pesquisas acerca do conceito de derivada de 

funções de uma variável real que estão relacionadas às representações de funções e 

das derivadas delas, como por exemplo a representação gráfica, e pesquisas que 

desenvolveram sequências didáticas para o ensino do conceito de derivada, mas que 

não utilizaram as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.  

Iniciamos esta seção com o trabalho de Bisognin, E. e Bisognin, V. (2011) que 

apresentaram os resultados de uma investigação, com caráter diagnóstico, realizada 

com doze alunos de um curso de Mestrado em Ensino de Matemática, com o objetivo 

de verificar como esses estudantes analisavam, interpretavam e relacionavam as 

informações explicitadas por gráficos de funções e os das derivadas primeira e 

segunda.  

Tendo como fundamentação Teórica Imagem de Conceito e Definição de 

Conceito (TALL; VINNER, 1981), as autoras aplicaram um teste, com cinco questões, 

que abordava as representações algébricas e gráficas de funções e de suas 

derivadas, para verificar como os participantes relacionariam os gráficos da função, 
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da primeira derivada da mesma função e o da sua segunda derivada. 

Em suas considerações, as autoras destacaram uma forte predominância de 

representações algébricas em detrimento das outras formas de representação, e 

conjecturaram que isso pode ser resultado de trabalho desenvolvido em sala de aula 

com uma abordagem que supervaloriza aspectos algorítmicos e algébricos desse 

conteúdo. 

As autoras concluíram ainda que a maioria dos alunos participantes da 

pesquisa apresentou problemas em termos de conhecimentos dos conceitos de 

derivada de funções a partir de uma perspectiva gráfica e que “ao trabalhar com os 

conceitos relacionados com a derivada de funções, a criação de imagens 

conceituais21, especialmente as advindas das representações gráficas, é fundamental 

para a sua compreensão” (BISOGNIN, E.; BISOGNIN, V., 2011, p. 524). 

Tendo em vista a predominância de aspectos algorítmicos e algébricos em 

relação às representações gráficas apontadas pelas autoras, as dificuldades dos 

estudantes ao trabalhar com o conceito de derivada em uma perspectiva gráfica e a 

importância da abordagem gráfica para a compreensão do conceito de derivada, 

elaboramos atividades com os softwares SimCalc e GeoGebra, que possibilitam a 

interação entre os gráficos de uma função e o de sua derivada, explorando as 

potencialidades de múltiplas representações, a dinamicidade e o sincronismo das 

representações nas janelas que usamos de cada software. 

Também abordando aspectos gráficos da derivada, a pesquisa de Burns (2014) 

teve por objetivo obter insights sobre a compreensão dos alunos a respeito da 

conexão entre o vértice do gráfico de uma função quadrática e o conceito de derivada. 

Burns (2014) realizou um estudo com trinta alunos regularmente matriculados 

na disciplina Cálculo de uma variável, de um curso de outono de uma universidade 

pública, na qual se matricularam alunos dos cursos de matemática, informática, física, 

geologia ou ciência atuarial. A autora analisou trabalhos escritos que os participantes 

realizaram, em duplas, ao cursar a disciplina: um questionário, um teste com três 

questões e perguntas do exame final, envolvendo a relação entre as representações 

algébricas e gráficas das funções e suas respectivas derivadas. Posteriormente, 

utilizou a técnica Think-Aloud, em que cada participante dá a expressão verbal 

                                            
 

21 Em nosso trabalho adotamos a tradução Imagem de Conceito ao invés de imagem conceitual 
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imediata para os seus pensamentos ao trabalhar com os problemas, com duas 

questões; e realizou entrevistas semi-estruturadas. 

Para analisar os dados, Burns (2014) apoiou-se em três quadros teóricos. A 

teoria APOS de Dubinsky (1991 apud BURNS, 2014) foi utilizada para analisar como 

a compreensão do vértice do gráfico de uma função quadrática molda a compreensão 

de derivada e quais dificuldades os estudantes encontraram ao resolverem problemas 

do mundo real que envolvem tais conceitos. A Compreensão Relacional e a 

Compreensão Instrumental de Skemp (1976 apud BURNS, 2014) foram usadas para 

distinguir os pensamentos dos estudantes durante as sessões com a técnica Think-

Aloud. Finalmente, a Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky (1978 apud 

BURNS, 2014) foi utilizada para analisar como a influência dos colegas impacta a 

capacidade dos alunos de compreender as questões relativas à derivada e à função 

quadrática. 

Em suas conclusões, Burns (2014) apontou que os participantes que 

interpretaram o vértice do gráfico de uma função quadrática como intercepto, origem 

ou ponto de inflexão não estabeleceram uma relação entre o conceito de derivada e 

o reconhecimento do vértice como ponto crítico da função, não representaram nem 

interpretaram graficamente a derivada como a inclinação da reta tangente que passa 

pelo vértice e, também, não conseguiram resolver os problemas de aplicação desse 

conteúdo no mundo real.  

A autora indicou que a maioria dos estudantes participantes da pesquisa 

apresentou um pensamento instrumental dos conceitos, descrevendo o “passo a 

passo” ao falar sobre o raciocínio utilizado durante as sessões com a técnica Think-

Aloud. Burns (2014) destaca que tal técnica permitiu que os estudantes percebessem 

e corrigissem os erros cometidos ao resolver as atividades. Outro fato destacado pela 

autora foi que a influência dos colegas também auxiliou na percepção, na correção 

dos erros e na compreensão dos conceitos envolvidos.  

Como proposta para pesquisas futuras a autora apresentou as seguintes 

questões:  

 

• Como os alunos compreendem a relação do gráfico da função 
quadrática original, em conexão com o gráfico de sua derivada?  
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• Os alunos são capazes de fazer conexões conceituais entre o vértice 
da função quadrática e o ponto crítico da derivada? (BURNS, 2014, 
p.121-122, tradução nossa22). 

 

Burns (2014) destacou que o uso de calculadoras gráficas/computadores deve 

ser incluído em estudos para analisar o impacto desse uso na compreensão dos 

estudantes. 

Em nossa pesquisa, elaboramos atividades para serem realizadas com os 

softwares SimCalc e GeoGebra, o que nos permite observar tal impacto. Com as quais 

entendemos ser possível o estudo das relações entre gráficos de funções afins e 

lineares e suas respectivas derivadas, o estudo dos pontos críticos de uma função e, 

também, analisar as percepções dos alunos sobre a relação entre a derivada e 

intervalos de crescimento e de decrescimento de uma função, e qual a influência na 

concavidade da função quadrática, que pode ser estendida para outras funções.  

Assim como Bisognin, E. e Bisognin, V. (2011) e Burns (2014), Sánchez-

Matamoros, Garcia e Llinares (2013), também realizaram um estudo diagnóstico, no 

qual utilizam os níveis intra, inter e trans do desenvolvimento de um esquema 

(PIAGET; GARCIA, 1982 apud SÁNCHEZ-MATAMOROS; GARCÍA; LLINARES, 

2013) para caracterizar alguns indicadores do desenvolvimento do esquema de 

derivada em estudantes do Bachillerato23 e do nível superior, e o uso flexível que eles 

fazem da equivalência lógica quando resolvem um problema.  

Os autores elaboraram questionários que abordavam os conceitos locais, 

globais e as representações algébricas e gráficas da derivada. Os questionários foram 

aplicados a 150 alunos, sendo 50 do 1º ano de Bachillerato (16-17 anos), 50 do 2º 

ano de Bachillerato (17-18 anos) e 50 do primeiro ano de Licenciatura em Matemática 

(18-19 anos). Após a análise das respostas dadas nos questionários, Sánchez-

Matamoros, Garcia e Llinares (2013) realizaram entrevistas para obter informações 

mais detalhadas das resoluções dadas aos problemas propostos. 

Sánchez-Matamoros, Garcia e Llinares (2013) concluíram que o 

desenvolvimento do esquema de derivada está relacionado à forma que os alunos 

                                            
 

22 How do students perceive the relationship of the graph of the original quadratic function in connection 
to the graph of its derivative? 
•Are students able to make conceptual connections between the vertex of the quadratic function and 
the critical point of the derivative? 
23 Conjunto de estudos posteriores à educação secundária obrigatória espanhola que capacita para o 
acesso à Universidade. 
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constituem os objetos matemáticos como objetos cognitivos, por meio de diferentes 

relações lógicas, o que se evidencia quando o estudante é capaz de utilizar de 

maneira flexível a relação de equivalência lógica, isto é, quando é capaz de relacionar 

as características de 𝑓 com as de 𝑓′.  

Os autores observaram que os estudantes apresentaram dificuldades no 

trabalho com as representações analítica e gráfica, e que não têm evidências sobre o 

uso das propriedades pontuais da derivada como uma prioridade sobre os aspectos 

globais, ou vice-versa. 

Cientes dos problemas existentes nos processos de ensino e de aprendizagem, 

González e Dolores (2016) tiveram por objetivo a elaboração e a aplicação de uma 

Situação de Aprendizagem24 para contribuir com a compreensão do conceito de 

derivada. Segundo os autores, essa preocupação teve início após uma enquete com 

quarenta e cinco estudantes que cursavam o primeiro ano do curso de Licenciatura 

em Matemática, com a pergunta: “O que é a derivada de uma função?” (GONZÁLEZ; 

DOLORES, 2016, p. 50). Os resultados mostraram que grande parte dos participantes 

entendia a derivada de uma função apenas como uma fórmula, e apenas 15% tinha 

uma ideia mais próxima da definição, pois a identificaram como a inclinação da reta 

tangente ao gráfico da função, um limite ou a taxa de variação de uma função, isto é, 

tinham as Concepções simbólica, geométrica, lógica de derivada. 

Os autores elaboraram e analisaram as atividades de sua pesquisa apoiados 

na Teoria da Atividade (LEONTIEV, 1981 apud GONZÁLEZ; DOLORES, 2016), que 

fornece elementos para orientar a atividade cognitiva de diferentes formas de práticas 

humanas, tanto no âmbito individual como no social. Para o desenho da Situação de 

Aprendizagem, os autores tiveram por base a Metodologia de Ensino de Matemática 

(JUNGK, 1986; BALLESTER; ARANGO; RODRÍGUEZ, 1992 apud GONZÁLEZ; 

DOLORES, 2016) que é formada por três fases: Considerações e exercícios 

preparatórios, formação do conceito, assimilação / fixação do conceito; e os Registros 

de Representação Semiótica (DUVAL, 1998 apud GONZÁLEZ; DOLORES, 2016), 

abordando os registros geométrico, numérico, algébrico e verbal. 

A Situação de Aprendizagem foi desenvolvida com um grupo de doze alunos 

                                            
 

24 “o espaço de encontro em que os participantes (professor e alunos), coordenam ações através de 
um processo de interpretação/ compreensão pela qual eles constroem significados que partilham” 
(GONZÁLEZ E DOLORES, 2016, p. 50, tradução nossa) 
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que cursavam a disciplina Cálculo I, do curso Licenciatura em Matemática da 

Universidade Autónoma de Guerrero, que ainda não haviam estudado o conceito de 

derivada, mas que o conhecia dos cursos de bachillerato, e teve duração de três 

semanas, com seis aulas de cinquenta minutos por semana. 

Antes das tarefas da sequência de aprendizagem, os autores aplicaram um 

Questionário Diagnóstico com vinte e duas questões, com o objetivo de verificar o 

conhecimento de derivada que havia ficado dos cursos de bachillerato e, ao final das 

situações de aprendizagem, aplicaram um questionário de avaliação, para verificar se 

houve ou não melhora na compreensão da derivada pelos participantes. 

Em conclusão, González e Dolores (2016) apontaram que apenas dois dos 

doze estudantes participantes melhoraram sua compreensão do conceito de derivada. 

Destacaram também que o pior aproveitamento dos estudantes foi na questão em que 

se abordava o conceito de máximo/mínimo de uma função. Em vista desse resultado, 

afirmaram que o trabalho do professor vai além de conceber e fornecer ferramentas 

com as quais os alunos podem trabalhar para a construção do seu próprio 

conhecimento. É preciso envolver o estudante, seus pares e o professor, 

responsabilizando-os pelo próprio conhecimento. 

Também preocupado com a construção de conhecimento sobre derivada, 

Mação (2014) teve como objetivo apresentar algumas abordagens para o ensino de 

derivada, apoiado na Teoria dos Três Mundos da Matemática (TALL, 2004a, 2004b, 

2013) e nas concepções de derivada (THURSTON, 1994). Para tal, fez a análise de 

dois livros didáticos, Guidorizzi (2001 apud MAÇÃO, 2104) e Stewart (2010 apud 

MAÇÃO, 2104), para essencialmente identificar os conhecimentos prévios utilizados, 

e que são desenvolvidos nos capítulos que antecedem a introdução de derivada, quais 

concepções de derivada (THURSTON, 1994) são usadas como abordagem e com 

quais características dos Três Mundos da Matemática (TALL, 2004a, 2004b, 2013). 

Feita a análise dos livros, Mação (2014) apontou que apenas as Concepções 

Geométrica e Taxa são utilizadas para abordar o conceito de derivada nesses livros, 

sendo que as demais foram encontradas apenas para complementar o estudo desse 

conceito. A partir disso, apresentou três propostas de abordagem para o conceito de 

derivada: Geométrica, Taxa de variação e Aproximação linear, que não foram 

aplicadas. Nas três, inicia com uma questão norteadora, por meio de questões com 

casos particulares, desenvolvidos nos Mundos Corporificado e Simbólico, com a 

intenção de possibilitar ao participante o desenvolvimento de características do Mundo 
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Formal. 

Em suas conclusões, o autor destacou a importância de se ter uma abordagem 

que insira o estudante no problema, de maneira que ele vivencie a necessidade de 

construir um novo conhecimento, e enfatiza que a abordagem convencional, com 

aulas expositivas, pode proporcionar a falta de senso crítico como, por exemplo, 

associar “o cálculo da derivada apenas a um processo mecânico de cálculo algébrico” 

(MAÇÃO, 2014, p. 166). Com relação às concepções de derivada apresentadas por 

Thurston (1994), destacou que podem “[...] contribuir para a expansão desse tópico 

nos processos de ensino, o que poderia resultar num entendimento mais abrangente 

da ideia de derivada”. Afirma, ainda, que  

 

[...] é preciso explorar mais essas maneiras que focam outras formas de 
entender a derivada, para possibilitar aos sujeitos mais interpretações 
possíveis, que podem tornar o ensino da derivada menos formal, mais 
intuitivo e mais voltado para o contexto em que vai ser aplicado. (MAÇÃO, 
2014, p. 167). 

 

Tendo em vista a necessidade de atividades que explorem mais as concepções 

de derivada (THURSTON, 1994) e de acordo com Mação (2014), em nossa pesquisa 

estruturamos atividades que abordam as Concepções Taxa e Melhor Aproximação 

com a utilização dos softwares SimCalc e Geogebra. 

Apesar de Mação (2014) não ter elaborado atividades considerando o uso das 

TDIC, adaptamos sua proposta de abordagem Melhor Aproximação para ser 

desenvolvida com o uso do software Geogebra, pois acreditamos que, com ele, é 

possível enriquecer a Imagem de Conceito de derivada dos participantes de nossa 

pesquisa. 

As pesquisas que trabalharam com a derivada de funções de uma variável real, 

apresentadas nessa seção, em geral, fizeram um diagnóstico, apontando as 

dificuldades dos participantes em estabelecer uma relação entre a função e a 

representação gráfica da derivada, e uma das sugestões foi trabalhar com as 

diferentes Concepções de derivada, o que será discutido em nosso trabalho 

acrescentando o uso das TDIC. 

Em particular, as pesquisas envolvendo o uso das TDIC serão apresentadas 

na próxima seção. 
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2.2 O uso das TDIC no ensino e na aprendizagem de derivada 

 

Nesta seção, apresentamos pesquisas que utilizaram TDIC para auxiliar nos 

processos de ensino e de aprendizagem de derivada. Há pesquisas que utilizaram 

softwares diversos, outras que utilizaram os softwares SimCalc e pesquisas que 

fizeram uso do software GeoGebra, que serão apresentadas em subseções distintas. 

 

2.2.1 Pesquisas que utilizaram diferentes softwares para o ensino de derivada 

 

Giraldo (2004) teve por objetivo discutir o papel de limitações associadas a 

descrições de conceitos25, na delimitação de objetos para o ensino, no campo do 

planejamento pedagógico, com foco principal no caso de descrições computacionais 

para o conceito de derivada. Teve como questão central de pesquisa: “Em que 

situações limitações de descrições computacionais podem promover um efeito de 

expansão das imagens de conceito de derivada?” (GIRALDO, 2004, p. 90).  

Para responder tal questão, Giraldo (2004) apoiou-se nas ideias de Imagem de 

Conceito (TALL; VINNER, 1981), de Raiz Cognitiva (TALL, 1989 apud GIRALDO, 

2004) e de Retidão Local (TALL, 1986 apud GIRALDO, 2004) (que se assemelha à 

Concepção Microscópica de derivada), para estruturar as atividades e as questões de 

investigação, como também para o encaminhamento da coleta e da análise dos 

dados. 

Seis participantes do curso Licenciatura em Matemática foram selecionados por 

meio de uma entrevista individual, dentre os que frequentavam a disciplina Cálculo I, 

lecionada pelo próprio pesquisador, que utilizou os softwares Maple V, Graphmatica 

2.0 e o organizador genérico Melhor Reta desenhado por Giraldo para o ensino de 

derivada. 

Com os seis participantes, Giraldo estruturou a coleta de dados por meio de 

entrevistas individuais, de duas naturezas distintas: (1) Entrevistas estruturadas, nas 

quais propôs tarefas para observar reações dos participantes em situações de conflito 

                                            
 

25 “Usaremos o termo descrição de conceito (ou simplesmente descrição) para qualquer referência a 

um conceito matemático, feita em um contexto pedagógico, que não esgote o conceito a que se refere, 
ou seja, que guarde limitações em relação a este, no sentido em que evidencie certos aspectos e omita 
outros” (GIRALDO, 2004, p. 72, grifos do autor) 
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e as preferências deles por determinados tipos de descrições, ao se certificarem da 

veracidade de um resultado; (2) Entrevistas semiestruturadas, com base em 

perguntas e respostas planejadas de forma que as perguntas propostas motivassem 

os participantes a discutir características e propriedades da derivada. 

Os resultados foram analisados e comparados a fim de analisar as imagens de 

conceitos dos alunos e os conflitos cognitivos evocados. 

Para a análise dos dados coletados, Giraldo (2004) buscou extrair deles dois 

tipos de informação: padrões de ocorrência de conflitos e as reações dos participantes 

ao lidar com estes; e a influência das limitações e conflitos na evolução das imagens 

de conceito. Ao final desta análise, Giraldo (2004, p. 191) pôde confirmar sua hipótese 

inicial de que  

 

[...] se situações de conflito são valorizadas, dentro de uma abordagem 
pedagógica cuidadosamente desenhada, as limitações associadas às 
descrições envolvidas podem ter um papel pedagógico positivo, isto é, 
propiciar efeitos de expansão de imagens de conceito, em lugar de 
estreitamento. (GIRALDO, 2004, p.191)  

 

Além disso, em diversas ocasiões, as situações de conflito motivaram os 

estudantes a adotar atitudes investigativas, na busca de uma compreensão teórica 

mais profunda. 

Em nossa pesquisa, assim como Giraldo (2004), buscamos enriquecer a 

Imagem de Conceito de derivada dos participantes, e, também, utilizamos a ideia da 

aproximação visual de uma curva em um ponto, não para iniciar a abordagem do 

estudo das derivadas, mas para realizar investigações, utilizando o recurso zoom do 

software GeoGebra, da relação entre o gráfico da função e o da derivada, buscando 

estabelecer relação entre características corporificadas do gráfico e características 

formais da ideia do intervalo de tempo tender a zero, passando do estágio da 

Matemática Prática para a Matemática Teórica. O recurso zoom também foi utilizado 

na abordagem da Concepção Melhor Aproximação.  

Assim como Giraldo (2004), Dall’Anese (2006) utilizou a tecnologia para 

propiciar a investigação e não apenas como uma ferramenta para verificar resultados 

e dar exemplos. O autor desenvolveu uma pesquisa com o objetivo de investigar e 

analisar a produção de significados para a taxa de variação, estudada como a 

derivada de uma função de uma variável real. Apoiou-se no Modelo da Estratégia 
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Argumentativa, que é um modelo para a análise do discurso em sala de aula, e uma 

opção para entender os processos de ensino e de aprendizagem (CASTRO; BOLITE 

FRANT, 2000; 2002 apud DALL'ANESE, 2006); nas Metáforas Conceituais e na 

Teoria da Cognição Corporificada (LAKOFF; JOHNSON, 1980; LAKOFF; NÚÑEZ, 

2000 apud DALL'ANESE, 2006) em que as formas de compreender o mundo são 

formadas por nossas atividades sensório motoras (mapeamento metafórico), que nos 

permitem compreender ideias abstratas e/ou novas em função de outras e estruturam 

nossa forma de pensar e agir.  

Apoiado nessas teorias, o autor desenvolveu três tipos de atividades, com 

utilização dos softwares “Tools For Enriching Calculus” e “Journey Through Calculus”, 

e também materiais concretos, com um grupo de vinte alunos de um curso de pós-

graduação stricto sensu em Educação Matemática que cursavam a disciplina Tópicos 

de Cálculo, 

Em suas conclusões, Dall’Anese (2006) aponta que os participantes 

produziram significados para a derivada como inclinação da reta tangente, mas 

identificou que a diferença entre a dinamicidade da abordagem gráfica, em linguagem 

cotidiana, e a fórmula analítica, que é estática e formal, é responsável pela dificuldade 

apresentada pelos alunos ao estudarem esse tópico. Afirma que, o uso da tecnologia, 

viabilizou a elaboração de um ambiente em que era possível visualizar tanto a 

dinamicidade do gráfico quanto os valores do coeficiente angular das retas secantes 

quando se aproximavam da reta tangente, o que facilitou a compreensão do conceito 

de derivada. 

O autor apontou que a abordagem da derivada como taxa de variação 

instantânea de uma função gerou dificuldades para alguns estudantes, e sugere que 

nesse tipo de abordagem se envolva gráficos, formas analíticas e a relação entre eles, 

pois cada um possibilita inferências sobre os outros.  

Em nossa pesquisa, abordamos a Concepção Taxa de derivada com o uso do 

software SimCalc, que permite, por meio do movimento do ator na Janela Mundo e da 

dinamicidade síncrona entre esta e as janelas gráficas, estabelecer a relação entre o 

gráfico e o movimento, possibilitando a compreensão do significado das formas 

analíticas. 

Assim como Dall’Anese (2006) que usou a TIC para abordar o conceito de 

derivada, Loureiro (2012) desenvolveu sua pesquisa com o objetivo de descrever um 

ambiente de aprendizagem gerado em contexto de sala de aula na aprendizagem do 
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conceito de derivada, por meio de uma intervenção com o auxílio de um Applet. Com 

tal objetivo, recorreu às noções de Imagem de Conceito e de Definição de Conceito 

(TALL; VINNER, 1981) que, segundo a autora, permitem analisar como o conceito de 

derivada de uma função se forma e quais dificuldades podem advir da sua construção 

e formalização. Usou também a perspectiva ontosemiótica (GODINO, 2008 apud 

LOUREIRO, 2012) como ferramenta de análise e reflexão sobre os processos de 

ensino e de aprendizagem de Matemática, para responder as seguintes questões de 

pesquisa:  

 

a) Que dificuldades foram suscitadas nos alunos durante a aprendizagem do 
conceito de derivada de uma função num ponto e função derivada?  
b) Em que medida o recurso ao applet26 promoveu a aprendizagem do 
conceito de derivada de uma função num ponto?  
c) Qual a adequação didática da planificação e implementação da unidade 
didática Taxa de Variação e Derivada? (LOUREIRO, 2012, p.7) 

 

Loureiro (2012) elaborou um conjunto de oito atividades para serem usadas 

com o auxílio de um Applet, como forma de suporte à unidade didática Taxa de 

Variação e Derivada, que consta do Programa de Matemática A do 11º ano português 

(2a série do Ensino Médio brasileiro). Nas Atividades propostas por Loureiro (2012), 

observamos a presença das Concepções Geométrica e Taxa, além do trabalho com 

a representação gráfica da derivada. 

As atividades foram desenvolvidas em oito aulas, com duração de 90 minutos 

cada, com 26 alunos da Turma do Curso Científico – Humanístico de Ciências e 

Tecnologias, de uma escola na cidade de Aveiro – Portugal e que trabalharam em 

duplas. 

Para a análise, Loureiro (2012) privilegiou a Noção intuitiva de taxa média de 

variação, a Aplicação da definição de taxa média de variação, a Interpretação física 

da taxa média de variação, a Interpretação geométrica da taxa média de variação e a 

Derivada de uma função num ponto – Interpretação geométrica. 

Loureiro (2012) concluiu que o uso do applet, para abordar o conceito de 

derivada de uma função em um ponto, parece ter permitido que os estudantes 

construíssem imagens mentais relacionadas ao conceito de derivada consistentes, o 

                                            
 

26 Disponível em:] 
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Derivada_de_una_funcion/Deriva
da_de_una_funcion.htm. Acesso em: 14/09/2015. 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Derivada_de_una_funcion/Derivada_de_una_funcion.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Derivada_de_una_funcion/Derivada_de_una_funcion.htm
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que levaram-na a crer que promoveram a formação da definição de conceito da 

derivada de uma função em um ponto nos participantes de sua pesquisa. 

Em busca de responder as questões de pesquisa, a autora concluiu que as 

dificuldades apresentadas pelos participantes foram essencialmente na utilização da 

linguagem simbólica associada à definição de taxa média de variação e na 

interpretação geométrica dessa taxa, pois consideraram que o incremento na variável 

dependente corresponde ao declive da reta secante. 

Loureiro (2012) concluiu também que a abordagem do conceito de derivada de 

uma função num ponto, aliado ao uso do Applet, parece ter permitido que os alunos 

construíssem imagens mentais consistentes. 

Assim como Loureiro (2012), abordamos a Concepção Taxa e a representação 

gráfica da derivada, mas nossa abordagem se deu com atividades desenvolvidas com 

o Software SimCalc, fazendo o uso da Janela Mundo, que possibilita uma 

representação dinâmica do movimento de um ator, cuja trajetória é modelada pela 

função. Também exploramos a relação entre os gráficos de uma função e de sua 

derivada, por meio de duas janelas gráficas cujas representações são síncronas. 

 

2.2.2 O Uso do software SimCalc no ensino e na aprendizagem de conceitos 

matemáticos 

 

Sendo o Software SimCalc utilizado em nossa pesquisa, buscamos trabalhos 

que o envolvem. Dentre eles, está o de Salinas, Quintero e González-Mendívil (2014), 

que realizaram uma experiência didática com o uso do software SimCalc, com o 

objetivo de promover uma abordagem inovadora para o ensino e a aprendizagem do 

Cálculo, com foco na aprendizagem de conhecimentos matemáticos, a fim de 

favorecer a aplicação prática encontrada em cursos de engenharia. 

A experiência didática foi desenvolvida com vinte e quatro estudantes da 

disciplina Cálculo I de uma universidade particular do norte do México. A pesquisa se 

apoia na teoria dos Registros de Representação Semiótica (DUVAL, 2006; 2008 apud 

SALINAS, QUINTERO E GONZÁLEZ-MENDÍVIL, 2014) e nas ideias de co-ação entre 

os estudantes e as ferramentas (MORENO-ARMELLA; HEGEDUS; KAPUT, 2008 

apud SALINAS, QUINTERO E GONZÁLEZ-MENDÍVIL, 2014). 

Essa experiência foi realizada em duas etapas. Na primeira, o professor da 

disciplina fez uma introdução ao software SimCalc, com o conceito de movimento 
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uniforme, num cenário desenhado previamente com os gráficos velocidade-tempo, 

posição-tempo, que permitem a co-ação, a abstração situada, a prova, o tratamento e 

a conversão entre os registros, por meio da dinamicidade propiciada pelo SimCalc. 

Na segunda etapa, dividida em duas partes, foi abordado o movimento 

uniformemente acelerado. Na primeira, os estudantes, organizados em duplas, 

manipularam o software; na segunda, foi dada, para cada estudante, uma folha que 

continha uma imagem da tela do SimCalc, a partir da qual cada um deveria manipular 

um arquivo do computador e registrar, na folha de papel, a representação algébrica 

do movimento e sua interpretação. 

Os autores concluíram que atividades com o SimCalc podem promover a 

aprendizagem, pois relacionam uma imagem global, que motiva a percepção visual 

ao ver uma mudança de posição no contexto do movimento, com os gráficos de 

velocidade e de posição, e afirmaram que “a representação gráfica da função e de 

sua derivada pode oferecer uma nova maneira de interpretar globalmente o 

comportamento de uma magnitude que está mudando” (SALINAS; QUINTERO; 

GONZÁLEZ-MENDÍVIL, 2014, p. 5), uma vez que a interação entre os gráficos de 

velocidade e de posição possibilita uma interpretação global do fenômeno. 

As atividades apresentadas por Salinas, Quintero e González-Mendívil (2014), 

nos inspiraram e nortearam a elaboração de nossa intervenção com o uso do software 

SimCalc, pois, a partir delas, elaboramos nossas Atividades para serem 

desenvolvidas com o Software SimCalc, abordando a Concepção Taxa de derivada e 

a relação entre o gráfico da função e o gráfico da primeira derivada dessa função. 

A pesquisa de Renk (2016) também foi desenvolvida com o uso do software 

SimCalc. O autor teve por objetivo analisar as contribuições da representação 

dinâmica presente na “Janela do Mundo” do software para a análise do 

comportamento de funções. 

Apoiado nas ideias de Bruner (1969, 1974, 1997, 2001, 2006 apud RENK, 

2016) sobre os Modos de Pensamento Narrativo e Paradigmático, Renk (2016) 

realizou duas sessões de atividades com o software SimCalc, a primeira composta de 

quatro atividades e a segunda por cinco atividades, com 10 estudantes de um curso 

de Licenciatura em Matemática, organizados em duplas. Nas atividades, o autor 

explorou a janela do Mundo do software, abordando funções constante, polinomiais, 

trigonométricas e exponencial.  

Em suas considerações, Renk (2016) aponta que a influência da representação 
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dinâmica do software SimCalc permitiu que os estudantes fizessem análises e 

conjecturas relacionadas ao estudo do movimento em Física. 

O autor concluiu que o movimento do ator na janela do Mundo do software 

SimCalc permitiu que os estudantes reconhecessem, em cada atividade, qual o tipo 

de função matemática envolvida na situação. No caso da função quadrática, os alunos 

também perceberam o ponto de máximo/mínimo da função. 

Em nossa pesquisa, utilizamos a janela Mundo do software SimCalc associada 

às janelas gráficas que representam a posição e o movimento do ator, procurando 

enriquecer a Imagem de Conceito de derivada, no que diz respeito à concepção Taxa 

(Thurston, 1994) e a relação entre o gráfico da função e o gráfico da primeira derivada 

dela, a fim de propiciar uma melhor compreensão dos pontos críticos da função. 

Renk (2016) sugere que, na utilização do SimCalc, seja dada mais ênfase ao 

uso do recurso de marcação do ator (comando que deixa a marca do movimento 

descrito pelo ator em um intervalo de tempo pré-estabelecido), pois entende que tal 

recurso possa auxiliar na compreensão de elementos presentes no comportamento 

da função. Assim, na elaboração das atividades de nossa pesquisa com o software 

SimCalc, acatamos a sugestão de Renk (2016), e exploramos o recurso de marcação 

do ator, para auxiliar o estudo do movimento do ator e a relação entre este movimento 

e as janelas de representação gráfica que representam a velocidade e a posição do 

ator. 

Considerando que o software GeoGebra seria mais adequado para o estudo 

de algumas Concepções de Derivada (THURSTON, 1994) do que o SimCalc, 

analisamos algumas pesquisas que o utilizaram. 

 

2.2.3 O uso do software GeoGebra no ensino e na aprendizagem do conceito de 

derivada 

 

Nesta subseção, olhamos para algumas pesquisas que utilizaram o software 

GeoGebra no ensino e na aprendizagem do conceito de derivada e suas aplicações. 

Em sua pesquisa, Gonçalves (2012) teve como objetivo desvendar as 

contribuições de atividades investigativas com o uso das Tecnologias da Informação 

e Comunicação na Educação (TICE) para os processos de ensino e de aprendizagem 

do conceito de derivada e suas aplicações em Cálculo Diferencial e Integral I. Para 

isso, a autora apoiou-se nas ideias de Investigação Matemática (PONTE; 
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BROCARDO; OLIVEIRA, 2006 apud GONÇALVES, 2012) e Tecnologias da 

Informação e Comunicação na Educação, com o uso do software GeoGebra, para 

desenvolver sua pesquisa. 

A autora realizou uma atividade piloto com um grupo de sessenta e sete alunos 

dos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Ambiental, que já haviam 

cursado a disciplina Cálculo Diferencial e Integral. A atividade serviu como base para 

a reelaboração das atividades e uma reestruturação da aplicação destas, pois 

verificou que as duas horas destinadas não foram suficientes para que cada dupla 

realizasse as duas tarefas propostas.  

Após a reelaboração das atividades, Gonçalves (2012) desenvolveu-as junto a 

um grupo de nove estudantes, matriculados na disciplina Cálculo I, do curso de 

Licenciatura em Matemática. Para a realização das atividades, os estudantes foram 

divididos em um trio e três duplas, sendo que cada um dos grupos realizou uma 

atividade distinta dos demais, mas todas envolviam problemas de otimização. Durante 

a resolução, os estudantes utilizaram o software GeoGebra para auxiliar na análise 

das conjecturas feitas em relação aos problemas que deveriam resolver. Para a 

avaliação da intervenção, a autora aplicou um questionário para os alunos e um para 

o professor responsável pela turma, que versavam sobre a ressignificação dos 

conceitos e o uso do software GeoGebra.  

Em suas conclusões, a autora afirmou que as atividades investigativas com o 

uso do software GeoGebra contribuíram para uma ressignificação dos conhecimentos 

dos alunos em relação às aplicações da derivada, além de criar um ambiente de 

aprendizagem diferenciado e complementar à sala de aula e contribuir para a 

formação de um “novo” professor de Matemática dos Ensinos Fundamental e Médio 

e, também, do Ensino Superior. 

Tendo em vista que as conclusões de Gonçalves (2012), nas quais afirma que 

o software GeoGebra permite uma ressignificação do conceito de derivada, utilizamos 

o software GeoGebra em nossas atividades de pesquisa, em conjunto com o software 

SimCalc, a fim de enriquecer a Imagem de Conceito de derivadas de estudantes de 

um curso de Licenciatura em Matemática, abordando as Concepções Melhor 

Aproximação e Taxa e as relações entre os gráficos da função e o gráfico da primeira 

derivada dessa função. 

No mesmo sentido de Gonçalves (2012), Ibarra, Aguilar, Leyva e Lugo (2016) 

também tiveram por objetivo o desenho de uma atividade didática apoiada no software 
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GeoGebra, para a construção do significado do conceito de derivada por meio de um 

problema de otimização do cotidiano de estudantes universitários. 

Os autores fundamentaram-se no Enfoque Ontosemiótico de Cognicão e 

Instrução Matemática (EOS) para concepção, interpretação, análise e avaliação da 

atividade de ensino, que foi desenhada para ser desenvolvida com estudantes dos 

cursos de Engenharia do Instituto Tecnológico de Sonora – México, e a atividade foi 

realizada junto a um grupo de vinte estudantes que cursavam a disciplina Cálculo I, 

cada qual com um computador no qual estava instalado o software Geogebra, em um 

encontro de noventa minutos. 

Na atividade, os pesquisadores solicitavam aos estudantes, organizados em 

duplas, que construíssem um cilindro de volume máximo a partir de uma folha de 

papel. Para isso, foi fornecida uma folha tamanho carta, tesoura, fita adesiva, régua, 

arroz cru e um copo medidor. Após a construção e medições, foi fornecido um arquivo 

GeoGebra, elaborado previamente, com o qual poderiam analisar o volume do cilindro 

em função do raio da base e da altura e a reta tangente à curva que representava o 

volume do cilindro. 

Em suas conclusões, Ibarra et al (2016) afirmaram que a atividade didática, 

elaborada com o Enfoque Ontosemiótico de Cognição com o apoio da tecnologia, 

possibilitou que os estudantes estabelecessem uma relação entre a inclinação da reta 

tangente igual a zero em um ponto crítico como um elemento que assegura que se 

encontrou o valor ótimo desejado, isto é, um cilindro com volume máximo. 

Com a mesma preocupação com o ensino de conceitos do Cálculo, abordando 

também o conceito de derivada, Richit, Benites, Escher e Miskulin (2012) realizaram 

um estudo com o software GeoGebra, com dois objetivos: o primeiro de compreender 

como a produção de conhecimento dos alunos pode ser reelaborada no contexto das 

Tecnologias da Informação e Comunicação; e o segundo, investigar qual o alcance e 

as potencialidades do software GeoGebra enquanto alternativa teórico-metodológica 

na introdução e visualização de conceitos matemáticos. Para tal, elaboraram um 

conjunto de atividades para serem desenvolvidas com o software GeoGebra a fim de 

propiciar uma investigação visual, geométrica e algébrica dos conteúdos de Funções, 

Limites, Derivadas e Integrais.  

As atividades foram desenvolvidas em duplas, com uma turma de primeiro ano 

da disciplina Cálculo Diferencial e Integral do curso de Geologia da Unesp/Rio Claro, 

SP, que já havia estudado os conteúdos, sem o uso da tecnologia. 
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Em suas conclusões, Ritchit et al. (2012) afirmam que o GeoGebra se mostrou 

adequado, pois possibilitou que os estudantes criassem hipóteses e conjecturas 

acerca de conceitos como o de Derivada e Integral. Além disso, o software facilitou a 

investigação, uma vez que permitiu que o número de repetições durante a verificação 

do comportamento das funções fosse reduzido por meio da ferramenta controle 

deslizante, utilizado para representar os parâmetros das funções. 

Assim como Richit et al. (2012) estruturamos nossas atividades com o uso dos 

softwares SimCalc e GeoGebra de maneira que os participantes pudessem criar 

hipóteses e fazer conjecturas acerca do conceito de derivada e, além dos controles 

deslizantes, exploramos o sincronismo entres as várias representações do objeto 

matemático nos dois softwares e a dinamicidade propiciada pela Janela Mundo do 

software SimCalc. 

Dentre as pesquisas apresentadas nessa seção que utilizaram as TDIC para 

abordar o estudo das derivadas, as de Giraldo (2004) e de Dall’Anese (2006) foram 

desenvolvidas com o uso de mais do que um software, o que julgamos de extrema 

importância, porque o uso de diferentes recursos possibilita diversas visões para o 

aluno em seu processo de aprendizagem. Por outro lado, nenhuma dela fez o uso de 

atividades para serem desenvolvidas com os softwares SimCalc e GeoGebra juntos. 

Queríamos investigar se o uso dos softwares SimCalc e GeoGebra juntos 

poderia colaborar para enriquecer a Imagem de Conceito dos participantes de nossa 

pesquisa, por meio de uma abordagem envolvendo as Concepções Taxa e Melhor 

Aproximação, que foram elaboradas e analisadas sob a Luz da Teoria dos Três 

Mundos da Matemática.  

Em nossas atividades, exploramos as características corporificadas da Janela 

Mundo e das Janelas Gráficas, do software SimCalc, buscando relações entre os 

elementos presentes nessas Janelas para desenvolver a Concepção Taxa, também, 

com características dos Mundos Simbólico e Formal. Nas Atividades com software 

GeoGebra exploramos as características corporificadas presentes na Janela de 

Visualização e na Planilha e características simbólicas da Janela de Álgebra, para 

desenvolver a Concepção Melhor Aproximação a fim de que estabeleçam 

características do Mundo Formal. 

Assim, esperávamos que com o desenvolvimento dessas atividades os 

participantes pudessem desenvolver as Concepções Taxa e Melhor Aproximação e a 

relação entre o gráfico de uma função e o de sua derivada e, com isso, o 
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enriquecimento das Imagens de Conceito. 

No próximo Capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos adotados 

em nossa pesquisa.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste Capítulo, descrevemos os procedimentos metodológicos adotados em 

nossa pesquisa, com a qual temos o objetivo de investigar a contribuição da utilização 

de softwares que possibilitam o uso de múltiplas representações para o 

enriquecimento da Imagem de Conceito de derivada de um grupo de alunos de 

Licenciatura em Matemática. Para tal, buscamos responder a seguinte questão:  

Qual o papel das múltiplas representações presentes nos softwares SimCalc e 

GeoGebra no desenvolvimento das diferentes concepções de derivada e 

consequentemente na modificação da Imagem de Conceito de derivada de alunos de 

Licenciatura em Matemática?  

A seguir, apresentamos o local, os participantes e as fases da pesquisa, que 

envolvem a elaboração, a aplicação e a análise de um Questionário Diagnóstico; a 

elaboração e aplicação de dois conjuntos de atividades para serem desenvolvidos em 

ambientes informáticos, um com o software SimCalc, e o outro com o software 

GeoGebra, e o método de análise dos protocolos dos participantes gerados durante 

esta aplicação; a Reformulação e aplicação do Questionário Diagnóstico, e o método 

de análise dos protocolos obtidos com a aplicação dele. Apresentamos, também, os 

softwares SimCalc e GeoGebra, bem como, as atividades elaboradas para a coleta 

de dados de nossa pesquisa com seus respectivos objetivos. 

 

3.1 Local e participantes da pesquisa 

 

Nossa pesquisa foi desenvolvida com um grupo de quatorze estudantes de um 

Curso de Licenciatura em Matemática de uma instituição pública federal, localizada 

na região metropolitana do município de Guarulhos, na grande São Paulo. A 

instituição tem o formato multicampi e oferece cursos de Ensino Básico, Técnico, 

Tecnológico, Licenciaturas e Pós-graduação.  

Todos os participantes de nossa pesquisa já haviam cursado a disciplina 

Cálculo Diferencial e Integral na qual se aborda o estudo da derivada, e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ver Apêndice E). 

Optamos por trabalhar com alunos de Licenciatura em Matemática por ser um 

curso de formação de professores de Matemática para a Educação Básica. 
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Escolhemos o conceito de derivada por ser de extrema importância para a formação 

profissional de futuros professores, pois, com ele, podemos entender melhor ideias 

matemáticas como as de função, de gráfico de função, de velocidade instantânea, 

problemas de otimização, entre outras. Os participantes da pesquisa poderão, como 

futuros professores de Matemática, ministrar aulas para a Educação Básica, e 

também para o Ensino Superior, trabalhando com diversas áreas de conhecimento, 

tais como Engenharia, Arquitetura, Física, nas quais terão que discutir sobre derivada 

com seus alunos, uma vez que esse conceito é essencial para o estudo das taxas de 

variação que estão presentes nos problemas a serem resolvidos pelas diversas áreas. 

Na seção seguinte, apresentamos os procedimentos metodológicos adotado 

durante nossa pesquisa. 

 

3.2 Procedimentos metodológicos adotados para a realização da pesquisa  

 

Feitas as considerações teóricas (ver p.37), estruturamos nossa pesquisa em 

três etapas: a Elaboração, aplicação e análise de um Questionário Diagnóstico; a 

Concepção, elaboração, análise didática, aplicação de dois conjuntos de atividades 

para serem desenvolvidos em ambientes informáticos, um deles com o software 

SimCalc, e o outro, com o software GeoGebra; e análise dos protocolos dos alunos 

gerados durante esta aplicação e a Reformulação e aplicação do Questionário 

Diagnóstico, e análise dos protocolos obtidos com a aplicação dele. 

No que segue, descrevemos como mais detalhes cada um dos procedimentos 

adotados. 

 

3.2.1 Questionário Diagnóstico 

 

Elaboramos o primeiro Questionário Diagnóstico com o objetivo de identificar a 

Imagem de Conceito de derivada dos participantes, após terem feito o estudo das 

derivadas durante disciplinas regulares do Curso de Licenciatura em Matemática. 

Para a escolha das questões, tomamos por base as concepções de derivada 

apresentadas por Thurston (1994), elaboramos algumas questões e adaptamos 

outras que encontramos nas pesquisas de Vinner (1992), Matamoros, Garcia e 

Llinares (2008) e no livro de Stwart (2013).  

Após tratativas com o coordenador do curso de Licenciatura em Matemática e 
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com o diretor do Campus, em que foram apresentadas as principais ideias da 

pesquisa, fomos autorizados a realizar a coleta de dados. 

Os alunos do curso de Licenciatura em Matemática, da Instituição em que 

realizamos a pesquisa, que cursaram a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral em 

que se aborda o conceito de derivada, foram convidados a participar de nossa 

pesquisa. Dentre os convidados, catorze estudantes aceitaram participar. 

Para organizar a aplicação do Questionário Diagnóstico, utilizamos, 

inicialmente, uma rede social e, posteriormente, por iniciativa dos estudantes, foi 

criado um grupo no WhatsApp27 no qual foram decididos a data e o horário que fosse 

melhor para todos. A atividade com o questionário piloto foi realizada em um encontro 

com a duração de três horas. 

No início da atividade, entregamos aos estudantes a solicitação para a 

participação na pesquisa, o termo de consentimento livre e esclarecido e o termo de 

assentimento e (ver apêndices E e F). Realizamos a leitura dos documentos, 

salientando a importância de todos para o desenvolvimento da pesquisa. 

Solicitamos aos estudantes que respondessem a um questionário que versava 

sobre as disciplinas que abordam a derivada e o uso de tecnologias digitais nas aulas 

dessas disciplinas. Além disso, nesse questionário, solicitamos que cada estudante 

escolhesse o codinome pelo qual seria identificado nessa pesquisa. 

Os participantes serão identificados, nesse relatório, por: Mat001, Léia, Iceman, 

Mara, Dada, Lili, Zelda, Alemão, Michael Corleone, Apple, Nelito, Theodoro, Ana e 

Mario.  

 

Realizamos, com base nas considerações teóricas, a análise dos dados obtidos 

com a aplicação do questionário. Com essa análise, identificamos quais as 

concepções de derivada de Thurston (1994) foram evocadas, quais os erros e os 

acertos em relação às técnicas de derivação, e se estabeleceram uma relação entre 

o gráfico de uma função e o gráfico de sua primeira derivada.  

Com os resultados dessa análise, e com o objetivo de modificar e/ou ampliar a 

Imagem de Conceito de derivada dos participantes, estruturamos, dois conjuntos de 

atividades para serem desenvolvidos em dois ambientes distintos, um composto pelo 

                                            
 

27 Aplicativo para dispositivo móvel que permite troca de mensagens de texto ou áudio individuais ou 
em grupos, ligações de voz e ligações com vídeo. 
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software SimCalc e o outro com o software GeoGebra. 

 

3.2.2 Conjuntos de atividades  

  

Para cada conjunto de atividades elaborado, escolhemos algumas das 

concepções de derivada (THURSTON, 1994) que melhor se adaptaram ao software 

correspondente, sempre em busca de ampliar e/ou modificar as Imagens de Conceito 

de derivada identificadas na análise do Questionário Diagnóstico. Em ambos os 

ambientes, os estudantes trabalharam em grupos, para que, por meio da troca de 

ideias, externalizassem o raciocínio utilizado, possibilitando, assim, que tivéssemos 

uma ideia da Imagem de Conceito de derivada evocada. 

O desenvolvimento das atividades foi acompanhado por dois observadores, 

que, de acordo com um roteiro de observação discutido previamente, tomaram nota 

de acontecimentos que julgamos relevantes, para que, durante a análise dos dados, 

pudéssemos compreender algumas partes dos diálogos. A presença desses 

observadores, aparentemente, não intimidou os participantes, pois explicamos que a 

presença deles era para garantir o bom funcionamento das atividades, pois auxiliariam 

nas questões técnicas relativas à tecnologia utilizada. 

O primeiro encontro teve a participação de nove dos catorze estudantes que 

participaram da aplicação do questionário piloto: Iceman, Lili, Alemão, Theodoro, Ana, 

Mário, Nelito, Michael Corleone e Léia. Além dos participantes, estavam presentes o 

pesquisador e dois observadores, que também auxiliaram na preparação da sala e na 

parte técnica com os notebooks. 

O primeiro encontro teve duração de quatro horas. Nele, foram realizadas 

quatro atividades do conjunto de cinco atividades a serem desenvolvidas com o 

Software SimCalc, sendo que em uma parte da quarta atividade foi utilizado o software 

GeoGebra. 

Considerando que nove estudantes confirmaram sua presença nesse encontro, 

organizamos a sala de aula para que os participantes trabalhassem em trios. Essa 

escolha foi feita, pois pensamos na possibilidade da desistência de algum estudante 

para o segundo encontro, e entendemos que, no caso de uma organização em duplas, 

teríamos o risco de perder dados, uma vez que dependíamos das discussões 

realizadas pelos integrantes dos grupos. 

A escolha dos trios foi deixada a critério dos participantes, para que pudessem 
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ficar à vontade durante a atividade e não se sentissem acanhados nos momentos de 

discussão. Foram formados três trios, o primeiro composto por Iceman, Theodoro e 

Michael Corleone; o segundo, por Lili, Mário e Alemão e o terceiro, por Ana, Nelito e 

Léia. 

A cada trio foi disponibilizado um notebook com os softwares SimCalc e 

Geogebra e as atividades formuladas previamente para serem desenvolvidas com 

cada software.  

O segundo encontro, com duração de cinco horas, teve a participação de sete 

dos nove participantes do primeiro encontro, Ana e Lili não compareceram. Com isso, 

mantivemos os grupos do primeiro encontro e formamos um trio e duas duplas: o trio 

composto por Iceman, Theodoro e Michael Corleone; a primeira dupla, por Mário e 

Alemão e a segunda, por Nelito e Léia.  

Nesse encontro foram realizadas seis atividades: a Atividade 5, com o software 

SimCalc e as cinco atividades com o software GeoGebra. 

A organização foi similar à que foi realizada no primeiro encontro. 

Disponibilizamos um notebook para cada grupo com os softwares SimCalc e 

GeoGebra previamente instalados, assim como os conjuntos de atividades pré-

formulados para serem desenvolvidos com esses softwares. 

Os dados coletados com o desenvolvimento das atividades foram os registros 

escritos feitos nas atividades, as imagens das telas e o áudio, captados durante a 

realização da atividade por meio do software Camtasia Studio 7, instalado em cada 

computador utilizado. Os protocolos decorrentes dessa aplicação estão identificados 

pelo codinome que os participantes haviam escolhido ao responderem as questões 

do Questionário Diagnóstico. 

A análise dos protocolos foi realizada com base em nosso referencial teórico, a 

fim de verificar se os conjuntos de atividades, formulados para propiciar a exploração 

das características dos Três Mundos da Matemática, possibilitaram ampliação e/ ou 

modificação da Imagem de Conceito de derivada dos participantes, com vistas às 

concepções de Thurston (1994) e da relação entre o gráfico da função e o gráfico da 

derivada dessa função. 

Para análise dos dados referentes às atividades com os softwares SimCalc e 

GeoGebra, obtidos pela captura da tela e do áudio, utilizamos o modelo desenvolvido 

por Powell, Francisco e Maher (2004). 

Tal modelo é constituído de uma sequência de sete fases interativas e não 



94 

lineares: 

1) Observar atentamente os dados do vídeo: o pesquisador deve assistir aos 

vídeos atentamente inúmeras vezes, buscando familiarizar-se com o conteúdo contido 

em cada um em sua totalidade. Segundo os autores, o pesquisador não deve utilizar 

essa fase, intencionalmente, para iniciar a análise de pontos específicos observados 

ao assistir aos vídeos. 

2) Descrever os dados do vídeo: nesta fase, o pesquisador deve dedicar-se 

a descrever períodos com situações particulares dos vídeos, para melhor 

compreender os conteúdos contidos neles nos mínimos detalhes. Os autores 

destacam que as descrições devem ser apenas descritivas, de forma que alguém que 

leia, tenha uma ideia objetiva do vídeo, sem encontrar inferências ou interpretações 

do pesquisador. 

3) Identificar Eventos Críticos: Com o conhecimento profundo do conteúdo 

dos vídeos, o pesquisador passa a uma nova fase da análise dos dados, que consiste 

em assistir novamente aos vídeos, buscando identificar momentos significativos 

relacionados à questão de pesquisa. Esses momentos são denominados por Powell, 

Francisco e Maher (2004) eventos críticos, entendendo evento e evento crítico, como 

segue. 

 

[...] identificamos eventos como sequências conectadas de expressões e 
ações que, dentro do contexto de nossas – a priori ou a posteriori – questões 
de pesquisa, requerem explicação por nós, pelos estudantes ou por todos. 
Um evento é chamado crítico quando demonstra uma significativa ou 
contrastante mudança em relação a uma compreensão prévia, um salto 
conceitual em relação a uma concepção anterior. (POWELL; FRANCISCO; 
MAHER, 2004, p.104-105) 

 

Os autores afirmam ainda que momentos contrastantes significativos, sejam 

eles vitórias cognitivas, esquemas conflitantes ou generalizações ingênuas, são 

eventos que podem confirmar ou contradizer hipóteses da pesquisa. “Podem ser 

qualquer evento que seja de alguma forma significativo para a agenda de uma 

pesquisa.” (POWELL; FRANCISCO; MAHER, 2004, p. 105). 

Segundo Powell, Francisco e Maher (2004), os eventos críticos são contextuais 

e relacionados a uma questão particular perseguida pela pesquisa. Assim, em uma 

pesquisa que busca verificar a compreensão matemática do estudante relacionada a 

um conceito, podemos considerar como críticos os eventos em que aparecem as 

articulações do pensamento do estudante a ela relacionada. 
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Powell, Francisco e Maher (2004) destacam que  

 

[...] a relação entre eventos críticos e questões de pesquisa consideradas 
implica também que os pesquisadores podem identificar como sendo eventos 
críticos aqueles que incluem instâncias negativas de uma hipótese, instâncias 
de saltos equivocados e, de alguma forma, significativos para a questão de 
pesquisa do estudo. (POWELL; FRANCISCO; MAHER, 2004, p. 105) 

 

Isso possibilita, após uma reflexão sobre esses eventos críticos, se for do 

interesse do pesquisador, estabelecer novas hipóteses ou reformular as atividades da 

pesquisa. 

Alguns eventos críticos podem ser localizados fora dos vídeos, em anotações 

feitas pelos estudantes nos protocolos das atividades, sendo que os vídeos podem 

ser utilizados para compreender tais eventos críticos. 

4. Transcrever: neste modelo de análise de vídeos, Powell, Francisco e Maher 

(2004) indicam que os eventos críticos devem ser transcritos com a finalidade de 

analisar com atenção a linguagem e o encadeamento das ideias dos participantes, 

como também para fins de apresentação. Os autores ressaltam que também devem 

ser transcritos “porções dos dados de vídeo, vinhetas ou episódios, que fornecem 

evidência para assuntos analíticos ou teóricos relativos às nossas questões-diretrizes 

de pesquisa” (POWELL; FRANCISCO; MAHER, 2004, p. 113). 

 5. Codificar: Nesta fase devem ser estabelecidos códigos dirigidos pela 

perspectiva teórica e pelas questões da pesquisa. Essa codificação visa identificar 

temas para auxiliar o pesquisador na análise dos dados. Similar à identificação de 

eventos críticos, a codificação requer a visualização intensiva e cuidadosa dos vídeos, 

com a diferença de que a atenção deve estar focada nos eventos críticos. 

Powell, Francisco e Maher (2004) chamam a atenção para o fato de que 

estabelecer um esquema de códigos antes das observações ou visualização dos 

vídeos pode dificultar a percepção de comportamentos imprevistos.  

6. Construir o enredo: nesta fase, o pesquisador deve examinar com atenção 

os códigos identificados e seus respectivos eventos críticos, buscando discernir uma 

narrativa emergente e envolvente sobre os dados. 

Segundo Powell, Francisco e Maher (2004), na construção do enredo, o 

pesquisador deve propor organizações criteriosas e coerentes dos eventos críticos, 

buscando entender sinais, “que são uma coleção de eventos, primeiramente 

codificados e então interpretados para fornecer insights sobre o desenvolvimento 
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cognitivo do estudante.” (MAHER,1996, 1997 apud POWELL; FRANCISCO; MAHER, 

2004, p. 118). 

7. Compor uma narrativa: embora indicada, nesse modelo, como a última 

fase, segundo Powell, Francisco e Maher (2004), a composição da narrativa assim 

como outras ações interpretativas começam “no início da pesquisa e é responsável 

pela razão pela qual, em algum lugar no interior do relatório de pesquisa, os 

pesquisadores delineiam seus vieses teóricos” (POWELL; FRANCISCO; MAHER, 

2004, p. 128), uma vez que as questões de pesquisa, os procedimentos de coleta de 

dados e as mídias direcionam, direta ou indiretamente, as opções teóricas. 

Os autores destacam em suas conclusões que, embora as fases desse modelo 

sejam sequenciais, podem ocorrer em uma sequência diferente durante a análise dos 

dados e, que alguns pesquisadores podem optar pela não utilização de todas elas. 

Ao realizar a análise dos vídeos gravados durante a realização das Atividades 

com os softwares, optamos por realizar a observação inicial dos dados dos vídeos, 

para conhecer o conjunto de dados como o todo. Na segunda vez em que assistimos 

aos vídeos, fizemos as descrições dos momentos que entendemos ter algum diálogo 

significativo relacionado às nossas questões de pesquisa ou a “Já-encontrados” que 

pudessem interferir de forma colaboradora ou dificultadora nas atividades. Feitas as 

descrições, identificamos os eventos críticos relacionados a elas e, também, menções 

aos protocolos correspondentes, e realizamos as transcrições dos mesmos e 

digitalizamos os protocolos, a fim de ter uma melhor compreensão dos dados. A 

construção do enredo e a composição da narrativa foram realizadas simultaneamente, 

pois optamos por não alterar a ordem dos acontecimentos dos eventos críticos. 

 

3.2.3 Reformulação e aplicação do Questionário Diagnóstico e análise dos 

dados 

 

Reformulamos o Questionário Diagnóstico mencionado na sessão 3.2.1, e o 

aplicamos para verificar se houve, ou não, ampliação e/ou modificação da Imagem de 

Conceito de derivada e da relação entre o gráfico da função e o gráfico da primeira 

derivada dessa função. 

Nesse Questionário abordamos as Concepções Geométrica, Taxa e Melhor 

Aproximação, além da relação entre o gráfico de uma função e o gráfico da derivada 

dessa função. Em relação ao Questionário Diagnóstico, excluímos questões que 
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envolviam as Concepções Infinitesimal, Lógica e Simbólica, por entender que não 

estavam presentes em nossas Atividades, o que dificultaria que algum participante 

evocasse de sua Imagem de Conceito alguma delas.  

O segundo questionário foi aplicado aos nove estudantes que participaram das 

atividades com os softwares, em um encontro de noventa minutos, quatro meses após 

o desenvolvimento dos dois conjuntos de atividades, para que pudéssemos avaliar as 

modificações na Imagem de Conceito sem interferência do uso da memória recente. 

A análise dos protocolos obtidos com o Questionário foi realizada com base em 

nosso referencial teórico, para verificar se houve o enriquecimento e/ou modificação 

da Imagem de Conceito de derivada. 

Completados os procedimentos descritos, respondemos nossa questão de 

pesquisa: 

Qual o papel das múltiplas representações presentes nos softwares SimCalc e 

GeoGebra no desenvolvimento das diferentes concepções de derivada e 

consequentemente na modificação da Imagem de Conceito de derivada de alunos de 

Licenciatura em Matemática? 

 

3.3 Apresentando os softwares 

 

Nesta seção, apresentamos os softwares SimCalc e GeoGebra que utilizamos 

para elaborar nossas atividades e durante a intervenção de coleta de dados, a fim de 

abordar as Concepções Taxa e Melhor Aproximação, respectivamente. 

 

 

3.3.1 O Software SimCalc 

 

Nesta seção, apresentamos o software SimCalc e seus principais recursos e 

comandos relacionados às múltiplas representações de funções, além de como editar 

tais funções na elaboração de atividades.  

O SimCalc MathWords é um software de múltiplas representações que faz 

parte do projeto SimCalc idealizado por James J. Kaput (1942 – 2005) “[...] com o 

objetivo de auxiliar os estudantes a progredir em Álgebra e Cálculo” (D’AMBRÓSIO, 
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2013, p. 1, tradução nossa28), e também para “democratizar o acesso ao trabalho 

matemático que lida com as variações” (KAPUT, 1994, tradução nossa29). 

As representações no software são relacionadas a funções matemáticas, tais 

como: constante, afim, quadrática, exponencial, periódicas e definidas por várias 

sentenças. Com ele, é possível trabalhar com várias funções simultaneamente, o que 

possibilita, por exemplo, a comparação entre os comportamentos de duas funções, o 

que pode ser utilizado para dar significado à resolução de sistemas de equações 

lineares com duas incógnitas. Destacamos que relações que não representam uma 

função não podem ser trabalhadas no SimCalc.  

Na tela do software, podemos exibir simultaneamente as janelas Mundo, 

Algébrica, Tabular, além dos gráficos de Velocidade e de Posição (ver Figura 15), 

todas correlacionadas por uma ou mais funções. Na Figura 15 também indicamos o 

menu, a Barra de Status, a Barra de Ferramentas e o Menu animação. 

 

Figura 15: Tela do software SimCalc com indicações de elementos 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

                                            
 

28[...] with the main objective of helping students to advance in Algebra and Calculus. 
29 “democratizing access to the mathematics of change and variation” (KAPUT, 1994). 
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A Janela Mundo é uma janela de representação dinâmica, na qual são 

representados atores que se movimentam de acordo com uma função predeterminada 

na elaboração da atividade, como apresentado na Figura 16. Nela, apresentamos a 

Janela Mundo utilizada em nossa primeira atividade, cuja arte do Mundo representa 

uma rodovia em que os veículos trafegam na direção horizontal. Há, também, na 

figura, um ator (van que percorre uma rodovia), a régua do Mundo, utilizada para 

indicar a posição da van, e a indicação de que a unidade de medida utilizada foi o 

metro. 

 

Figura 16: Janela Mundo do software SimCalc 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Todos os elementos presentes na Janela Mundo podem sem configurados. Por 

exemplo, para modificar a escala da régua do Mundo, há um círculo, na própria régua, 

que possibilita aumentar ou diminuir a escala (ver Figura 17). Esse círculo é 

denominado hotspot de zoom, pois ele possibilita dar um zoom na régua.  

Além do hotspot de zoom, há também outro hotspot, representado por um 

quadrado que fica no corpo do ator (ver Figura 17) que auxilia na leitura da posição 

do ator no Mundo, além de possibilitar a modificação da posição inicial dele. 

 

Figura 17: Hotspot de zoom da Janela Mundo 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao dar um duplo clique no hotspot do ator, é possível alterar a configuração 

dele na Janela Mundo, mudando nome, cor ou aparência. Há ainda a opção para ligar 

ou desligar a marcação, que é um recurso que faz com que o ator deixe marcas 

durante o movimento, em intervalos de tempo pré-determinados na opção “passo” do 
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menu Animação (Figura 18). 

 

Figura 18: Informações do ator 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O software disponibiliza duas opções de configuração do Mundo, o Mundo 

horizontal, que apresentamos na Figura 16, e o Mundo vertical, apresentado na Figura 

19, além de várias opções de “arte” que podem ser escolhidas ao elaborar a atividade.  

Figura 19: Mundo vertical 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O movimento dos atores na Janela Mundo está associado a uma função 

definida durante a criação dos atores, e representa o conjunto imagem dessa função, 
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cuja leitura pode ser realizada na régua que aparece na janela. Os elementos do 

domínio da função relacionados à posição instantânea do ator podem ser lidos no 

relógio presente no menu Animação da Barra de Ferramentas (ver Figura 20).  

 

Figura 20: Menu animação da Barra de ferramentas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O movimento do ator na Janela Mundo é controlado por meio dos botões             

no menu animação da Barra de Ferramentas. Eles permitem 

iniciar o movimento, pausar (a opção só aparece ao pressionar o botão play), avançar 

e retroceder o movimento do ator em um intervalo, por meio do passo estabelecido, e 

reiniciar com o ator na posição inicial. 

A Barra de Ferramentas apresenta outras opções, como: Criar ator, Editar, Ver 

e Propriedades da Tabela (ver Figura 21). 

 

Figura 21: Menus da Barra de ferramentas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A criação dos atores é feita acessando o menu Criar ator (ver Figura 22) na 

Barra de Ferramentas. Nele, há várias opções de escolha para definir os atores por 

meio de funções, que aparecem respectivamente, como: Linear definida por várias 

sentenças, Quadrático definido por várias sentenças, Linear paramétrico, Quadrático 

paramétrico, Exponencial paramétrico e Periódico paramétrico. Podemos ainda criar 

um ator pela expressão algébrica (aciona a Janela Algébrica) ou pela entrada de 

dados em uma Tabela, além de poder excluir um ator. 
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Figura 22: Menu Criar ator da Barra de ferramentas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os atores Linear definido por várias sentenças e Quadrático definido por várias 

sentenças permitem que o usuário defina uma função por partes, acrescentando ou 

removendo intervalos em que a função obedeça a uma nova lei.  

Ao se criar um ator, além de sua representação na Janela Mundo, 

simultaneamente são criadas as representações gráficas, algébricas e tabular, que 

podem ser exibidas ou não na tela, de acordo com a finalidade da atividade elaborada.  

As representações gráficas no software SimCalc são feitas nas “Janelas 

Gráficas” definidas para o trabalho com coordenadas cartesianas, nas quais o eixo 

das abscissas representa a variável tempo. Essas Janelas podem ser configuradas 

de acordo com a atividade elaborada, permitindo que sejam alterados os rótulos dos 

eixos, o nome da Janela, a escala dos eixos e a unidade de medida utilizada em cada 

eixo. Essas janelas exibem a função que representa a posição do ator e a 

representação gráfica da velocidade do ator (ver Figura 23), sendo que essas 

representações são feitas em duas janelas distintas, inter-relacionadas a todas as 

outras formas de representação disponíveis no software. 

 

Figura 23: Janelas gráficas do software SimCalc 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Assim como na Janela Mundo, nas Janelas Gráficas há hotspots que permitem 



103 

alterar a configuração inicial das funções. Por exemplo, no caso de um ator cujo 

movimento representa uma função afim, no gráfico da posição do ator em determinado 

intervalo de tempo, os hotspots aparecem nas extremidades do segmento de reta, 

permitindo alterações na posição inicial e na inclinação do segmento; há também o 

hotspot sobre o eixo horizontal que permite alterar o intervalo do domínio da função.  

Apresentamos nessa seção alguns recursos e comandos disponíveis no 

software SimCalc. Destacamos que mais detalhes podem ser encontrados no 

documento “A Reference Guide to SimCalc MathWorlds® for Computers”, disponível 

em: 

http://www.kaputcenter.umassd.edu/downloads/products/guides/smwcomp/SMWCo

mp_Reference_Guide.pdf  

 

3.3.2 O software GeoGebra 

 

Nesta seção, apresentamos o software GeoGebra, suas principais 

características e as ferramentas que exploramos em nossa pesquisa. 

Desenvolvido por Markus Hohenwarter em seu projeto de mestrado 

(HOHENWARTER, 2002) para o ensino e aprendizagem de Matemática nos diversos 

níveis de ensino, o GeoGebra é um software de geometria dinâmica que possibilita 

múltiplas representações dos objetos matemáticos, combinando álgebra, cálculo 

(Computer Algebric Sistem), estatística, geometria, planilha, gráficos em duas e três 

dimensões em uma única aplicação (ver Figura 24). É um software gratuito e tem 

versões disponíveis para uso em desktop ou notebook, para usuários dos sistemas 

Windows, Linux e Macintosh; para tablets e celulares, para os sistemas Android e iOS. 

 

http://www.kaputcenter.umassd.edu/downloads/products/guides/smwcomp/SMWComp_Reference_Guide.pdf
http://www.kaputcenter.umassd.edu/downloads/products/guides/smwcomp/SMWComp_Reference_Guide.pdf
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Figura 24: Tela do software GeoGebra - Múltiplas representações 

 

Fonte: Adaptado de Bortolossi (2016) 

 

Nas atividades de nossa pesquisa utilizamos a Janela de Visualização, a Janela 

de Álgebra e a Planilha, para o desenvolvimento de atividades com as Concepções 

Taxa e Melhor Aproximação. 

A Janela de Visualização possibilita o trabalho com Geometria, Cálculo, 

números complexos, vetores, entre outros. Em particular, destacamos o estudo das 

funções e suas representações. Na Figura 25, apresentamos essa janela e o Campo 

de Entrada. 

Figura 25: Janela de Visualização do GeoGebra 

  

 Fonte: Arquivo pessoal 
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No software, a representação gráfica de uma função de uma variável é feita na 

Janela de Visualização. Para inserir uma função, o usuário deve digitar a expressão 

algébrica dela no Campo de Entrada, ou digitar a palavra Função e escolher a uma 

dentre as opções disponibilizadas pelo software, indicada na Figura 25. Na Janela de 

Visualização é possível o uso do recurso zoom, com o qual se pode ampliar ou reduzir 

os objetos exibidos na janela.  

Caso o usuário opte por exibir na tela, além da Janela de Visualização, a Janela 

de Álgebra, todos os elementos inseridos na Janela de Visualização, seja pelo Campo 

de Entrada ou pelas ferramentas pré-definidas, serão representados simultaneamente 

na Janela de Álgebra (ver Figura 26). 

 

 

Figura 26: Janelas de Álgebra e de Visualização 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A Planilha do software GeoGebra “tem funcionalidades semelhantes à do Excel 

da Microsoft e do Calc do OpenOffice” (BORTOLOSSI, 2016, p. 431). Permite a 

exploração de dados numéricos dos objetos matemáticos representados em outras 

janelas, como por exemplo, o cálculo da imagem de um elemento do domínio de uma 

função que está representada na janela de Visualização e na Janela de Álgebra. 

 



106 

Figura 27: Planilha do Software GeoGebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Uma ferramenta que exploramos, dentre tantas outras, foi o controle deslizante 

que possibilita causar variações em um objeto, podendo ser utilizado, por exemplo, 

como um parâmetro em uma sequência, como o coeficiente de uma função. 

O controle deslizante pode ser criado clicando-se no ícone  , presente na 

barra de ferramentas e, em seguida, na Janela de Visualização. Ao clicar na janela de 

visualização aparecerá uma janela (ver Figura 28) na qual deve-se configurar o nome 

do parâmetro; o intervalo de variação; escolher se representará um número, um 

ângulo ou um valor inteiro, por exemplo. 

 

Figura 28: Janela de configuração do controle deslizante 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 

Apresentamos nessa seção alguns recursos e comandos do software 

GeoGebra que utilizamos nas Atividades de nossa pesquisa. Destacamos que o 

download do software, tutoriais e atividades envolvendo outros conteúdos estão 

disponíveis no site: https://www.geogebra.org/.  

 

3.4 Os instrumentos de coleta e dados e análise prévia das atividades 

 

Nessa seção, apresentamos as atividades que utilizamos para realizar a coleta 

de dados de nossa investigação. Nas subseções, apresentamos o Questionário 

Diagnóstico, as Atividades com o software SimCalc, as Atividades com o software 

GeoGebra e o Questionário Diagnóstico Reformulado. 

Optamos por não apresentar as Análises prévias dos nossos instrumentos de 

pesquisa ao longo do texto. Elas foram realizadas e estão disponíveis nos Apêndices 

A, B e C. 

3.4.1 O Questionário Diagnóstico 

 

Nesta subseção, apresentamos as questões propostas aos participantes da 

pesquisa. Para a escolha e elaboração das questões, tomamos por base as 

concepções de derivada apresentadas por Thurston (1994) e os Três Mundos da 

Matemática de Tall (2013). 

Com o Questionário Diagnóstico, tivemos o objetivo de identificar, nas Imagens 

de Conceitos individuais dos participantes: quais concepções de derivada de Thurston 

(1994) seriam evocadas; quais erros e acertos em relação às técnicas de derivação e 

se estabeleceriam uma relação entre o gráfico de uma função e o gráfico de sua 

primeira derivada.   

 

Questão 130  

Em cada um dos itens a seguir, há um gráfico com um ponto P sobre ele. Ao 

lado de cada um dos gráficos, há três afirmações. Circule a afirmação que você 

                                            
 

30 Adaptada de Vinner (1992) - THE ROLE OF DEFINITIONS IN TEACHING AND LEARNING - PMA 

https://www.geogebra.org/
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considera verdadeira e responda o item b correspondente. 
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Questão 231  

Suponha que a reta 𝐿 é tangente ao gráfico da função 𝑓 no ponto (−1, 3), como 

indica a figura a seguir. Determine 𝑓(−1) e 𝑓’(−1) . 

  

Explique o raciocínio utilizado para esse cálculo. 

                                            
 

31Questão adaptada de Matamoros, Garcia e Llinares (2008) no artigo publicado na Revista 
Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa (2008) 11(2): 267-296  
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Questão 3  

Um objeto se desloca ao longo de uma reta e 𝑥(𝑡) indica a distância desse 

objeto à origem do movimento, no instante 𝑡 (em segundos).  

Você conhece alguma maneira para calcular a velocidade instantânea do objeto 

na posição 𝑥(3)? Se sua resposta for afirmativa, explique–a. 

 

Questão 4  

Encontre a primeira derivada de cada uma das seguintes funções 

 

 

Questão 5  

Suponha verdadeira a frase: 

 𝑓(3 + ℎ) = 𝑓(3) + 4ℎ + 𝐸(ℎ), onde 𝐸(ℎ) é uma função tal que lim
ℎ→0

𝐸(ℎ)

ℎ
= 0.  

Há alguma maneira, a partir da frase, de determinar 𝑓′(3)? Justifique sua 

resposta. 

 

Questão 6  

 Considere a função 𝑓: ℝ → ℝ , definida por 𝑓(𝑥) = 𝑥2 e o ponto 𝐴(3,9). A 

afirmação  

∀휀 > 0, ∃𝛿 > 0 𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑞𝑢𝑒: 𝑠𝑒 0 < |𝑥 − 3| < 𝛿, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 |
𝑓(𝑥) − 𝑓(3)

𝑥 − 3
− 4| < 휀 

é verdadeira? Justifique. 

 

Questão 7  

 

Associe os gráficos de função dados nos itens a, b, c e d com os gráficos das 

derivadas dessas funções, dados em I, II, III e IV. Explique suas respostas. 
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3.4.2 Atividades elaboradas com o software SimCalc 

 

Nesta subseção, apresentamos as Atividades propostas aos participantes da 

pesquisa para serem desenvolvidas com o software SimCalc e nossos objetivos com 

cada uma delas. Para a escolha e elaboração das questões, tomamos por base a 

Concepção Taxa de derivada apresentada por Thurston (1994) e os Três Mundos da 

Matemática de Tall (2013). 

Com as Atividades, temos o objetivo de enriquecer as Imagens de Conceitos 

individuais dos participantes relacionadas à Concepção Taxa de derivada e, também, 

explorar a relação entre o gráfico de uma função e o gráfico de sua primeira derivada.   

 

 

 

Atividade 1 

 

O objetivo da Atividade 1 foi que os participantes estabelecessem uma relação 

entre velocidade constante, representada por uma função constante e o movimento 

uniforme, representado por uma função afim, isto é, características formais. 

Na Atividade 1, apresentamos a janela mundo do software SimCalc com uma 

van (ver Figura 29) que, quando colocada em movimento, percorre um trecho de uma 

rodovia, em linha reta, representada no software em um mundo horizontal. A função 

𝑓, definida por 𝑓(𝑡) = 3 + 2𝑡, descreve o movimento da van no intervalo [0, 10]. 
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Escolhemos essa função para que a posição inicial da van não seja zero, e sim o 

ponto de abscissa 𝑡 = 3, com coeficiente angular um número inteiro, o que facilita a 

leitura da posição da van na escala da Janela Mundo e a relação entre o relógio, que 

percorre o domínio da função e a respectiva posição da van.  

 

Figura 29: Tela inicial da Atividade 1 com o Software SimCalc 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nesta atividade, foram exploradas características dos Três Mundos da 

Matemática (TALL, 2013). As do Mundo Corporificado, na Janela Mundo do software 

SimCalc, pela movimentação da van. As do Mundo Simbólico, pelas representações 

dos elementos presentes no movimento da van, nos cálculos para determinar o que 

foi solicitado na Atividade e nas representações das funções que descrevem a 

velocidade e a posição da van. As características do Mundo Formal apareceram ao 

longo da atividade, numa definição dada de velocidade como uma grandeza física 

usada para medir a “rapidez” de um movimento. 

No que segue, apresentamos os itens da Atividade 1. 

 

Para iniciar o vídeo, aperte o botão  e para voltar à posição inicial aperte o botão 

. 

a) Qual é o tempo de duração do vídeo que foi analisado pelo agente?  
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b) Em que posição a van estava no instante em que se iniciou o vídeo? E no instante 

final do vídeo? 

 

c) Qual a distância total percorrida pela van nesse trecho da rodovia? 

 

d) Qual a posição da van após 1 segundo de filmagem? (para facilitar você pode 

controlar o tempo do vídeo clicando no botão  com o passo 1) 

 

e) Que distância a van percorreu a cada segundo, nesse trecho em que foi filmada? 

 

g) Mude o “passo” para 0,5 e, clicando no botão , verifique a mudança de posição 

da van durante o tempo em que foi filmado. O que você pode dizer em relação à 

rapidez com que a van muda de posição? Continua a mesma ou sofre alguma 

alteração? 

 

Figura 30: Definição de velocidade 

A rapidez com que um corpo muda de posição é medida por uma grandeza física 

denominada velocidade. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

h) Se a van mantiver a mesma velocidade até os 30 segundos, qual é a sua posição 

no instante 16 segundos? E no instante 23 segundos?  

 

i) Explique, com suas palavras, como fez para determinar a posição da van nos 

instantes solicitados no item anterior. 

j) Considerando as condições do item h), é possível estabelecer uma lei para calcular 

a posição da van, em metros, em qualquer instante de tempo t, em segundos? Se a 

resposta for afirmativa, escreva-a. Em caso negativo, justifique. 

 

k) Construa o gráfico da posição da van em função do tempo, utilizando a análise que 

você fez do movimento da van. Para tal, utilize o sistema de eixos a seguir. 
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Figura 31: Representação gráfica da posição da van na Atividade 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

l) Analise o movimento da van e construa o gráfico da velocidade dela em função do 

tempo. Para tal, utilize o sistema de eixos a seguir. 

 

Figura 32: representação gráfica da velocidade da van na atividade 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

m) Há alguma relação entre a função velocidade e a função posição? Se sim, qual? 

Justifique 

 

Atividade 2 

 

O objetivo desta Atividade 2 foi que os participantes estabelecessem uma 

relação entre velocidade constante, representada por uma função constante e o 

movimento uniforme, representado por uma função afim. Também, que a velocidade, 

como taxa de variação, está relacionada à inclinação da reta que representa o 

movimento uniforme. 
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Na Atividade 2, apresentamos as janelas Mundo, Velocidade e Posição do 

software SimCalc (ver Figura 33), nas quais estão as representações do movimento 

da van, o gráfico da velocidade e o gráfico da posição da van, respectivamente. No 

início da atividade, itens a e b, o movimento descrito pela van satisfaz uma função 𝑓, 

definida por 𝑓(𝑡) = 2 + 2𝑡, no intervalo [0, 10]. Escolhemos essa função para que a 

posição inicial não seja zero, e sim o ponto de abscissa 2, e com coeficiente angular 

um número inteiro, o que facilita a leitura da posição da van na escala da janela mundo 

e a relação entre o Relógio, que percorre o domínio da função e a respectiva posição 

da van.  

 

Figura 33: Tela inicial da Atividade 2 com o Software SimCalc 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A partir do item c) a função f é alterada, pois solicitamos aos participantes que 

movimentassem os hotspots do gráfico da velocidade, alterando a velocidade para 2,5 

m/s e 5 m/s, obtendo uma função ℎ definida por ℎ(𝑡) = 2 + 2,5𝑡 e uma função 𝑔 

definida por 𝑔(𝑡) = 2 + 5𝑡, respectivamente, ambas no intervalo [0, 10]. 

Nesta atividade, foram exploradas características dos Três Mundos da 

Matemática (TALL, 2013). As dos Mundos Corporificado e Simbólico, nas três janelas 

presentes na tela mundo do software SimCalc, pela relação entre o que está na tela e 

os registros feitos nas folhas da atividade. As características do Mundo Formal 

aparecem ao longo da atividade, numa definição dada de velocidade constante como 

característica do movimento uniforme. 
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A seguir, apresentamos as questões da Atividade 2. 

 

O agente de monitoramento de trânsito, empolgado com o seu equipamento e com as 

possibilidades que o software lhe oferecia, decidiu simular algumas situações novas. 

Para entender uma das simulações realizadas pelo agente, abra o arquivo “Atividade 

2 – Rodovia dos Estudantes”. 

Nesta atividade, você pode visualizar o vídeo da passagem da van por um trecho da 

rodovia dos Estudantes, além dos gráficos que representam as funções velocidade (à 

esquerda) e posição (à direita) em relação ao tempo. 

Aperte o botão , observe o movimento da van nesse trecho do vídeo e os 

respectivos gráficos, da velocidade e da posição. 

 

a) Qual é a posição inicial da van? Em qual dos registros da tela você observou esse 

valor? Explique porque usou esse registro. 

 

b) O que ocorre com a velocidade da van no intervalo de tempo observado? 

 

Ao colocar o cursor sobre qualquer ponto preto (hotspots) nos gráficos, dar um clique 

e segurar com o botão esquerdo do mouse, aparecerá uma seta dupla que indica a 

direção e o sentido para os quais podemos movimentar o gráfico desejado. 

 

Figura 34:Texto explicativo para o uso dos hotspots 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

c) Movimente o gráfico que representa a velocidade da van, alterando-a para 2,5m/s. 

Houve alguma alteração no gráfico que representa a posição da van? Se a resposta 

for positiva, diga o que ocorreu. 
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Altere novamente o gráfico que representa a velocidade, mudando-a para 5m/s e 

observe se essa mudança afeta o gráfico da posição e responda as perguntas a 

seguir: 

d) Inicie o vídeo e observe o movimento da van. Relate o que observa em relação ao 

movimento com a velocidade antes da mudança. 

 

e) Se a van manteve a velocidade sempre constante, qual é a posição dela no instante 

10 segundos? Explique como fez para determinar essa posição. 

 

f) É possível estabelecer uma lei para calcular a posição da van, em metros, em 

qualquer instante de tempo t, medido em segundos? Se a resposta for afirmativa, 

escreva essa lei. Se não, justifique. 

 

Clique no botão , com o passo 1 e observe o que ocorre no gráfico que representa 

a posição da van. Responda as perguntas a seguir. 

g) A cada segundo que se passa, qual é a variação na posição da van? 

 

h) O que representa essa variação na posição da van em relação ao tempo? 

 

i) Coloque o gráfico da velocidade sobre o eixo horizontal e inicie o vídeo. O que 

acontece com o movimento da van com essa nova velocidade? E com o gráfico de 

posição? Como você explica o que ocorre? 

 

Vamos interferir no movimento da van. 

j) O que você tem que fazer para que a van trafegue no sentido contrário? 

k) Como isso afeta o gráfico que representa a posição da van durante o percurso? 

 

l) Considerando esse novo movimento, qual a posição da van após 10 segundos? 

Explique como fez para determinar essa posição. 

 

m) É possível estabelecer uma lei para calcular a posição da van, em metros, em 

qualquer instante de tempo t, medido em segundos? Se a resposta for afirmativa, 

escreva essa lei. 

 



119 

n) O que pode dizer sobre o gráfico da posição da van quando a velocidade é positiva? 

E quando a velocidade é negativa? 

 

Figura 35: Definição de Taxa de Variação Média 

A razão entre a variação da posição e a variação do tempo denominamos taxa de 

variação média. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Atividade 3 – O fusca azul 

 

O objetivo com essa Atividade 3 foi que os participantes entendessem de que 

maneira a variação de velocidade em intervalos de tempo afeta o gráfico da posição 

e que nem todo movimento pode ser representado por uma função afim. 

Na Atividade 3, apresentamos as janelas Mundo, Velocidade e Posição do 

software SimCalc (ver Figura 36), nas quais estão as representações do movimento 

da van, o gráfico da velocidade e o gráfico da posição da van. A velocidade inicial da 

van é igual a zero, o que faz com que a função posição seja constante e igual a zero. 

Já no início da atividade, item a, o movimento descrito pela van satisfaz uma função 

𝑓, definida por 𝑓(𝑡) = 2𝑡, no intervalo [0, 10]. Escolhemos essa função para que a 

posição inicial fosse zero, com coeficiente angular um número inteiro, o que facilita a 

leitura da posição da van na escala da janela mundo e a relação entre o relógio, que 

percorre o domínio da função e a respectiva posição da van. A posição inicial zero foi 

escolhida para facilitar a percepção da inclinação da imagem da função e o eixo das 

abscissas. 
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Figura 36: Tela inicial da Atividade 3 com o Software SimCalc 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nesta atividade, foram exploradas características dos Três Mundos da Matemática 

(TALL, 2013). As dos Mundos Corporificado e Simbólico, nas três janelas presentes 

na tela mundo do software SimCalc, pela relação entre o que está na tela e os registros 

feitos nas folhas da atividade. As características do Mundo Formal aparecem ao longo 

da atividade e em uma definição para um movimento constante por intervalos de 

tempo como característica do movimento uniforme.  

A seguir, apresentamos as questões da Atividade 3. 

 

Com o passar dos dias, o agente de monitoramento percebeu que, diariamente, um 

fusca azul passava pela rodovia, e resolveu registrar essas passagens a fim de 

estudar alguns elementos como: a posição, o deslocamento e a velocidade. 

Em posse de alguns vídeos, referentes às passagens do fusca pela rodovia dos 

Estudantes, e com o auxílio do software, o agente iniciou seus estudos. 

 

Abra o arquivo “atividade 3 – O fusca azul”, siga as orientações e responda as 

questões.  

Lembre-se que ao colocar o cursor sobre qualquer ponto preto (hotspots) nos gráficos, 

dar um clique e segurar com o botão esquerdo do mouse, aparecerá uma seta dupla 

que indica a direção e o sentido para os quais podemos movimentar o gráfico 

desejado. 
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1) No primeiro vídeo o fusca percorreu todo o trajeto com uma velocidade constante 

de 2m/s. 

Utilizando o hotspot, posicione o gráfico da velocidade em 2 m/s e responda as 

questões a seguir. 

a) Qual a distância percorrida pelo fusca durante o tempo total do vídeo? Como fez 

para determinar esse valor? 

 

b) Qual é a taxa de variação média da posição do fusca em relação ao tempo nesse 

trecho do vídeo? O que isso significa para você? 

 

c) Se o fusca continuou o percurso com a mesma velocidade após o final da filmagem, 

qual era a posição dele após 21 segundos? Explique como fez para determinar essa 

posição. 

 

d) É possível estabelecer uma lei para calcular a posição do fusca, em metros, em 

qualquer instante de tempo t, medido em segundos? Se a resposta for afirmativa, 

escreva essa lei. Se não, justifique. 

 

 

No canto inferior esquerdo da tela há um botão ao lado da palavra “animação”. 
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Ao clicar com o botão esquerdo sobre ele, abrirá o seguinte menu 

 

2) No segundo vídeo, o fusca passou durante 5 segundos com uma velocidade 

constante de 2 m/s e outros 5 segundos com uma velocidade constante de 8m/s. 

Utilizando o recurso editar, faça as alterações necessárias no arquivo para que ele 

represente essa situação, e responda as questões. 

Inicie o vídeo e observe o movimento do fusca. (Lembre-se de voltar para “Animação” 

para iniciar o vídeo) 

 

a) O que pode dizer sobre o movimento do fusca durante o percurso?  

 

b) Essa mudança de velocidade após 5 segundos afetou a posição final do fusca em 

relação ao primeiro vídeo? 

 

c) Qual foi a posição final do fusca nesse vídeo? Como fez para determinar essa 

posição? 

 

d) A variação de velocidade afetou de alguma forma o gráfico que representa a 

posição do fusca? Se a resposta for positiva, diga qual foi à mudança ocasionada por 

essa variação na velocidade. 

 

3) No terceiro vídeo, que tem a duração de 10 segundos, o fusca havia parado no 

acostamento e só após o primeiro segundo de filmagem, começou a andar. O agente 

observou que ele andou a uma velocidade de 1m/s durante um segundo, aumentou a 

velocidade e andou a 2m/s durante um segundo e foi aumentando sua velocidade em 

1m/s, a cada segundo. 

Utilizando o recurso editar, faça as alterações necessárias no arquivo para que ele 

represente essa situação, e responda as questões. 
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a) Inicie o vídeo e observe o movimento do fusca. 

 O que pode dizer sobre o movimento do fusca durante esse trecho do vídeo?  

 

b) Essas mudanças de velocidade afetaram a posição final do fusca em relação ao 

primeiro vídeo e ao segundo vídeo? 

 

c) Qual foi a posição final do fusca nesse vídeo? Como fez para determinar essa 

posição? 

 

d) A variação de velocidade afetou de alguma forma o gráfico que representa a 

posição do fusca? Se a resposta for positiva, diga qual foi à mudança ocasionada por 

essa variação na velocidade. 

 

Ao movimento no qual a velocidade é constate em intervalos de tempo, 

daremos o nome de Movimento Uniforme por Intervalos.   

 

Atividade 4 – O fusca azul 

 

Na Atividade 4, apresentamos as janelas Mundo, Velocidade e Posição do 

software SimCalc (ver Figura 37), nas quais estão as representações do movimento 

da van, o gráfico da velocidade e o gráfico da posição da van, respectivamente.  

Figura 37: Tela inicial da Atividade 4 com o Software SimCalc 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao elaborar a Atividade 4 optamos por dividi-la em três partes. Na primeira, 

Atividade 4, apresentamos um ator na Janela Mundo, cuja velocidade é constante por 

intervalos de tempo e os gráficos de posição e de velocidade, com o objetivo de que 

o participante compreendesse que a redução no intervalo de tempo, isto é, a 

velocidade variando mais rapidamente, faz com que o gráfico da posição se 

assemelhe ao gráfico de uma função do segundo +grau. Na segunda, Atividade 4.1, 

apresentamos dois atores, um fusca com velocidade constante por intervalos e um 

caminhão com velocidade uniforme, com o objetivo de que o participante pudesse 

compreender, por meio da comparação dos registros gráficos, que os intervalos de 

tempo devem ser o menor possível para que os dois descrevam o mesmo tipo de 

movimento. Na terceira parte, Atividade 4.2, optamos pelo uso do software GeoGebra 

para que os participantes explorassem a variação nos intervalos de tempo, com o 

objetivo de que compreendessem que a velocidade está relacionada à inclinação do 

segmento de reta que representa o deslocamento do fusca; e que pudesse 

desenvolver características do Mundo Formal relacionadas à variação do tempo 

tender a zero, isto é, à ideia de limite, concebendo a derivada como taxa de variação 

quando a variável independente é o tempo. 

Nesta atividade, foram exploradas características dos Três Mundos da 

Matemática (TALL, 2013). As dos Mundos Corporificado e Simbólico, nas três janelas 

presentes na tela do software SimCalc, pela relação entre o que está na tela e os 

registros feitos nas folhas da atividade. As características do Mundo Formal aparecem 

ao longo da atividade e estão relacionadas à taxa de variação média e ao cálculo da 

velocidade instantânea. 

A seguir, apresentamos as questões da Atividade 4. 

 

O agente de trânsito decidiu analisar outro vídeo da passagem do fusca pela Rodovia 

dos Estudantes, utilizando o software.  Abra o arquivo “Atividade 4 – O fusca azul”, 

siga as instruções e responda as seguintes questões. 

 

a) Inicie o vídeo e observe o movimento do fusca. O que acontece com a velocidade 

do fusca? 
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b) No quarto vídeo o fusca se movimentou de uma maneira diferente dos vídeos 

anteriores. Descreva o movimento realizado pelo fusca. 

 

c) Como a redução dos intervalos de tempo no gráfico da velocidade afeta o 

comportamento do gráfico de posição? 

 

Ao procurar vídeos para analisar, o agente de trânsito encontrou um em que um 

caminhão trafega bem próximo ao fusca. Decidiu utilizar o software para fazer 

algumas simulações com os dois veículos simultaneamente. 

 

Abra o arquivo “Atividade 4.1 – O fusca e o caminhão”, siga as instruções e responda 

as seguintes questões. 

Na Figura 38, apresentamos a tela da Atividade 4.1. 

Figura 38: Tela da Atividade 4.1 com o software SimCalc 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

a) Inicie o vídeo e assista ao trecho em que o fusca e um caminhão andavam ao 

mesmo tempo pela rodovia. 

Supondo que fosse uma disputa para ver quem terminaria a frente após 10 segundos, 

quem teria vencido? Como chegou a essa conclusão? 

 

b) Considerando os dois gráficos apresentados, velocidade e posição, dê uma 

sugestão do que pode ser feito para que os dois veículos cheguem ao mesmo lugar 

aos 10 segundos. 

Abra o arquivo “Atividade 4.2 – O fusca e o caminhão” 
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Figura 39: Tela da Atividade 4.2: recorrendo ao software GeoGebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Para auxiliar em nossa discussão, você pode movimentar os controles deslizantes a 

e b. 

Movimente-os livremente, um de cada vez, atentando-se para a função de cada um 

deles nos gráficos da velocidade e da posição. Relate o que observou em relação aos 

controles deslizantes. 

 

1) Posicione o controle deslizante b em 6, movimente o controle deslizante a e 

responda as perguntas a seguir. 

 

a) Há algum tipo de função, conhecida por você, cuja representação gráfica tem o 

mesmo comportamento do gráfico da posição? Se a resposta for afirmativa, diga qual 

é o tipo dessa função. 
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Figura 40: Tela da Atividade 4.2 com o controle deslizante b em 6 e o controle 
deslizante a em 43 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Para investigar melhor o gráfico da posição, clique na janela de visualização 2 (gráfico 

de posição) e, utilizando o botão de rolagem do mouse (botão scroll lock) ou clicando 

com o botão direito do mouse e clicando na opção zoom, faça ampliações próximas 

da origem. 

 

b) Após aproximar visualmente o gráfico da posição por meio do zoom, você continua 

com a resposta dada ao item anterior? Explique. 

 

c) Analisando os gráficos da velocidade e da posição, há alguma relação entre eles? 

Para facilitar, você pode movimentar os controles deslizantes a e b. 

 

2) Posicione o controle deslizante a em 4 e o controle deslizante b em 1. Responda 

as seguintes perguntas: 

 

a) Qual é a taxa de variação média da posição em relação ao tempo no primeiro 

segundo? E qual a velocidade? 
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b) Qual é a taxa de variação média da posição em relação ao tempo entre um e dois 

segundos? E qual a velocidade? 

 

c) Qual é a taxa de variação média da posição em relação ao tempo entre dois e três 

segundos? E qual a velocidade? 

 

d) Analisando os gráficos da velocidade e da posição, segundo a segundo, o que você 

observa? Há alguma relação entre eles? 

 

3) Posicione o controle deslizante a em 12 e o controle deslizante b em 2. Responda 

as seguintes perguntas: 

 

a) Qual é a taxa de variação média da posição entre os instantes 0,5 e 1 segundos? 

Explique o raciocínio utilizado. 

 

b) Para você, o que representa a taxa de variação média no gráfico da posição? 

 

c) O que significa para você o cálculo da taxa de variação média da posição em 

relação ao tempo? 

Para representar a taxa de variação média da posição P em relação ao tempo t 

(velocidade média), simbolicamente, utilizamos a equação 𝑇𝑉𝑀 =
ΔP

Δt
. 

Questão: O que deve ser feito, se quisermos calcular a velocidade instantânea em um 

determinado instante de tempo 𝑡0? Como representaria simbolicamente? 

 

Atividade 5 - O simulador 

 

Na Atividade 5, apresentamos as janelas Mundo, Velocidade e Posição do 

software SimCalc (ver Figura 41), nas quais estão as representações do movimento 

da van, o gráfico da velocidade e o gráfico da posição da van, respectivamente.  
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Figura 41: Tela inicial da Atividade 5 com o Software SimCalc 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Exploramos a Janela Mundo e os gráficos da posição e da velocidade com o 

objetivo de que, por meio das características corporificadas propiciadas pelas 

atividades, os participantes entendessem a relação entre o gráfico da derivada de uma 

função e o gráfico desta função, no que diz respeito ao crescimento, ao 

decrescimento, aos pontos de máximo e/ou mínimo, aos pontos de inflexão e a 

concavidade. 

Nesta atividade, foram exploradas características dos Três Mundos da 

Matemática (TALL, 2013). As dos Mundos Corporificado e Simbólico, nas três janelas 

presentes na tela do software SimCalc, pela relação entre o que está na tela e os 

registros feitos nas folhas da atividade. As características do Mundo Formal aparecem 

ao longo da atividade e estão relacionadas as relações entre os gráficos da velocidade 

e o da posição.  

A seguir, apresentamos as questões da Atividade 5. 

 

O agente resolveu utilizar o software para simular, no computador em que trabalha, o 

movimento de uma van. Para isso, decidiu alterar a posição inicial e a velocidade da 

van e ver como isso altera o movimento. 

O agente realizou alguns experimentos e registrou alguns dos comandos que utilizou 

no software para simular o movimento da van, além de algumas perguntas que tinha 

preparado previamente.  
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Repita os comandos no arquivo “Atividade 5 – A rodovia dos estudantes” e responda 

as perguntas. 

 

1) Nas primeiras simulações o agente manteve a posição inicial em zero e modificou 

a velocidade da van de tal forma que aos sete segundos a velocidade era de 2m/s. 

Depois modificou a velocidade de forma que aos sete segundos a velocidade era de 

5m/s. 

 

a) Com essas velocidades, a van se desloca para direita ou para a esquerda? Por que 

acha que isso acontece?  

 

b) Com a alteração na velocidade, a van se moveu mais rápido ou mais devagar? 

 

c) Descreva o comportamento do gráfico que representa a velocidade da van.  

 

d) Há algum tipo de função, conhecida por você, cuja representação gráfica tem o 

mesmo comportamento do gráfico da velocidade da van? Se a resposta for afirmativa, 

diga qual é o tipo dessa função. 

 

e) Descreva o comportamento do gráfico que representa a posição da van.  

 

f) Há algum tipo de função, conhecida por você, cuja representação gráfica tem o 

mesmo comportamento do gráfico da posição da van? Se a resposta for afirmativa, 

diga qual é o tipo dessa função. 

 

g) Existe alguma a relação entre o gráfico da velocidade e o gráfico da posição da 

van? Se a resposta for afirmativa, diga qual é essa relação. 

 

2) Nas primeiras simulações o agente manteve a posição inicial em zero e modificou 

a velocidade da van de tal forma que aos sete segundos a velocidade era de -2m/s. 

Depois modificou a velocidade de forma que aos sete segundos a velocidade era de 

-5m/s. 

 

a) A van se desloca para direita ou para a esquerda? 
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b) Com a alteração na velocidade, a van se moveu mais rápido ou mais devagar? 

 

c) Descreva o comportamento do gráfico que representa a velocidade da van.  

 

d) Há algum tipo de função, conhecida por você, cuja representação gráfica tem o 

mesmo comportamento do gráfico da velocidade da van? Se a resposta for afirmativa, 

diga qual é o tipo dessa função. 

 

e) Descreva o comportamento do gráfico que representa a posição da van.  

 

f) Há algum tipo de função, conhecida por você, cuja representação gráfica tem o 

mesmo comportamento do gráfico da posição da van? Se a resposta for afirmativa, 

diga qual é o tipo dessa função. 

 

g) Existe alguma a relação entre o gráfico da velocidade e o gráfico da posição da 

van? Se a resposta for afirmativa, diga qual é essa relação. 

 

3) Em uma das simulações o agente colocou a van com uma velocidade inicial de 

4m/s, mas esqueceu-se de anotar o que fez depois. Só se lembrou que fez a van ir 

para a direita cada vez mais lenta.  

a) Com relação à velocidade da van, o que o agente fez para que a van se 

comportasse dessa forma? 

 

b) Descreva qual é o comportamento do gráfico da velocidade.  

c) Você diria que o gráfico da velocidade representa uma função crescente ou 

decrescente? Por quê? 

 

d) Em relação à concavidade, como é o gráfico da posição? 

 

4) Em uma das simulações o agente colocou a van com uma velocidade inicial de  -

4m/s, mas esqueceu-se de anotar o que fez depois. Só se lembrou que fez a van ir 

para a esquerda cada vez mais lenta.  
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a) Com relação à velocidade da van, o que o agente fez para que a van se 

comportasse dessa forma? 

 

b) Descreva qual é o comportamento do gráfico da velocidade.  

 

c) Você diria que o gráfico da velocidade representa uma função crescente ou 

decrescente? Por quê? 

 

d) Em relação à concavidade, como é o gráfico da posição? 

 

5) Em uma das simulações o agente colocou a van com uma velocidade inicial de 

4m/s, mas esqueceu-se de anotar o que fez depois. Lembrou-se que fez a van ir para 

a direita e, após alguns segundos, voltar para a lugar de onde tinha partido. Lembrou-

se, também, que a simulação teve duração de 6 segundos. 

 

a) Com relação à velocidade da van, o que o agente fez para que a van se 

comportasse dessa forma? 

 

b) Descreva qual é o comportamento do gráfico da velocidade.  

 

c) Você diria que o gráfico da velocidade representa uma função crescente ou 

decrescente? Por quê? 

 

d) Em relação à concavidade, como é o gráfico da posição? 

 

e) Qual o instante em que a van começa a voltar para o lugar de onde tinha partido? 

Para ajudar nessa questão, altere o passo para 0,5. 

 

f) No instante em que a van começa a voltar para o lugar, há alguma relação entre os 

gráficos da velocidade e da posição da van? 

 

6) Em uma das simulações o agente colocou a van com uma velocidade inicial de -

5m/s, mas esqueceu-se de anotar o que fez depois. Lembrou-se que fez a van ir para 
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a esquerda e, após alguns segundos, voltar para a lugar de onde tinha partido. 

Lembrou-se, também, que a simulação teve duração de 6 segundos. 

 

a) Com relação à velocidade da van, o que o agente fez para que a van se 

comportasse dessa forma? 

 

b) Descreva qual é o comportamento do gráfico da velocidade.  

c) Você diria que o gráfico da velocidade é crescente ou decrescente? 

 

d) Em relação à concavidade, como é o gráfico da posição? 

 

e) Qual o instante em que a van começa a voltar para o lugar de onde tinha partido? 

Para ajudar nessa questão, altere o passo para 0,5. 

 

f) No instante em que a van começa a voltar para o lugar, há alguma relação entre os 

gráficos da velocidade e da posição da van? 

 

3.4.3 Atividades elaboradas para serem desenvolvidas com o software 

GeoGebra 

 

Nesta subseção, apresentamos as Atividades propostas aos participantes da 

pesquisa para serem desenvolvidas com o software GeoGebra. Para a escolha e 

elaboração das questões, tomamos por base a Concepção Melhor Aproximação de 

derivada apresentada por Thurston (1994) e os Três Mundos da Matemática de Tall 

(2013). 

 

Melhor aproximação 

Com este conjunto de cinco atividades, temos o objetivo de abordar a 

concepção de derivada Melhor Aproximação, em que a derivada de uma função é a 

melhor aproximação linear para o valor de uma função nas proximidades de um ponto 

(THURSTON, 1994). 

As atividades foram adaptadas da dissertação de Mação (2014), as quais 

apresentamos a seguir. 
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Atividade 1   

 

Nosso objetivo com a Atividade 1 é que o participante, por meio das 

representações algébricas, gráfica, numérica e tabular, determine, nas condições 

dadas, a reta que melhor aproxima o valor da função 𝑓 nas proximidades do ponto 𝑃 

e entenda a distância entre a reta e a função como o erro cometido ao realizar tal 

aproximação com valores a esquerda de 𝑃. 

Na Atividade 1, apresentamos as janelas de álgebra, de visualização e a 

planilha do software GeoGebra (ver Figura 42). Nas janelas de álgebra e de 

visualização, são exibidas, respectivamente, as representações algébricas e gráficas 

da função 𝑓: ℝ → ℝ, definida por 𝑓(𝑥) = √𝑥, e do ponto 𝑃 = (4, 𝑓(4)). Na planilha, uma 

tabela com três valores para coeficientes angulares 𝑚 de retas que, inicialmente, 

foram utilizadas como possíveis candidatas a ser a reta que dá a melhor aproximação 

dos valores da função 𝑓 nas proximidades do ponto 𝑃; o valor 𝑥 = 3 para uma 

aproximação inicial; uma coluna para o cálculo do valor aproximado e outra para o 

cálculo do erro cometido com a aproximação. 

Figura 42: Tela inicial da Atividade 1 com o software GeoGebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A escolha do ponto de abscissa 𝑥 = 3, que não é um uma boa escolha para 

aproximar o valor da função no ponto 𝑃(4,2), se deu porque pretendíamos destacar, 

por meio de segmentos de reta, que a distância entre as retas e a função representa 
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o erro de aproximação, o que seria dificultado com um valor mais próximo da abscissa 

do ponto dado, pois os pontos ficariam sobrepostos e teríamos que recorrer ao recurso 

do zoom, o que não era nossa intensão nessa abordagem inicial. 

No que segue, apresentamos os itens da Atividade 1. 

 

No estudo das funções, segundo Stewart (2010, p. 226) "pode ser fácil calcular um 

valor 𝑓(𝑎) de uma função, mas difícil (ou mesmo impossível) calcular os valores de 𝑓 

em pontos próximos" de (𝑎, 𝑓(𝑎)). 

Nesse sentido, será que existe uma reta que passa pelo ponto 𝑃(4, 𝑓(4 )), cujas 

ordenadas de pontos próximos proporcionam uma boa aproximação para o valor da 

função 𝑓 definida 𝑓(𝑥) = √𝑥? Se existe, qual é ela? É única? Por que esta reta é 

importante? 

Para tentar responder esse questionamento, considere a função 𝑓(𝑥) = √𝑥, o ponto 

𝑃(4, 𝑓(4 )) e o feixe de retas que passam por (4, 𝑓(4)), cuja equação depende do 

parâmetro m que dá a inclinação da reta do feixe: 𝑦(𝑥) = 𝑓(𝑎) + 𝑚(𝑥 − 𝑎) e abra o 

arquivo GeoGebra  “Atividade 1”. 

Nesta atividade, temos a intenção de determinar, se é que existe, uma reta que 

represente uma boa aproximação para o valor da função nas proximidades do ponto 

𝑃(4, 𝑓(4 )), para isso vamos determinar algumas retas, analisando-as, inicialmente, 

para 𝑥 = 3. 

 

1.1. De acordo com os dados que aparecem na tabela encontrada no arquivo, para 

cada valor de m, determine a equação de cada reta na forma  𝑦(𝑥) = 𝑓(𝑎) + 𝑚(𝑥 − 𝑎), 

nomeando-as 𝑔(𝑥), ℎ(𝑥) e 𝑘(𝑥), respectivamente. 

 

1.2. Insira cada uma das equações determinadas em 2.1, no campo de entrada do 

arquivo GeoGebra, da Atividade 1. (Lembre-se: para representar a parte decimal de 

um número racional no GeoGebra, deve-se utilizar um ponto). 

 

1.3. Complete a tabela, no GeoGebra, calculando, por meio de cada reta, 𝑔(𝑥), ℎ(𝑥) 

e 𝑘(𝑥), o valor aproximado para 𝑓(3) (coluna 𝑦(𝑥)) e o erro de aproximação cometido 

(coluna 𝐸(𝑥)), para 𝑥 = 3.  
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 𝑚 𝑎 𝑓(𝑎) 𝑥 𝑓(𝑥) 𝑦(𝑥) 𝐸(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑦(𝑥) 

reta 1 (g(x)) 0,5 4 2 3 1,732050...   

reta 2 (h(x)) 1 4 2 3 1,732050...   

reta 3 (k(x)) 1,5 4 2 3 1,732050...   

 

1.4. No campo entrada, construa o ponto 𝐴 = (3, 𝑓(3)) da função 𝑓, o ponto                 

𝐵 = (3, 𝑔(3)) da função 𝑔, o ponto 𝐶 = (3, ℎ(3)) da função ℎ e o ponto 𝐷 = (3, 𝑘(3)) 

da função 𝑘. Digite segmento no campo de entrada e, usando a função segmento 

[ponto, ponto], construa os segmentos 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  𝑒 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ . 

Compare os segmentos que aparecem na janela de álgebra com os dados da tabela. 

O que a medida desses segmentos representa. Dê uma explicação para esse fato. 

Qual das retas do feixe proporcionou a “melhor” aproximação para a função 𝑓 pelo 

lado esquerdo? Por quê? 

 

 

 

 

Atividade 2 

 

Nosso objetivo com a Atividade 2 é que o participante, por meio das 

representações algébricas, gráfica, numérica e tabular, determine, nas condições 

dadas, a reta que melhor aproxima o valor da função 𝑓 nas proximidades do ponto 𝑃 

e entenda a distância entre a reta e a função como o erro cometido ao realizar tal 

aproximação com valores à direita de 𝑃. 

Na Atividade 2, apresentamos os mesmos elementos da Atividade 1 (ver Figura 

43). A diferença nessa atividade foi a alteração do ponto escolhido para iniciarmos 

uma busca pela reta que dá a melhor aproximação dos valores da função 𝑓 nas 

proximidades do ponto 𝑃(4, 𝑓(4)), que mudamos do ponto de abscissa 𝑥 = 3 para o 

de abscissa 𝑥 = 5, para uma aproximação pela direita de 𝑃. 
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Figura 43: Tela inicial da Atividade 2 com o software GeoGebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A escolha do ponto de abscissa 𝑥 = 5, que, assim como o de abscissa     𝑥 = 3, 

também não é um uma boa escolha para aproximar o valor da função no ponto 𝑃(4,2), 

se deu porque pretendíamos destacar, por meio de segmentos de reta, que a distância 

entre as retas e a função representa o erro de aproximação, o que seria dificultado 

com um valor mais próximo da abscissa do ponto dado, pois os pontos ficariam 

sobrepostos e teríamos que recorrer ao recurso do zoom, o que não era nossa 

intensão nessa abordagem inicial. 

A seguir, apresentamos os itens da Atividade 2. 

 

Continuamos com a mesma intenção da Atividade 1, que é determinar, se é que 

existe, uma reta que represente uma boa aproximação para o valor da função nas 

proximidades do ponto 𝑃(4, 𝑓(4 )), para isso vamos determinar algumas retas, 

analisando-as para 𝑥 = 5. 

Abra o arquivo “Atividade 2”. 

 

2.1. De acordo com os dados que aparecem na tabela encontrada no arquivo, para 

cada valor de m, determine a equação de cada reta na forma 𝑦(𝑥) = 𝑓(𝑎) + 𝑚(𝑥 − 𝑎), 

nomeando-as 𝑔(𝑥), ℎ(𝑥) e 𝑘(𝑥), respectivamente. 
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2.2. Insira cada uma das equações determinadas em 2.1, no campo de entrada, no 

arquivo Geogebra, da Atividade 2. 

 

2.3. Complete a tabela, no GeoGebra, calculando, por meio de cada reta, 𝑔(𝑥), ℎ(𝑥) 

e 𝑘(𝑥), o valor aproximado para 𝑓(5) (coluna 𝑦(𝑥)) e o erro de aproximação cometido 

(coluna 𝐸(𝑥)).  

 𝑚 𝑎 𝑓(𝑎) 𝑥 𝑓(𝑥) 𝑦(𝑥) 𝐸(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑦(𝑥) 

reta 1 (g(x)) 0,5 4 2 5 2.236067...   

reta 2 (h(x)) 1 4 2 5 2.236067...   

reta 3 (k(x)) 1,5 4 2 5 2.236067...   

 

2.4. No campo entrada, construa o ponto 𝐴 = (5, 𝑓(5)) da função 𝑓, o ponto                  

𝐵 = (5, 𝑔(5)) da função 𝑔, o ponto 𝐶 = (5, ℎ(5)) da função ℎ e o ponto 𝐷 = (5, 𝑘(5)) 

da função 𝑘. Digite segmento no campo de entrada e, usando a função segmento 

[ponto, ponto], construa os segmentos 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  𝑒 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ . 

Compare as medidas dos segmentos que aparecem na janela de álgebra com os 

dados da tabela. O que a medida desses segmentos representa? Dê uma explicação 

para esse fato. 

Qual das retas do feixe proporcionou a “melhor” aproximação para a função 𝑓 pelo 

lado direito? Por quê? 

Atividade 3 

 

Nosso objetivo com a Atividade 3 foi que os participantes, por meio da 

manipulação e percepções sobre os dados numéricos, algébricos e gráficos 

pudessem compreender que a reta que proporciona boa aproximação é a reta que 

apresenta menor erro e que, por meio desta definição, elencar, pela análise da 

planilha, qual das retas apresentou os menores erros pela esquerda e pela direita. 

Na Atividade 3, apresentamos as janelas de álgebra, de visualização e a 

planilha do software GeoGebra. Assim como nas Atividades 1 e 2, nas janelas de 

álgebra e de visualização, são exibidas, respectivamente, as representações 

algébricas e gráficas da função 𝑓: ℝ → ℝ, definida por 𝑓(𝑥) = √𝑥, e do ponto                

𝑃 = (4, 𝑓(4)). Na planilha, uma tabela com cinco valores para coeficientes angulares 

𝑚 de retas que, inicialmente, foram utilizadas como possíveis candidatas a ser a reta 
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que dá a melhor aproximação dos valores da função 𝑓 nas proximidades do ponto 𝑃. 

Nesta Atividade, para que os participantes buscassem a reta que dá a melhor 

aproximação, utilizamos seis pontos cujas abscissas são da ordem dos décimos de 

milésimos, sendo três a direita e três a esquerda do ponto 𝑃, para o cálculo do erro 

cometido com a aproximação (ver Figura 44) 

 

Figura 44: Tela inicial da Atividade 3 com o software GeoGebra 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No que segue, apresentamos os itens da Atividade 3. 

Nas atividades 1 e 2, o objetivo era encontrar reta para aproximar o valor da função 

𝑓(𝑥) = √𝑥 nas proximidades do ponto 𝑃 (4, 𝑓(4)). Para isso, foram utilizados os 

valores 𝑥 = 3 e 𝑥 = 5, que estão, respectivamente, uma unidade à esquerda e uma 

unidade a direita da abscissa do ponto P que é 𝑥 = 4, que são valores, considerados 

por nós, “muito distantes”. 

Nesta atividade, vamos utilizar valores à esquerda e a direita que estejam “mais 

próximos” de P.  

A equação do feixe de retas que passam pelo ponto do gráfico de f que tem abscissa 

𝑥 = 4, que é o ponto (4, 2), pode ser descrito por 𝑦(𝑥) = 2 + 𝑚(𝑥 − 4).  

 

Abra o arquivo “Atividade 3”. 
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3.1. Determine a equação de cada uma das retas que constituem o feixe de retas que 

passam pelo ponto do gráfico de 𝑓 que tem abscissa 𝑥 = 4, utilizando os valores de 

𝑚 indicados na tabela. 

 

 

3.2. Insira cada uma das equações determinadas em 2.1, no campo de entrada, no 

arquivo Geogebra, da Atividade 2. 

 

3.3. Complete a tabela, no arquivo, para determinar, se houver, o erro obtido pela 

aproximação realizada por meio das retas.  

Para isso, pode utilizar o recurso de cálculo da tabela, como pode observar no 

exemplo a seguir: 

 

  

3.4. Utilizando os dados do arquivo desta atividade, responda as seguintes questões. 

 

a) Para 𝑚 =  1, qual o erro que ocorre ao calcular de forma aproximada o valor de 

√3,9998, por meio dessa reta, portanto para 𝑥 =  3,9998? 
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b) Qual reta proporciona uma boa aproximação linear para √4,00001, portanto para 

𝑥 =  4,00001? 

 

 c) Para o cálculo aproximado de √4,00002, portanto para 𝑥 =  4,00002, qual das retas 

não devo utilizar, sabendo que não posso ter um erro superior a 0,00001? É possível 

responder isto pelo gráfico? 

 

d) Analise, pela tabela, qual das retas proporciona uma boa aproximação para a 

função 𝑓, pela direita do valor fixo, que tem abscissa 𝑎 =  4 (para valores de 𝑥 maiores 

que 4).  

 

e) Analise, pela tabela, qual das retas proporciona uma boa aproximação para a 

função 𝑓, pela esquerda do valor fixo, que tem abscissa 𝑎 =  4 (para valores de 𝑥 

menores que 4). 

Questão: Dentre as retas determinadas algebricamente no item 3.1, qual dá a melhor 

aproximação para os valores da função nas proximidades do ponto P(4, f(4))? 

Justifique. 

 

Atividade 4 

 

Na Atividade 4, apresentamos a janela de álgebra e a janela de visualização 

com as representações algébricas e gráficas da função 𝑓: ℝ → ℝ, definida por 𝑓(𝑥) =

√𝑥; e das retas de equação 𝑔(𝑥) = 2 − 0,5(𝑥 − 4), ℎ(𝑥) = 2 − 0(𝑥 − 4),                    

𝑖(𝑥) = 2 + 0,25(𝑥 − 4), 𝑗(𝑥) = 2 + 0,5(𝑥 − 4) e 𝑘(𝑥) = 2 + 1(𝑥 − 4) que interceptam a 

função 𝑓 no ponto 𝑃 = (4, 𝑓(4)), como na Figura 45 . Nela, solicitamos aos 

participantes que realizassem aproximações em torno do ponto dado, por meio do 

recurso zoom do software GeoGebra, com o objetivo de proporcionar uma 

visualização para que verificasse que a reta que dá uma boa aproximação para os 

valores da função próximos ao ponto de abscissa 𝑥 = 4 aparenta se sobrepor ao 

gráfico da função 𝑓. 
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Figura 45: Tela inicial da Atividade 4 com o software GeoGebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nesta atividade são exploradas características dos Mundos Corporificado e 

Simbólico. As do Mundo Corporificado, por meio do uso da ferramenta zoom nas 

representações gráficas da função 𝑓 e das retas na janela de visualização; as do 

Mundo Simbólico, nas representações algébricas na janela de álgebra, nos cálculos 

dos erros solicitados no protocolo da Atividade, e numérica, na tabela presente no 

protocolo. 

No que segue, apresentamos os itens da Atividade 4. 

 

Vamos realizar ampliações (do tipo Zoom) sucessivas, focadas no ponto 𝑃(4, 𝑓(4)), 

para destacar o erro ao calcular valores da função 𝑓 pela reta que proporciona uma 

boa aproximação para valores de 𝑥 cada vez mais próximos do valor fixo 𝑎 =  4. 

Abra o arquivo “Atividade 4” 

 

4.1. Utilizando o botão de rolagem do mouse (botão scroll lock) ou clicando com o 

botão direito do mouse e clicando na opção zoom, faça ampliações e verifique o que 

ocorre com a reta que proporcionou uma boa aproximação e o gráfico da função 𝑓. 

Verifique se ocorre o mesmo para as outras retas e, se houve alguma diferença, qual 

foi ela?  
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4.2. Utilizando o campo de entrada no arquivo do GeoGebra, esboce duas retas que 

passam pelo ponto  𝑃(4, 𝑓(4)) e possuem inclinações 𝑚 =  0,1 e 𝑚 =  0,3 

respectivamente. Essas retas proporcionam melhor aproximação que a reta de 

coeficiente angular 𝑚 =  0,25? Justifique sua resposta. 

 

4.3. Lembramos que o erro ocorrido ao aproximar o gráfico de uma função 𝑓 por uma 

reta 𝑦 é dado por 𝑦(𝑥) = 𝑓(𝑎) + 𝑚(𝑥 − 𝑎). Podemos mensurar esse erro ao utilizar a 

reta com 𝑚 =  0,25 como aproximação para o valor da função 𝑓 em 𝑥 =  3,998? Qual 

é esse erro? Qual é o valor aproximado?  

 

4.4. Verifique, na Quadro a seguir, que mesmo para valores de 𝑥 próximos do ponto 

fixo 𝑎 =  4, existe erro ao calcular o valor da função 𝑓 por meio de uma reta, pois o 

gráfico de 𝑓 não é “reto”; porém, ao visualizar o gráfico ampliado, vemos que o erro 

torna-se praticamente imperceptível. Com o auxílio do quadro, expresse o erro ao 

utilizar a reta como valor aproximado da função 𝑓 para 𝑥 =  4,002. 

 

Atividade 5 

 

Nosso objetivo com a Atividade 5 foi de que os participantes compreendessem 

a derivada como o coeficiente angular da reta que dá a melhor aproximação dos 

valores da função nas proximidades de um ponto, isto é, a Concepção Melhor 

Aproximação da derivada. 

Na Atividade 5, optamos por não utilizar nenhum dos dois softwares, pois 

decidimos, por meio de características formais simbólicas, abordar a condição 

matemática para a determinação do coeficiente angular da reta que dá a melhor 

aproximação. 

No que segue, apresentamos os itens da Atividade 5. 

 

5.1. Nas atividades anteriores, o objetivo foi encontrar a reta que dá a melhor 

aproximação para a função 𝑓 nas proximidades do ponto 𝑃(4, 𝑓(4)). Mas, não basta 

impor que a diferença 𝑦(𝑥) –  𝑓(𝑥) tenda a zero, porque isso é verdade para todas as 

retas do feixe, se a função for contínua! Concorda? 
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5.2. Para encontrar a reta que dá a “melhor” aproximação impomos, 

matematicamente, que 0
4
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,  no caso que estamos vendo. Calcule 

o limite, para determinar o valor de m, que dá a inclinação da reta que dá a “melhor” 

aproximação para os valores de √𝑥, quando x está bem próximo de 4. 

 

O valor de m encontrado no cálculo do limite é denominado “derivada de 𝒇 

para 𝒙 = 𝟒” cuja notação é 𝒇′(𝟒) = 𝒎.  

 

5.4. Aplique o mesmo processo, para calcular a reta que é a melhor aproximação da 

função 𝑓, definida por 𝑓(𝑥)  =  √𝑥, para valores próximos ao ponto (16, 𝑓(16)). 

Escreva a equação da reta que melhor aproxima a função próximo ao ponto 

(16, 𝑓(16)). Determine o valor aproximado de 𝑓(16,001). 

 

5.5. Utilize o mesmo processo para calcular o coeficiente angular da reta que melhor 

aproxima a função 𝑓 no ponto (25, 𝑓(25)), dada por 𝑓(𝑥)  =  √𝑥. Após este 

procedimento, verifique se é possível calcular o coeficiente angular para um ponto 

(𝑝, 𝑓(𝑝)) qualquer. Compare os resultados para o coeficiente angular encontrado em 

função de 𝑝, pela substituição dos valores utilizados anteriormente, ou seja, verifique 

se para 𝑝 =  4 o resultado é igual ao encontrado anteriormente, pelo mesmo processo 

e analise os outros casos. 

 

 5.6. Modifique a função 𝑓 para 𝑔, onde 𝑔(𝑥) = 𝑥2
 e verifique se é possível determinar 

o coeficiente angular da reta que proporciona a melhor aproximação linear para o 

ponto (2, 𝑓(2)).  
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5.7. Agora calcule a derivada de 𝑔(𝑥) = 𝑥2 para um valor 𝑎 qualquer do domínio da 

função 𝑓, cujo ponto no gráfico tem coordenadas (𝑎, 𝑔(𝑎))! 

 

5.8. Generalize o processo para uma função qualquer ℎ e determine qual é o 

coeficiente angular da reta que é a melhor aproximação linear para a função ℎ para 

valores próximos ao ponto (𝑎, ℎ(𝑎)) qualquer. 

 

3.4.4 O Questionário Diagnóstico Reformulado 

 

Com o Questionário Diagnóstico Reformulado, tivemos o objetivo de identificar, 

nas Imagens de Conceitos individuais dos participantes: quais concepções de 

derivada de Thurston (1994) seriam evocadas e se estabeleceriam uma relação entre 

o gráfico de uma função e o gráfico de sua primeira derivada.   

Na reformulação do Questionário Diagnóstico, optamos por abordar as 

Concepções Taxa, Melhor Aproximação e Geométrica, além da relação entre o gráfico 

de uma função e o gráfico da derivada dessa função, por entendermos nossas 

Atividades seriam capazes de enriquecer a Imagem de Conceito dos participantes ao 

trabalharem com os softwares SimCalc e GeoGebra. 

 

Questão 1  

Um objeto se desloca ao longo de uma reta e 𝑥(𝑡) indica a distância desse 

objeto à origem do movimento, no instante 𝑡 (em segundos).  

Você conhece alguma maneira para calcular a velocidade instantânea do objeto 

na posição 𝑥(3)? Se sua resposta for afirmativa, explique–a. 

 

Questão 2  

Suponha que a reta 𝑟 é tangente ao gráfico da função 𝑔 no ponto (−1, 3), como 

indica a figura a seguir. Determine 𝑔(−1) e 𝑔’(−1) . 
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Explique o raciocínio utilizado para esse cálculo. 

 

Questão 3  

Uma partícula começa se movendo para a direita ao longo de uma reta 

horizontal; o gráfico de sua função posição é mostrado na figura a seguir. 

 
 

(a) Quando a partícula está se movendo para a direita? E para a esquerda? Quando 

está parada? 

 

 

 

 

 



147 

(b) Trace um gráfico da função velocidade da partícula no plano cartesiano a seguir. 

 

 

Explique o raciocínio utilizado na construção do gráfico da velocidade. 

 

Questão 4  

 

Analise os gráficos a seguir. Quantos pares podem ser formados de cada função 

com sua derivada? Quais são esses pares? Justifique sua resposta. 

   

   

 

Questão 5 

 

Determine a equação da reta que melhor aproxima a função 𝑓, definida por           

𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 2𝑥 + 3, para valores próximos ao ponto (2, 𝑓(2)). Em seguida, utilize-a 

para calcular o valor aproximado de 𝑓(1,99). 

 

 

a) b) 

d) 

c) 

e) f) 
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Questão 6 

 

O gráfico correspondente a função 𝑓′, primeira derivada de uma certa função 𝑓, é uma 

reta que passa pelos pontos (𝑎, 0) e (0, 𝑏). Esboce os possíveis gráficos da função 𝑓. 

 

Neste capítulo descrevemos os procedimentos metodológicos e os softwares 

adotados em nossa pesquisa, assim como as atividades utilizadas durante a fase de 

coleta de dados. 

No próximo capítulo, apresentamos as análises dos dados coletados junto aos 

participantes de nossa pesquisa.
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4 ANÁLISE DOS DADOS DAS ATIVIDADES DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentamos as análises dos dados coletados durante as 

aplicações dos instrumentos por nós elaborados com o objetivo de investigar a 

contribuição da utilização de softwares que possibilitam o uso de múltiplas 

representações para o enriquecimento da Imagem de Conceito de derivada de um 

grupo de alunos de Licenciatura em Matemática.  

Realizamos a análise à luz da Teoria dos Três Mundos da Matemática (TALL, 

2013), buscando verificar a presença de “Já-encontrados”, e se as Atividades 

contribuíram para o enriquecimento da Imagem de Conceito de derivada de cada um 

dos participantes, a fim de responder a seguinte questão: 

Quais ampliações e/ou modificações na Imagem de Conceito de derivada são 

propiciadas por uma abordagem que considera diferentes concepções de derivada 

em ambientes computacionais? 

Nas seções seguintes, apresentamos a análise dos dados do Questionário 

Diagnóstico, dos dois conjuntos de Atividades que elaboramos para serem 

desenvolvidos com o uso dos softwares SimCalc e GeoGebra, e do Questionário 

Diagnóstico Reformulado. 

  

4.1 Análise das respostas apresentadas pelos participantes nas questões do 

Questionário Diagnóstico 

  

Nesta sessão apresentamos a análise dos dados coletados com a aplicação do 

Questionário Diagnóstico, realizada à luz do quadro teórico dos Três Mundos da 

Matemática, das Concepções de Thurston e da Imagem de Conceito. 

 

Questão 1 

 

A Questão 1 é composta por três itens e, em cada um, há um gráfico com um 

ponto P sobre ele, acompanhado por três afirmações referentes à possibilidade de 

traçar uma reta tangente ao gráfico no ponto P. Pede-se ao participante que circule a 

afirmação que considera verdadeira e justifique. 

Nosso objetivo, com os três itens da Questão 1, é verificar se os participantes 
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têm, em sua Imagem de Conceito, que a reta tangente pode, no ponto de tangência, 

interceptar o gráfico da função, coincidir com o gráfico da função ou mesmo não existir. 

No Quadro 3, apresentamos os gráficos que foram propostos na Questão 1 do 

Questionário Piloto. 

 

Quadro 3: Gráficos propostos nos três itens da Questão 1 do Questionário 
Piloto 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

  

As opções escolhidas pelos participantes são apresentadas no Quadro 4. Para 

a elaboração do quadro, consideramos corretas as respostas dos participantes que, 

além de assinalar a afirmação certa, apresentou uma justificativa coerente com a ideia 

de reta tangente à uma curva em um ponto.  

No Quadro 4, os nomes dos participantes que apresentaram respostas que 

consideramos corretas estão grafadas na cor azul e as incorretas em vermelho.  
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Quadro 4 – Respostas dos participantes para questão 1 do Questionário piloto 

Alternativas Gráfico 1 Gráfico 2 Gráfico 3 

1. Por P é possível traçar 

exatamente uma reta 

tangente ao gráfico. 

Lili 

Theodoro 

Zelda 

Lili 

Theodoro 

Apple 

Mara 

Zelda 

 

2. Por P é possível traçar 

mais do que uma reta 

tangente. 

Ana 

Mat001 

Michael Corleone 

Dada 

Alemão 

Ana 

Dada 

Michael Corleone 

Nelito 

Mat001 

 

Ana 

Dada 

Mat001 

Michael Corleone 

Theodoro 

 

3. É impossível traçar uma 

reta tangente à curva por 

P. 

Alemão 

Apple 

Iceman 

Léia 

Mara 

Mário 

Nelito 

 

Mário 

Iceman 

Léia 

Zelda 

Alemão 

Apple 

Iceman 

Léia 

Lili 

Mário 

Nelito 

Resposta em Branco   Mara 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Após a análise dos dados, entendemos que apenas Lili e Theodoro têm, em 

suas respectivas Imagens de Conceito, que a reta tangente pode, no ponto de 

tangência, interceptar o gráfico da função, coincidir com o gráfico da função ou mesmo 

não existir, pois Lili foi a única a responder corretamente os três itens da Questão 1, 

enquanto Theodoro, apesar de ter  indicado, no item III, que é possível traçar mais do 

que uma tangente ao gráfico no ponto dado, mostrou em suas justificativas que  

compreende que para que haja a reta tangente ao gráfico de uma função em um 

ponto, as de derivadas laterais devem ser iguais, fato que evidencia nas justificavas 

para os itens 1.II e 1.III, como podemos ver nas Figura 46 e Figura 47. 
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Figura 46: Resposta de Theodoro para a Questão 1.II do Questionário Piloto 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 47: Resposta de Theodoro para a Questão 1.III do Questionário Piloto 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que o conceito de reta tangente a uma curva não foi bem 

compreendido pelos estudantes de nossa pesquisa, o que pode dificultar a 

compreensão de algumas concepções de derivada, como por exemplo, a Concepção 

Geométrica e a Concepção Melhor Aproximação. 

Acreditamos que parte dos erros encontrados por nós tenham relação com a 

definição de reta tangente a uma circunferência, como já apontado por várias 

pesquisas, como por exemplo Vinner (1992) e Giraldo (2004). 

Outro erro encontrado nas respostas de alguns participantes é que entendem 

que uma reta tangente não pode coincidir com o gráfico de uma função ou com partes 

dela, como é o caso proposto nesta questão. A alta frequência de respostas admitindo 

que uma reta tangente não pode coincidir com partes de uma curva mostra que a 

Imagem de Conceito deste grupo de estudantes é problemática, pois mesmo já tendo 

passado pela disciplina Cálculo Diferencial e Integral, aparentemente, não 

consideram, por exemplo, a existência de uma reta tangente ao gráfico da função 

identidade. 
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Questão 2 

 

A Questão 2, apresentada na Figura 48, é uma adaptação de uma questão que 

faz parte da pesquisa de Asiala et al. (1997 apud MATAMOROS; GARCIA; 

LLINARES, 2008). Escolhemos essa questão a fim de verificar se cada um dos 

participantes têm a Concepção Geométrica de derivada, isto é, a concepção dela 

como inclinação da reta tangente. Queremos, também, verificar quais características 

dos Três Mundos da Matemática (TALL, 2013) os participantes apresentam ao 

responderem à questão. 

 

Figura 48: Enunciado da Questão 2 do Questionário Diagnóstico 

Suponha que a reta 𝐿 é tangente ao gráfico da função 𝑓 no ponto (−1, 3), como 

indica a figura a seguir. Determine 𝑓(−1) e 𝑓’(−1) . 

 
Explique o raciocínio utilizado para esse cálculo. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Optamos por analisar as respostas para 𝑓(−1) e 𝑓′(−1) separadamente, para 

melhor compreensão das respostas e das características dos Três Mundos da 

Matemática presentes nos protocolos dos participantes. 

 

Sobre a determinação de 𝒇(−𝟏) 

 

 Apenas cinco dos catorze estudantes determinaram corretamente o valor de 
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𝑓(−1), Léia, Lili, Mat001, Michael Corleone e Theodoro. Dentre as respostas corretas, 

entendemos que características Corporificadas e Simbólicas prevalecem sobre as 

características do Mundo Formal, uma vez que apenas Theodoro apresentou, em sua 

justificativa (ver Figura 49), características formais destacando o fato da tangência 

entre a reta 𝐿 e o gráfico da função 𝑓. 

 

Figura 49: Resposta de Theodoro para o cálculo de f(-1) da Questão 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na determinação do valor de 𝑓(−1), sete dos catorze estudantes utilizaram a 

equação da reta 𝑙: 𝑦 = 2𝑥 + 5 como se fosse a lei algébrica da função 𝑓. Entendemos 

que esses estudantes têm dificuldade em relacionar os objetos do Mundo Simbólico a 

objetos do Mundo Corporificado, uma vez que associaram a equação de uma reta à 

uma função que não é do primeiro grau, como podemos ver na resposta de Mário na 

Figura 50. 

 

Figura 50: Resposta de Mário para o cálculo de f(-1) da Questão 2 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Além de utilizar a equação da reta como se fosse a lei algébrica da função 𝑓, 

Mário apresenta dificuldade em se expressar utilizando linguagem matemática, uma 

vez que diz que -1 é o domínio, o que indica uma confusão ao trabalhar com 

características do Mundo Formal (ver Figura 50). 

Acreditamos que o erro cometido pelos participantes, ao interpretarem a 

equação da reta como a lei da função 𝑓, na resolução desta parte da Questão 2, seja 

por terem passado por uma abordagem inicial de funções que enfatiza características 
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do Mundo Simbólico, em particular que 𝑦 = 𝑓(𝑥), sem fazer distinção entre a função 

𝑓, o elemento do conjunto imagem 𝑓(𝑥) e a segunda coordenada de um ponto da 

função 𝑓. Esse tipo de abordagem pode possibilitar a formação de um ““Já-

encontrado””, em que y representa a função 𝑓 e não a imagem da função 𝑓, que 

dificulta em algumas situações, levando a interpretações equivocadas quando o 

estudante se depara com situações similares à dessa questão. 

 

Sobre o cálculo de 𝒇′(−𝟏) 

 

No que se refere ao cálculo de 𝑓′(−1), analisamos se os participantes 

entendem a derivada como inclinação da reta tangente a uma curva por um ponto, 

que é a concepção Geométrica de derivada (Thurston, 1994). Verificamos, também 

quais características dos Três Mundos da Matemática (Tall, 2013) são evidenciadas 

nas respostas.  

Verificamos que apenas dois dos participantes, Theodoro e Zelda, têm a 

Concepção Geométrica de derivada. 

Dentre os estudantes que responderam a esta questão, apenas Theodoro 

(Figura 51) apresenta, em sua resposta, características do Mundo Formal, 

relacionando a derivada à inclinação da reta tangente. 

 

Figura 51: Resposta de Theodoro para o cálculo de f'(-1) na Questão 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Alemão apresentou características do Mundo Simbólico ao aplicar as técnicas 

de derivação de uma função potência e de uma constante para derivar a equação da 

reta L, mas interpretou a equação da reta como se fosse a lei de formação da função 

𝑓, como podemos ver na Figura 52. 
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Figura 52: Resposta de Alemão para o cálculo de f'(-1) da Questão 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao concluir, Alemão mostrou não ter a concepção Geométrica de derivada (ver 

Figura 53), pois interpretou que o coeficiente angular da reta tangente é a ordenada 

de um novo ponto da função. 

 

Figura 53: Conclusão de Alemão para o cálculo de f'(-1) da Questão 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Lili interpretou a equação da reta 𝐿 como se fosse a lei algébrica da função 

derivada 𝑓′(𝑥). Utilizou, corretamente, as técnicas de integração na tentativa de 

determinar a lei algébrica da função 𝑓, calculando, inclusive, a constante de integração 

(ver Figura 54). 

 

Figura 54: Resposta de Lili para o cálculo de f'(-1) da Questão 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Apesar de não apresentar o registro dos cálculos realizados, acreditamos que 

Lili após determinar a nova função por meio da integral, utilizou as técnicas de 
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derivação para calcular a derivada, interpretando o resultado como derivada da função 

𝑓 para, em seguida, calcular 𝑓’(−1), chegando a um valor incorreto devido à 

interpretação errônea do enunciado, que a fez, inicialmente, utilizar a integração. 

Lili usou os registros do Mundo Simbólico e não apresentou uma explicação 

para o raciocínio utilizado no cálculo. 

Em relação aos Três Mundos da Matemática, verificamos que características 

do Mundo Formal, relacionadas à Concepção Geométrica de derivada, foram 

evocadas apenas por Theodoro. Notamos também que, nas respostas apresentadas 

pelos estudantes, houve predominância de características simbólicas em relação as 

corporificadas. 

Alguns participantes interpretaram a derivada de uma função como a reta 

tangente ao invés de interpretar como a inclinação da reta. Cremos que atividades 

que explorem as características corporificado-simbólicas, por meio do esboço gráfico 

da situação, podem evitar a confusão na interpretação da derivada, isto é, 

entendendo-a como o coeficiente angular da reta tangente e não como a própria reta 

tangente.  

 

Questão 3 

 

Com a Questão 3, apresentada na Figura 55 , tivemos o objetivo de verificar se 

o participante tem, em sua Imagem de Conceito de derivada, a Concepção Taxa, isto 

é, como a velocidade instantânea do objeto que percorre a reta definida por 𝑓(𝑡), 

quando 𝑡 é o tempo. 

 

Figura 55: Enunciado da Questão 3 do Questionário Diagnóstico 

Um objeto se desloca ao longo de uma reta e 𝑥(𝑡) indica a distância desse 

objeto à origem do movimento, no instante 𝑡 (em segundos).  

Você conhece alguma maneira para calcular a velocidade instantânea do objeto 

na posição 𝑥(3)? Se sua resposta for afirmativa, explique–a. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Cinco estudantes não apresentaram respostas à Questão 3, Alemão, Lili, Léia 

Mat001 e Michael Corleone.   
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No Quadro 5, apresentamos a frequência das respostas dos participantes que 

disseram conhecer uma maneira de determinar a velocidade instantânea do objeto. 

 

Quadro 5: Classificação das respostas afirmativas para a Questão 3 do 
Questionário Diagnóstico 

 Resposta coerente Resposta incoerente 

Sim 

Zelda 

Mário 

Theodoro 

Ana 

Nelito 

Iceman 

Apple 

Dada 

Mara  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A partir da análise dos protocolos, entendemos que apenas quatro participantes 

apresentaram respostas consideradas corretas e têm a Concepção Taxa em suas 

respectivas Imagens de Conceito de derivada, uma vez que apresentaram 

justificativas coerentes à questão, como por exemplo, a justificativa de Theodoro 

apresentada na Figura 56. 

 

Figura 56: Resposta de Theodoro para a Questão 3 do Questionário 
Diagnóstico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Theodoro (Figura 56) apresentou características corporificadas, ao fazer um 
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esboço gráfico para representar a situação, a qual, entendemos, utilizou para analisar 

o problema. Apresenta, também, características simbólicas, por meio do registro 

algébrico das funções posição tempo e formais, por meio da ideia de derivada usando 

infinitésimos, ao pensar em “Δ𝑡 infinitamente próximo de zero”, sem fazer menção ao 

uso do conceito de limite, chegando à velocidade instantânea. Isso parece indicar que 

o estudante tem em sua Imagem de Conceito de derivada as Concepções Taxa e 

Infinitesimal (THURSTON, 1994). 

Entendemos que os outros dez participantes não têm, em suas respectivas 

Imagens de Conceito de derivada, a concepção Taxa.  Por exemplo, Iceman fez um 

esboço com características do Mundo Corporificado, ao representar a trajetória com 

a posição inicial e a posição final do objeto e faz um registro com características 

simbólicas da função posição, interpretando-a como uma função afim, considerando 

um Movimento Retilíneo Uniforme (ver Figura 57). 

 

Figura 57: Resposta de Iceman para a Questão 3 do Questionário Diagnóstico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que Iceman não tem, em sua Imagem de Conceito de derivada, a 

concepção Taxa, uma vez que não faz referência à mesma nem ao limite da variação 

do espaço, o que mostra falta de características formais da derivada como velocidade 

instantânea. 

Com a análise das respostas dadas à Questão 3, concluímos que a concepção 

de derivada como Taxa, para determinar a velocidade instantânea de um objeto em 
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movimento, não está bem compreendida pela maioria dos estudantes que 

participaram de nossa pesquisa, visto que apenas três em catorze mostraram 

estabelecer relação entre a velocidade instantânea e a derivada, Theodoro, Michael 

Corleone, Zelda. Além deles, Ana só se referiu a uma situação envolvendo funções 

lineares, por isso não podemos afirmar que tem em sua Imagem de Conceito a 

Concepção Taxa. 

A seguir, destacamos dois erros identificados na análise que não estão 

relacionados aos objetivos de nossa questão, mas que consideramos pertinente 

destacar, uma vez que os entendemos como “Já-encontrados” dificultadores. 

Três estudantes entendem que um movimento descrito por um objeto ao longo 

de uma reta será sempre um movimento retilíneo uniforme, representado por uma 

função afim, e não consideraram que a velocidade pode não ser constante. 

A notação 𝑥(𝑡) para representar a posição 𝑥 do objeto no instante de tempo 𝑡 

levou quatro estudantes a utilizarem a variável 𝑥 para representar o elemento do 

domínio da função. Acreditamos que esse erro provém de uma abordagem em que, 

na maioria das vezes, a letra 𝑥 é utilizada para representar o elemento do conjunto 

domínio. 

É nossa conjectura que o estudo da derivada como Taxa não deve ser realizado 

apenas como um exemplo para motivar o início do estudo das derivadas ou como 

exercícios de aplicação para a utilização das técnicas de derivação. Pensamos que 

uma abordagem da derivada pela concepção Taxa, com características do Mundo 

Corporificado, pode dar um melhor entendimento do conceito e, também, facilitar a 

compreensão da relação entre a representação gráfica da posição em função do 

tempo (gráfico da função) com a representação gráfica da velocidade, também em 

função do tempo (gráfico da função derivada). 

 

Questão 4 

 

Na Figura 58 , apresentamos o enunciado da Questão 4, com a qual tivemos o 

objetivo de verificar se o participante tem, em sua Imagem de Conceito de derivada, 

a Concepção Simbólica, ou seja, um conjunto de regras tais que, dada uma função, 

sabe como calcular a derivada dela. 
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Figura 58: Enunciado da Questão 4 do Questionário Diagnóstico 

Encontre a primeira derivada de cada uma das seguintes funções 

a)  𝑠(𝑥) = 1,4 𝑥5 + 2,8 𝑥7 

b)  ℎ(𝑥)  = √2𝑥 + 1  

c)  𝑟(𝑥) =
2𝑒𝑥

𝑥2+1
 

d)  𝑧(𝑥) = 𝑥 . 𝑐𝑜𝑠𝑥 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Quadro 6: Classificação das respostas dos participantes para questão 4 do 
Questionário Diagnóstico 

 a) b) c) d) 

Acerto 

Alemão 

Ana 

Apple 

Dada 

Iceman 

Léia 

Lili 

Mara 

Mário 

Mat001 

Michael Corleone 

Nelito 

Teodoro 

Zelda 

Alemão 

Lili 

Michael Corleone 

Zelda 

 

Alemão 

Dada 

Léia 

Lili 

Mário 

Mat001 

Nelito 

Theodoro 

Zelda 

Léia 

Lili 

Mat001 

Michael Corleone 

Nelito 

Theodoro 

Zelda 

Erro 

 Ana 

Apple 

Dada 

Iceman 

Léia 

Mara 

Mário 

Mat001 

Nelito 

Theodoro 

Ana 

Apple 

Iceman 

Mara 

Michael Corleone 

 

Alemão 

Ana 

Apple 

Dada 

Iceman 

Mara 

Mário 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Com a análise dos protocolos referentes ao item a), acreditamos que os 

estudantes apresentaram características formal-simbólicas, pois mostram ter 

conhecimento da propriedade da derivada da soma de duas funções e da técnica de 

derivada da função potência, e aplicam corretamente esses conhecimentos. Porém, 

não podemos afirmar que o cálculo feito com elementos do Mundo Simbólico seja 

relacionado, por esses estudantes, com o conceito de derivada, uma vez que podem 

ter simplesmente memorizado as regras de derivação. 

Após a análise das respostas referentes ao item b), constatamos que nenhum 

dos estudantes mencionou os valores do domínio em que a função é derivável. 

Entendemos que isso ocorreu porque os exemplos e exercícios propostos em sala de 

aula, geralmente, não são discutidos levando-se em conta a derivabilidade de uma 

função. Em geral, a atenção é destinada apenas à aplicação das técnicas de derivação 

no registro simbólico, isto é, são utilizadas características do Mundo Simbólico sem 

uma discussão que relacione as técnicas às características do Mundo Formal. 

Os participantes apresentaram grandes dificuldades com a “regra da cadeia” 

devido a não conseguirem aplicar a derivada da função potência, fato que se contradiz 

às respostas que apresentaram na Questão 4 a). Acreditamos que alguns dos 

participantes de nossa pesquisa têm dificuldades para derivar a função potência se a 

função for diferente de 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑛. 

Acreditamos que a derivada da função composta, para alguns dos participantes 

desta pesquisa, pode ser apenas um conjunto de palavras ou símbolos memorizados 

em algum momento, durante a disciplina Cálculo.  

Na análise das respostas dadas no item c), entendemos que a “regra do 

quociente” foi memorizada pelos participantes, mas alguns adicionaram os termos no 

numerador ao invés de subtraí-los. Outros, aparentemente, não identificaram que a 

função 𝑟 era racional. 

No item d), os erros cometidos estão relacionados ao desconhecimento da 

“regra do produto” e à derivada da função seno. 

Após analisarmos os protocolos referentes à Questão 4, entendemos que a 

falta de significado para o trabalho com elementos do Mundo Simbólico propicia as 

dificuldades apresentadas pelos participantes, uma vez que as respostadas dos 

protocolos nos fazem crer que as técnicas de derivação e as propriedades das 

derivadas podem representar para eles um conjunto de símbolos e palavras 

memorizadas a fim de resolver alguns exercícios, isto é, entendem apenas como um 
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procedimento a ser aplicado para se calcular a derivada e não como um proceito, nos 

fazendo crer que não têm a Concepção Simbólica de derivada. 

 

Questão 5 

 

A Questão 5 é apresentada na Figura 59. Com ela tivemos o objetivo de 

verificar se o participante tinha, em sua Imagem de Conceito de derivada, a concepção 

infinitesimal de derivada, ou seja, se entende que dada uma função qualquer 𝑗, para 

valores de 𝑥 ≈ 𝑥0, o valor de 𝑗(𝑥) pode ser calculado pela soma de 𝑗(𝑥0) com uma 

parcela linear (𝑗′(𝑥0). 𝑘) mais um erro infinitesimal de primeira ordem (𝐸(𝑘)), isto é, 

𝑗(𝑥0 + 𝑘) = 𝑗(𝑥0) + 𝑗′(𝑥0). 𝑘 + 𝐸(𝑘), 𝑐𝑜𝑚 lim
𝑘→0

𝐸(𝑘)

𝑘
= 0 , em que 𝑘 = 𝑥 − 𝑥0, com 

destaque para o valor da derivada, que aparece na parcela linear da igualdade. 

 

Figura 59: Enunciado da Questão 5 do Questionário Diagnóstico 

Suponha verdadeira a frase: 

 𝑓(3 + ℎ) = 𝑓(3) + 4ℎ + 𝐸(ℎ), onde 𝐸(ℎ) é uma função tal que lim
ℎ→0

𝐸(ℎ)

ℎ
= 0.  

Há alguma maneira, a partir da frase, de determinar 𝑓′(3)? Justifique sua 

resposta. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No Quadro 7, apresentamos as respostas dos participantes para a Questão 5. 
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Quadro 7: Respostas dos participantes para a questão 5 do Questionário 
Diagnóstico 

 
Sim Não 

Em branco/ não 

recorda 

P
a
rt

ic
ip

a
n

te
s

 

Mário 

Michael Corleone  

Theodoro 

Ana Alemão 

Apple 

Dada 

Iceman 

Léia 

Lili 

Mara 

Mat001 

Nelito 

Zelda 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A partir da análise dos protocolos, entendemos que apenas Theodoro 

apresentou a uma justificativa adequada para a sua resposta à questão (ver Figura 

60). 

 

Figura 60: Resposta de Theodoro para a Questão 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

  

Theodoro (Figura 60) relacionou características simbólicas a características 

formais, ao associar a afirmação do enunciado da questão à definição de derivada e 

utilizar o cálculo algébrico para determinar a derivada.  

As respostas evidenciaram que os participantes não tinham a Concepção 

Infinitesimal de derivada, treze de catorze participantes apresentaram a resposta 
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incorreta ou não responderam à questão. 

 

Questão 6 

 

A Questão é apresentada na Figura 61. Nosso objetivo foi verificar se o 

participante relacionaria a definição de derivada por 휀 e 𝛿 com a derivada da função 𝑓 

dada e perceberia que a frase é falsa, pois 𝑓´(3) = 6 e não 4, como sugere a frase 

dada. 

 

Figura 61:Enunciado da Questão 6 do Questionário Diagnóstico 

Considere a função 𝑓: ℝ → ℝ , definida por 𝑓(𝑥) = 𝑥2 e o ponto 𝐴(3,9). A 

afirmação ∀휀 > 0, ∃𝛿 > 0 𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑞𝑢𝑒: 𝑠𝑒 0 < |𝑥 − 3| < 𝛿, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 |
𝑓(𝑥)−𝑓(3)

𝑥−3
− 4| < 휀 é 

verdadeira? Justifique. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No Quadro 8, apresentamos as respostas dos participantes para a Questão 6. 

 

Quadro 8: Respostas dos participantes para questão 6 do Questionário piloto 

 
Sim Não 

Em branco/ não 

recorda 

P
a
rt

ic
ip

a
n

te
s

 

Dada 

Mário 

Mat001 

Michael Corleone  

Nelito Alemão 

Ana 

Apple 

Iceman 

Léia 

Lili 

Mara 

Theodoro 

Zelda 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os quatro participantes que consideraram a afirmação verdadeira, tentaram 

desenvolver a desigualdade e determinar um valor de 𝛿 para satisfazer 휀. O que 

mostra que não tinham em suas Imagens de Conceito a Concepção Lógica de 

derivada. 
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Entendemos que o “Já-encontrado” relacionado à uma definição formal de 

Limite se fez presente e foi um dificultador, uma vez que pode ter levado os 

participantes a não realizarem a análise da afirmação antes de iniciarem o cálculo 

simbólico. 

Nelito foi o único a dizer que a afirmação é falsa, mas apresentou uma 

justificativa incoerente, uma vez que utiliza a substituição da coordenada do ponto A 

(variável independente) para analisar a afirmação (ver Figura 62). 

 

Figura 62: Resposta de Nelito para a Questão 6 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que Nelito não tinha características do Mundo Formal 

relacionadas à Concepção Lógica de derivada e que os “Já-encontrados” relacionados 

ao estudo das funções e dos limites de funções contínuas o levaram a substituir a 

variável independente nessa Questão. 

Após a análise dos protocolos, entendemos que nenhum dos estudantes 

respondeu corretamente à questão, o que indica que não apresentaram 

características formais relacionadas à Concepção Lógica da derivada. 

 

Questão 7 

 

Com a Questão 7, apresentada na Figura 63, nosso objetivo foi de verificar se 

o participante relacionaria corretamente o gráfico de uma função e o gráfico da 

primeira derivada dessa função, isto é, se consegue associar o comportamento do 

gráfico da primeira derivada de uma função com o gráfico da função. 
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Figura 63: Enunciado da Questão 7 do Questionário Diagnóstico 

Associe os gráficos de função dados nos itens a, b, c e d com os gráficos das 

derivadas dessas funções, dados em I, II, III e IV. Explique suas respostas. 

 

Fonte: Stewart (2013, p.147) 

 

A associação correta entre o gráfico da função e o gráfico de sua respectiva 

derivada é: (a) – II, (b) - IV, (c) – I e (d) – III. 

Por ser uma questão em que os participantes deveriam relacionar o gráfico de 

uma função com o gráfico da primeira derivada dessa função, decidimos apresentar 

as associações realizadas por eles no Quadro 9, antes de apresentar a análise das 

respostas.  

No Quadro 9, as células destacadas em azul indicam as associações corretas. 

 

Quadro 9: Associações feitas pelos estudantes na Questão 7 

  A
le

m
ã
o

 

A
n

a
 

A
p

p
le

 

D
a
d

a
 

Ic
e
m

a
n

 

L
é
ia

 

L
il
i 

M
a
ra

 

M
á
ri

o
 

M
a
t0

0
1

 

M
ic

h
a

e
l 

C
o

rl
e
o

n
e

 

N
e
li
to

 

T
h

e
o

d
o

ro
 

Z
e
ld

a
 

(a) II III III II III 
Em 

branco 
II III III III 

Em 
branco 

II II II 

(b) III IV I IV IV IV IV IV IV IV 
Em 

branco 
IV IV IV 

(c) I I IV III I I I I I II 
Em 

branco 
III I I 

(d) IV II II I II 
Em 

branco 
III II II I 

Em 
branco 

I III III 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Apenas Lili, Theodoro e Zelda associaram corretamente os gráficos das quatro 

funções com os gráficos de suas respectivas derivadas, o que nos faz entender que 

apenas esses três participantes têm em sua Imagem de Conceito a relação entre o 

gráfico de uma função e o gráfico da derivada dessa função. 

Destacamos que apenas Lili e Theodoro apresentaram características formais 

para fazer as associações. 

Nas justificativas referentes à associação b - IV, em geral, os participantes 

apresentam um “Já-encontrado” colaborador na associação entre os gráficos de uma 

função polinomial do primeiro grau e o gráfico de sua derivada, pois, recordaram que 

a derivada da função polinomial do primeiro grau é uma constante  e, nesse caso, 

apresentamos uma função definida por partes do primeiro grau e fizeram a associação 

da função dada com a função com partes constantes, como derivada. 

Com a análise da Questão 7, acreditamos que os participantes não apresentam 

em suas Imagens de Conceito de derivada características corporificadas-formais da 

relação entre o gráfico de uma função e o gráfico da primeira derivada dessa função.  

 

4.2 Análise das Atividades da Intervenção com os softwares SimCalc e 

GeoGebra 

 

Para atingir nosso objetivo de investigar a contribuição da utilização de 

softwares que possibilitam o uso de múltiplas representações para o enriquecimento 

da Imagem de Conceito de derivada de um grupo de alunos de Licenciatura em 

Matemática, neste capítulo, apresentamos as análises dos dados coletados em nossa 

intervenção com os softwares SimCalc e GeoGebra. 

Realizamos a análise à luz da Teoria dos Três Mundos da Matemática (TALL, 

2013), buscando verificar a presença de “Já-encontrados”, e se as Atividades 

contribuíram para o enriquecimento da Imagem de Conceito de derivada de cada um 

dos participantes. Com essa análise, buscamos resposta a nossa questão de 

pesquisa:  

Qual o papel das múltiplas representações presentes nos softwares SimCalc e 

GeoGebra no desenvolvimento das diferentes concepções de derivada e 

consequentemente na modificação da Imagem de Conceito de derivada de alunos de 

Licenciatura em Matemática? 

Optamos por apresentar a análise das atividades de cada grupo 
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separadamente, para dar uma sequência lógica para os eventos críticos que 

apareceram no decorrer da análise. 

Destacamos que apenas nove dos catorze estudantes que responderam ao 

Questionário Diagnóstico participaram das Atividades com os softwares SimCalc e 

GeoGebra, sendo que Lili e Ana só participaram das quatro primeiras atividades com 

o software SimCalc, o que fez com que no segundo dia de trabalho com os softwares 

apenas sete estudantes estavivessem presentes. 

Para identificação dos participantes ao longo do texto, denominamos Grupo 1 

o grupo formado por Lili, Alemão e Mário; Grupo 2, formado por Iceman, Theodoro e 

Michael Corleone; e Grupo 3, o formado por Nelito, Léia e Ana. As análises são 

apresentadas nessa ordem.  

 

4.2.1 Análise dos dados coletados com a aplicação das Atividades com o 

software SimCalc 

 

Nesta subseção, apresentamos a análise das cinco atividades desenvolvidas 

com o software SimCalc. Ressaltamos que, durante a Atividade 4, fizemos uso do 

software GeoGebra. 

 

Análise da Atividade 1 

 

Nesta atividade, desenvolvida com o software SimCalc, exploramos o uso da 

Janela Mundo (ver Figura 64) com o objetivo de que os participantes estabelecessem 

uma relação entre velocidade constante, representada por uma função constante, e o 

movimento uniforme, representado por uma função afim. 

 

Figura 64: Janela Mundo do SimCalc utilizada na atividade 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A nossa avaliação foi a de que o objetivo da Atividade 1 foi alcançado pelos 

três grupos. Entendemos que, ao transitar pelos Três Mundos da Matemática, os 
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participantes conseguiram compreender a relação entre a velocidade constante e o 

movimento uniforme. Esta relação poderia ter sido percebida a partir de observações 

da movimentação da van na Janela Mundo e dos registros feitos no protocolo da 

atividade, que solicitava registros simbólicos das leis das funções velocidade e 

posição, como ocorreu com o grupo formado por Iceman, Michael Corleone e 

Theodoro, que entendeu a velocidade como a taxa de variação da função posição, 

além de relacioná-la à inclinação da reta e ao conceito de derivada, isto é, transitou 

pelos Três Mundos da Matemática, passando da Matemática Prática, das 

manipulações e observações, para a Matemática Teórica, ao realizar  e validar as 

conjecturas sobre as relações observadas. 

 

Grupo 1: Lili, Alemão e Mário 

 

As questões iniciais (Ver p.110) foram respondidas, pelo grupo, com 

características corporificadas, pela observação dos movimentos do ator (representado 

por uma van) na janela Mundo, controlando e analisando tais movimentos por meio 

da manipulação dos botões play, avançar e retroceder, e características simbólicas 

por meio de registros e cálculos aritméticos para determinar a distância percorrida 

pelo ator no tempo do vídeo. 

Na tentativa de ajudar Mário a entender o enunciado do item h, que solicitava 

a posição da van nos instantes dezesseis e trinta segundos, Lili apresentou 

características simbólicas ao exemplificar a situação, pois utilizou a relação entre o 

primeiro segundo e a posição cinco metros da van para, em seguida, determinar a 

posição da van nos instantes dez e dezesseis segundos, respectivamente. 

Entendemos que o diálogo entre os integrantes do grupo como um evento crítico, pois, 

sem a compreensão de como se dá o movimento da van, não seria possível 

estabelecer uma relação entre o tempo e o espaço percorrido, o que dificultaria a 

percepção da relação entre a velocidade constante e o coeficiente angular da função 

posição que foi nosso objetivo com essa Atividade. 

 

Lili: Por exemplo, no ins... no ins..., no primeiro segundo em que posição ela 
tá? 
Mário: Oi? 
Lili: No primeiro segundo, em que posição ela tá? 
Mário: É... ela tá no... no... no cinco. 
Lili: Isso! Entendeu? 
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Então no... vai mudando... não começa do zero. 
Mário: Sim! 
Alemão: Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco... 
Lili: Então, tipo... no dez ela está no vinte... três. 
Mário: Isso... viu aí? [se dirigindo a Alemão] 
Alemão: Aham... 
Lili: Aí... no dezesseis que é o primeiro que ela quer... então vai ser... 
Mário: Vai ser... 
Lili: Vinte e três mais doze 
Mário: Vai dar... 
Lili: Trinta e cinco 
Mário: Trinta e cinco! 
Lili: Isso! 

 

Após a discussão sobre como calcular a posição da van nos instantes 16s e 

23s, Lili escreveu a explicação que deu, apresentada na Figura 65, com o 

consentimento dos outros dois participantes.  

 

Figura 65: Resposta do Grupo 1 para o item i) da Atividade 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que, para chegar a essa conclusão, o grupo utilizou características 

corporificadas ao utilizar a janela Mundo para verificar a posição da van no instante 

𝑡 = 6𝑠, como mostra a Figura 66; e características simbólicas, pois verificaram que a 

cada dez segundos o deslocamento da van era de vinte metros e, por meio de cálculos 

aritméticos, determinam a posição dela no instante solicitado.  

 



172 

Figura 66: Tela do SimCalc utilizada pelo Grupo 1: posição do ator no instante 
6s 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Após determinarem a lei algébrica da função que representa a posição da van 

𝑃 = 3 + 2𝑡, Lili afirmou que poderiam utilizá-la para verificar se o resultado encontrado 

no item anterior estava correto. Entendemos esse trecho como um evento crítico, pois 

nos leva a crer que, ao trabalhar com características simbólicas, esses estudantes 

utilizam a álgebra para validar o raciocínio aritmético, passando do estágio da 

Matemática Prática para o estágio da Matemática Teórica. 

 

Lili: Então essa... é a lei que... para qualquer tempo; 
Alemão: Aham... 
Lili: Aí até dá para gente verificar se o que a gente fez na anterior tá certo; 
Alemão: Aham... 
Lili: A gente fez assim, no tempo dezesseis “óh”, vai ser dois vezes 
dezesseis; 
Mário: Aham... 
Lili: Trinta e dois; 
Mário: Mais três... 
Lili: Mais três... trinta e cinco. Fechou! 
Aí depois, duas vezes vinte e três... quarenta e seis... 
Mário: Aham... 
Lili: Mais três... quarenta e nove. Fechou! 
Alemão: Aham... boa... boa... boa... 
Lili: Da certo, entendeu? 

 

Nos itens k e l, solicitamos a construção dos gráficos da posição e da 

velocidade da van em função do tempo. Em seguida, perguntamos se há uma relação 

entre a função velocidade e a função posição.  

Van na posição 15 metros 
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Ao pensarem na relação entre as funções velocidade e posição, verificamos 

“Já-encontrados” relacionados aos conceitos de função crescente, constante, linear e 

afim que poderiam dificultar no momento de analisarem as funções posição e 

velocidade, por isso, destacamos esse momento como um evento crítico. 

 

Alemão: Uma é crescente com constante, mas qual a relação? 
Mário: É... se a gente for ver é uma... é isso que você falou, vai ser... uma vai 
ser... 
Alemão: Constante! 
Mário: Afim, né? 
Alemão: É... 
Lili: Definição de função afim... eu não lembro gente, é sério! 
Mário: É que... é assim, tem a função linear que ela, é... 
Lili: No eixo... passa no zero, né? 
Mário: Então... passa no zero. 
Alemão: É... isso! 
Mário: E tem a função afim que... que é da fórmula... 
Alemão: Ele quer a relação entre elas, né? 
Mário: É 

 

Com esse diálogo, entendemos que, apesar de conseguirem distinguir os tipos 

de função e algumas de suas propriedades, os participantes tiveram dificuldade em 

se expressar utilizando a linguagem matemática e, notamos também, a falta de 

características formais relacionadas à definição da função afim, o que mostra que a 

Imagem de Conceito relacionada à função afim, de cada um dos participantes, pode 

não ser rica, o que poderia ter dificultado o desenvolvimento das Atividades de nossa 

pesquisa, uma vez que é um dos tipos de função abordados. 

O evento crítico que destacamos no diálogo a seguir ocorreu após a discussão 

do grupo sobre as características das funções, momento no qual Lili explicou para os 

colegas do grupo a relação entre a função velocidade e a função posição, percebida 

por ela, e mostra a compreensão de que a função velocidade representa a taxa de 

variação da função posição. 

 

Lili: Assim... a relação que eu consigo ver é que... a cada... a... no primeiro, 
da posição, ela vai aumentando de dois em dois a cada segundo. 
Mário: Da posição aumenta isso, dá... 
E a velocidade, tipo... é dois. 
Alemão: Com isso, com o tempo... 
Lili: Então assim, por que a posição aumenta de dois em dois? Porque a 
velocidade é dois. Se a velocidade fosse três por exemplo, ia aumentar de 
três em três. Então, para fazer a posição a gente depende da velocidade. 
Alemão: Sim! Uhum... sim! 
Mário: Sim! 
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Entendemos que nosso objetivo com essa atividade foi alcançado por esse 

grupo, uma vez que, implicitamente, esses alunos relacionaram o valor da velocidade 

à taxa de variação da função posição quando Lili diz: “[...] por que a posição aumenta 

de dois em dois? Porque a velocidade é dois. Se a velocidade fosse três por exemplo, 

ia aumentar de três em três. Então, para fazer a posição a gente depende da 

velocidade”; e, também, por compreenderem que, nessa atividade, a velocidade é 

representada por uma função constante e a posição representada por uma função 

afim. 

 

Grupo 2: Theodoro, Iceman e Michael Corleone 

 

Após assistir ao vídeo, o grupo formado por Theodoro, Iceman e Michael 

Corleone iniciou uma discussão sobre a unidade de tempo que deveriam utilizar para 

responder ao item a) da Atividade. Entendemos esse momento como um evento 

crítico, pois o estudante não estava convencido de que o funcionamento do software 

estava correto, o que poderia prejudicar o desenvolvimento de todas as atividades 

elaboradas para serem desenvolvidas com o uso do software SimCalc caso não 

aceitasse a convenção por nós estabelecida. 

 

Theodoro: Eu não vou responder dez segundos. Eu acredito que seja dez 
segundos, mas aqui não está escrito segundos. 
Iceman: Uhum... é dez! 
Theodoro: Dez o quê? 
Iceman: Dez segundos. 
Theodoro: Cadê a unidade? 
Michael Corleone: Ahhh... Theodoro, pelo amor de Deus. 
Theodoro: Pelo amor de Deus, não! Você é um matemático, seja preciso. 
Michael Corleone: Ah... mesmo assim. 
Theodoro: Tá escrito segundos aqui? 
Michael Corleone: E precisa? 

 

 

Theodoro ficou incomodado com o fato de não aparecer na tela de exibição do 

software, a unidade de medida de tempo ao lado do relógio. Argumentou com Iceman 

e Michael Corleone na tentativa de mostrar a necessidade do rigor matemático ao 

utilizar as notações, e decidiu deixar a seguinte observação na gravação:  

 

Theodoro: Só... só para constar, eu não aceito segundos, porque em lugar 
nenhum está escrito segundos. São dez unidades de tempo. 
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Michael Corleone: Deixa de ser cético de vez em quando, acredita só, 
Theodoro. 
Theodoro: Não... nós somos matemáticos, desculpe! 

 

Após aceitar o uso dos segundos como unidade de medida de tempo, 

começaram a responder às questões iniciais da Atividade 1. Para tal, o grupo utilizou 

características corporificadas, por meio da observação do movimento da van na janela 

Mundo, para dar suas respostas às duas primeiras questões; e características 

simbólicas para responder à questão sobre a taxa de variação da van no intervalo de 

tempo observado, ao calcular a diferença entre a posição final e a posição inicial. 

Nas Questões e) e g), que foram elaboradas com o objetivo de possibilitar aos 

participantes a percepção de que a rapidez com que a van muda de posição é 

constante, o grupo utilizou características corporificadas, pela observação do 

movimento da van na tela, e concluiu que a velocidade da van é dois metros por 

segundo. Entendemos esse momento como um evento crítico, porque a compreensão 

da velocidade constante possibilitou a construção do gráfico da velocidade e da 

relação entre o valor da velocidade e o coeficiente angular da função que representa 

o movimento da van. 

 

Iceman: A rapidez da van não muda, continua a mesma, pois... 
Theodoro: Ela tá... tá... a velocidade é dois metros por segundo, né? 
Michael Corleone: Uhumm. 
Iceman: Pois persiste com a velocidade constante de dois metros por 
segundo. 

 

Acreditamos que, ao realizar a atividade, os participantes evocaram de suas 

Imagens de Conceito características formais do conceito de velocidade constante, 

momento considerado por nós um evento crítico, pois ao responderem ao item que 

solicitava a função que representa a velocidade da van, associaram-na à função 

constante. 

 

Iceman: Analise o movimento da van e construa um gráfico de velocidade 
em função do tempo. 
Michael Corleone: Constante! Velocidade constante! 
Iceman: Para tal, utilize o sistema de eixos a seguir. 
Michael Corleone: É só você fazer uma reta no dois ali, oh! 
Theodoro: É... puxar no dois! 
Iceman: Uma paralela ao eixo x? 
Theodoro: Isso! 

 

No diálogo, o grupo relaciona características corporificadas a formais ao 
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relacionar a representação gráfica de uma função constante, que nesse caso 

representa a velocidade da van, a uma reta paralela ao eixo das abscissas. 

Na fala dos participantes, destacamos a presença do “Já-encontrado” 

relacionado à representação gráfica, que leva ao vício de linguagem utilizado para se 

referir aos elementos presentes no plano cartesiano, pois, mesmo após terem utilizado 

o eixo das abscissas para representar a variável tempo (t), se referiram a tal eixo como 

x. 

A última questão da Atividade 1 era sobre a existência de relação entre a função 

velocidade e a função posição. Destacamos o evento crítico, no qual há uma 

discussão sobre tal relação, e aparecem, durante o diálogo, as Concepções Taxa e 

Geométrica de derivada. Encontramos também “Já-encontrados” relacionados a 

funções constantes que foram entendidas como funções afins, e à proporcionalidade 

das funções afins em que foram destacadas a proporcionalidade direta e inversa do 

numerador e denominador da equação da velocidade média. 

 

Iceman: Qual que é a relação? 
Theodoro: Alguma relação? 
Michael Corleone: Que a variação do espaço em relação ao tempo... a 
velocidade em relação ao tempo... lembra? 
Theodoro: Não! 
Michael Corleone: Ali tava velocidade 
Iceman: Então 
Theodoro: Mas olha a pergunta 
Iceman: Em alguma rela... 
Michael Corleone: Eu acabei de olhar! 
Iceman: Há alguma relação entre a função velocidade...  
Ah, sim! As duas são constantes! 
Michael Corleone: A relação que ele está querendo saber... 
Theodoro: A posição não é constante. 
Iceman: Não! Há alguma relação entre a função velocidade e a função? Se 
sim, qual? 
As duas funções são constantes. 
Theodoro: Não! 
Iceman: Claro que é! São duas retas! 
Theodoro: Mas essa reta aqui, ela não tem... 
Iceman: Não, não! Não estou falando que é constante num ponto só, 
entendeu? Tô falando que é constante no sentido de tipo... não vai ter 
variação. Se você jogar aqui, qualquer valor aqui vai continuar a reta subindo 
pra cá, em nenhum momento vai mudar. 
Michael Corleone: Acho que a relação que ele está pedindo seria tipo essa 
aqui da fórmula. O que a... o que acontece? Aprendi no cursinho certa vez, 
que qualquer fórmula que tiver... 
Iceman: Ele não tá pedindo essa. Ele está perguntando, há alguma... 
Michael Corleone: Então! 
Iceman: ... relação? 
Michael Corleone: Ah... essa aqui é uma relação entre elas! 
Iceman: Então a resposta é não? 
Michael Corleone: Não, a... eu penso assim, oh! 
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Iceman: Hã? 
Michael Corleone: Eu aprendi no cursinho que qualquer fórmula que eu tiver, 
aquilo que está na parte de... no numerador, ele é... diretamente proporcional 
com a... com essa função aqui e aquilo que tá no denominador é... 
inversamente proporcional. 
Iceman: Certo! 
Michael Corleone: Movimentando o tempo, a gente vai ter uma diminuição 
da velocidade. Diminuindo o tempo, a gente vai ter uma... um... um aumento 
da velocidade. Essa é a relação que eu enxergo. 
Iceman: Certo! 
Michael Corleone: Que elas são inversamente proporcionais. 
Theodoro: Mas, considerando que todas as outras são constantes. Olha só, 
diminuir o tempo, mas manter o mesmo delta s (Δ𝑆). 
Michael Corleone: Isso! Mantendo o espaço. 
Theodoro: Sim... 
Michael Corleone: Você tendo um aumento ou diminuição do tempo, a gente 
vai ter um aumento ou diminuição da velocidade inversamente proporcional 
ao tempo. 
Theodoro: Aham! 
Iceman: Como eu coloco isso em palavras? Há alguma relação tipo... sim! 
Theodoro: Só que eu acho que isso não é resposta para isso aqui, agora. 
Michael Corleone: Eu acho que é! Não é uma relação? 
Theodoro: Existe uma relação entre velocidade e tempo? 
Michael Corleone: Isso é uma relação! 
Theodoro: E velocidade e posição? Existe! ... Existe! 
Michael Corleone: Entre velocidade e posição? 
Theodoro: É entre a função velocidade e a função posição. 
Michael Corleone: Ah! Elas são diretamente proporcionais! 
Theodoro: Qual é a função velocidade que você escreveu? V de t... 
Iceman: A da velocidade mesmo, delta s sobre delta t. 
Theodoro: V de t, né? ... delta s sobre t... e ... mentira! V de t é igual a dois! 
A função velocidade é dois! 
Iceman: Que é constante! 
Theodoro: A relação que eu vejo é que essa... essa função ... é a derivada 
dessa aqui! Se você derivar essa função, você cai nessa. Essa é a relação 
que eu vejo. 
Isso aqui não é 2t+3, qual é a derivada de 2t+3? 
Michael Corleone: Verdade! 
Theodoro: Dois! 
Michael Corleone: Verdade! 
Theodoro: A relação entre as funções que eu vejo é essa! 
Iceman: Tá bom! 
Michael Corleone: A velocidade é a derivada do... do espaço. 
Theodoro: Ou a gente pode falar mais fácil. Que a função velocidade é a 
inclinação da função posição. 
Iceman: Eu acho que ficou mais bonito o outro... né? Essa relação.  
Sim! Hum... Qual? ... com suas palavras. 
Theodoro: Que a função velocidade é a inclinação da função posição ou é a 
taxa de variação. 
Iceman: Não, a outra! 
Theodoro: A derivada? 
Iceman: É! 
Theodoro: A derivada não tem graça. 
Michael Corleone: A tangente. 
Theodoro: A derivada é a resposta. 
Iceman: Então! 
Theodoro: É ... então... a função... é porque, ser a derivada, eu acho que é 
a consequência de ser a inclinação. Eu acho que a inclinação vem primeiro. 
Michael Corleone: Então é a inclinação da reta tangente, é isso? 
Iceman: Sim! Sim! 
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Durante o diálogo Iceman, Theodoro e Michael Corleone discutiram sobre as 

funções velocidade e posição e concluíram que o valor da velocidade corresponde à 

inclinação da função posição. Theodoro destacou que a velocidade é a derivada da 

função posição, e apresentou características do Mundo Simbólico para convencer os 

Iceman e Michael Corleone, pois utilizou a lei de formação da função posição e 

relacionou a derivada dessa função com o valor da velocidade.  

 Notamos que Iceman afirmou que as duas funções são constantes, 

apresentando, em sua Imagem de Conceito de função constante, um “Já-encontrado” 

que gerou uma confusão, levando-o a acreditar que o fato da taxa de variação da 

função afim ser constante permite que ele a considere uma função constante.  

Identificamos características corporificadas-formais na fala de Iceman, ao tentar 

justificar o fato de ter classificado a função posição como constante: “Tô falando que 

é constante no sentido de tipo... não vai ter variação. Se você jogar aqui, qualquer 

valor aqui vai continuar a reta subindo pra cá, em nenhum momento vai mudar.” Ao 

se referir à reta continuar subindo, apresenta características corporificadas 

relacionadas à inclinação da reta, e formais, ao se referir à taxa de variação ser 

constante. Este “Já-encontrado” também foi apontado por Renk (2016) que constatou 

em sua pesquisa que os participantes usavam a palavra constante para se referir à 

função do primeiro grau. 

Entendemos que o objetivo que tínhamos ao elaborar a Atividade 1 foi 

alcançado pelo grupo, pois os participantes estabeleceram uma relação entre a função 

posição e a função velocidade, entendendo a função velocidade como inclinação ou 

taxa de variação da função posição, caracterizando a Concepção Taxa de derivada. 

Além disso, quando a relacionaram à inclinação da reta tangente, evocaram a 

concepção Geométrica de derivada. 

 

Grupo 3: Nelito, Léia e Ana 

 

O grupo respondeu as questões iniciais com características corporificadas, pela 

observação da van na janela Mundo, pela manipulação dos botões play, avançar e 

retroceder, para analisar os movimentos do ator; e simbólicas, ao realizar registros e 

cálculos aritméticos para determinar a distância percorrida pelo ator no tempo do 

vídeo. 

Parte das questões da Atividade 1 foram respondidas pelo grupo sem 
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discussões, apenas conversaram sobre a maneira como fariam os registros no 

protocolo. 

Na última questão, o grupo apresentou uma discussão sobre a relação entre a 

função velocidade e a função posição, momento que entendemos ser um evento 

crítico, pois os participantes perceberam a relação entre as funções velocidade e 

posição. 

 

Léia: Oh lá! Pensando na função do... da posição dois t mais três, da 
velocidade dois. Qual é a relação entre uma e outra? A única relação... ah! 
Essa daqui é a... 
Nelito: Derivada! 
Léia: Derivada! 
Ana: A derivada! Velocidade instantânea. 
Léia: É! 
Ana: Essa é do movimento e essa é a velocidade instantânea. 
Nelito: Mas a relação que nós vamos colocar aí é a derivada de um... a 
derivada da função... 
Léia: Posição. 
Nelito: Da posição. 
Léia: É a velocidade. 
Nelito: É a velocidade. 
Ana: Mas é a velocidade instantânea! 
Nelito: Então... 
Léia: É! 
Nelito: Então coloca aí, o... o... 
Ana: É o v zero! 
Léia: É que na verdade, nesse caso aqui, a velocidade instantânea é igual a 
velocidade média. 
Nelito: Sim! A instantânea e a velocidade média são iguais. 
Léia: Nesse caso aqui! Não sei! 
Nelito: Não... mas é verdade! 

 

Durante o diálogo, entendemos que o grupo apresentou características formais 

ao entender que, nessa atividade, a derivada da função posição é a velocidade 

instantânea. Essa relação caracteriza a Concepção de derivada como Taxa 

(THURSTON, 1994), como podemos ver também na Figura 67. 
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Figura 67: Características formais presentes na resposta de Léia, Nelito e Ana 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que o grupo alcançou o objetivo que tivemos com a atividade que 

era o de estabelecer uma relação entre a velocidade constante e o movimento 

uniforme, representados respectivamente por uma função constante e uma função 

afim. 

A Janela Mundo possibilitou aos participantes a compreensão do movimento 

uniforme e da relação entre as funções posição e velocidade pela observação do 

movimento da van, pois puderam estabelecer conjecturas acerca do movimento. 

 

Atividade 2 

 

A Atividade 2 foi elaborada para que os participantes estabelecessem uma 

relação entre velocidade constante, representada por uma função constante e o 

movimento uniforme, representado por uma função afim. Também que 

compreendessem que a velocidade, como taxa de variação, está relacionada à 

inclinação da reta que representa o movimento uniforme. Para isso, apresentamos 

além da Janela Mundo, os gráficos de posição e de velocidade (ver Figura 68). 
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Figura 68: Rodovia dos Estudantes 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os três grupos atingiram o objetivo esperado na Atividade 2. Por exemplo, o 

grupo de Iceman, Michael Corleone e Theodoro relacionou a velocidade, como 

coeficiente angular, à inclinação da reta que representa a função posição. Além disso, 

ao compreender que a velocidade positiva faz com que o ângulo formado pela reta e 

o eixo das abscissas seja positivo, e a velocidade negativa faz com que esse mesmo 

ângulo seja negativo, entenderam a velocidade como a derivada da função posição. 

A Atividade, inicialmente com características do Mundo Corporificado, por 

causa de suas características de exploração da janela Mundo, no estágio da 

Matemática Prática, possibilitou que os grupos estabelecessem tais relações, 

passando ao estágio da Matemática Teórica, relacionando características dos Três 

Mundos da Matemática.  

Destacamos que os grupos responderam alguns itens da Atividade sem 

recorrerem ao uso das representações presentes na tela do software, como, por 

exemplo, os itens que solicitavam lei algébrica da função posição. Outro fato a ser 

destacado é que, na primeira vez que solicitamos que fizessem a alteração da 

velocidade da van, por meio do “hotspot”, os três grupos movimentaram o gráfico da 

velocidade várias vezes, colocando-o em muitas posições, inclusive com valores 

negativos, o que fez com que respondessem aos itens que tratavam da velocidade 

negativa e de sua influência no gráfico da posição sem recorrer ao software, o que 

mostra que alguns itens contribuíram positivamente para a resolução de outros. 
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Grupo 1: Lili, Alemão e Mário 

 

Com os itens a, b e c da Atividade 2, tivemos o objetivo de que os participantes 

reconhecessem os elementos presentes na tela e que percebessem que o movimento 

da reta que representa a função velocidade modifica o gráfico de posição da van. 

Estes itens foram respondidos por este grupo com características corporificadas, pela 

observação da janela mundo e dos gráficos da posição e da velocidade. Lili afirmou 

que “ao mudar para 2,5 m/s o gráfico da posição ficou mais inclinado”, o que 

entendemos como a passagem da Matemática Prática, pela movimentação, 

observação e percepção da alteração causada no gráfico da posição ao movimentar 

o gráfico da velocidade, para a Matemática Teórica, ao relacionar a velocidade com a 

inclinação da reta que representa a função posição. 

Com o item d da Atividade 2, tínhamos o objetivo de que os participantes 

observassem que a velocidade da van era constante e que, com a alteração da 

velocidade de 2,5 m/s para 5 m/s, o movimento descrito pela van ficaria mais rápido. 

No momento da análise, encontramos um evento crítico que não estava previsto em 

nossa análise prévia, pois o grupo estabeleceu uma relação de proporcionalidade 

entre a velocidade constante e a posição da van, passando da Matemática Prática 

com características corporificadas, ao modificar o valor da velocidade e observar a 

distância na janela Mundo, para a Matemática Teórica, com características 

corporificadas-formais, ao estabelecer que “dobrando a velocidade dobra o percurso” 

identificando a característica formal da proporcionalidade direta, como podemos ver 

no diálogo a seguir.  

 

Lili: Quando a velocidade era dois e meio ela percorreu vinte e cinco metros. 
Alemão: Ah, tá! Tá descontando ali os dois, né? [referindo-se à posição inicial 
da van] 
Lili: E quando a velocidade é cinco, ela percorre quantos metros, Mário?... 
Porque ela some aqui [referindo-se à posição da van na Janela Mundo] 
Mário: É verdade! Mas tá... mas tem a... isso é verdade, tem... 
Lili: E aí? 
Mário: Aí tem que fazer a... lei de formação. 
Alemão: A metade! 
Lili: É o dobro, não é? 
Mário: Hum... aí fica igual ao da questão anterior. 
Lili: Oh! Nessa aqui... na primeira coisa, o que que a gente fez? A velocidade 
era dois e meio e ela percorreu vinte e cinco metros. 
Alemão: Uhum... 
Lili: E se a velocidade for cinco, quantos metros ela vai percorrer? A gente... 
Alemão: aí dobra, né? 
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Lili: Nós não conseguimos olhar aqui, porque ela some [movimenta o gráfico 
da velocidade e inicia o vídeo mostrando que a van sai do campo visual da 
tela] 
Alemão: Uhum... 
Lili: Aqui tipo... aqui ela estava aqui... e agora ela vai sumir. ... pra que... pra 
que... quantos metros ela vai percorrer? 
Mário: Aí fica que nem aquele outro exercício... 
Lili: E aí, quantos metros? 
Mário: Não, mas no outro exercício também estava assim 
Lili: Uhum. 
Mário: Era... zero vírgula cinco e tinha... [referindo-se à Atividade 1] 
Lili: não, mas aí a gente mudou o passo, não a velocidade! Esse aqui a gente 
tá mudando a velocidade. 
Mário: Ah é! 
Lili: O outro a gente só mudou o passo de um para meio 
Alemão: Ah é... 
Lili: Não alterou em nada o gráfico, só alterou a nossa visualização [referindo-
se à distância percorrida pela van a cada passo] 
Alemão: é mesmo... é mesmo... 
Lili: você acha que vai pra quanto? 
Alemão: Não dobra não, né? 
Lili: hã? 
Alemão: acho que não dobra. 
Lili: Por quê? 
Alemão: Ah, Lili, eu acho que dobra. 
Lili: Vamos fazer assim, um que dá para a gente visualizar, quer ver oh? 
Vamos pôr... 
Alemão: dobra 
Lili: vamos pôr para a velocidade um [alterando a velocidade no software 
para um metro por segundo]. Se a velocidade for um ... oh como, olha só 
aonde... quantos metros ela vai percorrer... 
Alemão: uhum... 
Lili: Ah, eu apertei pause. Desculpa gente [risos] 
Alemão: Ué, só isso? [risos] 
Lili: Eu tô vendo que ela parou e eu, oxi! [risos] 
Mário: Ela vai percorrer doze! Né?... doze metros [neste momento, Mário 
desconsidera a posição inicial] 
Lili: Certo! 
Alemão: é! 
Lili: Aí a gente agora vai para dois pra ver, que é o dobro. 
Mário: Uhum... 
Lili: Vamos ver o que acontece. Que é a mesma coisa, dois e meio para cinco 
é dobro, não é? 
Alemão: Vai ser vinte e quatro! 
Mário: Mas... não, ali tá vinte e dois também... metros... tá vinte e dois... oh... 
tá no vinte e dois [observando a tela], aumentou dez. 
Lili: Não... sabe o que que é? 
Alemão: vinte e dois. 
Lili: a posição inicial você não está considerando 
Alemão: ah, tá! 
Mário: Ah... é verdade! 
Lili: Não é que ela aumentou doze, ela aumentou dez 
Alemão: dez! ... ah é! 
Mário: Sim! 
Lili: dois por causa do inicial, entendeu? 
Alemão: ah... então tá certo! 
Lili: Então a mesma coisa, quando ela dobrou, ela aumentou quanto? Vinte!... 
esse dois foi do início. 
Alemão: Então tá certo... dobrou! 
Mário: se for... 
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Lili: Então ela dobra. Se é vinte e cinco do dois e meio 
Mário: Uhum. 
Lili: no cinco vai ser cinquenta. Entendeu? 
Mário: Aham... 
Lili: Vocês conseguiram entender? 
Alemão: Aham. 
Lili: Porque assim, quando a gente muda a velocidade muda o tempo, se 
você dobra a velocidade, dobra o percurso. 
Alemão: Ah... então é diretamente proporcional, né? 

 

Além da relação de proporcionalidade, acreditamos que o grupo também 

percebeu que a mudança na velocidade afeta o gráfico da posição, como podemos 

ver na fala de Lili sugerindo que a mudança da velocidade alteraria o gráfico. 

 

Lili: não, mas aí a gente mudou o passo, não a velocidade! Esse aqui a gente 
tá mudando a velocidade [...] O outro a gente só mudou o passo de um para 
meio [...] Não alterou em nada o gráfico, só alterou a nossa visualização. 

 

Na última questão da Atividade 2, procuramos verificar se o grupo havia 

estabelecido uma relação entre a velocidade positiva e/ou negativa e o gráfico da 

função posição, que era o objetivo geral desta atividade. O diálogo a seguir mostra 

que o grupo conseguiu estabelecer tal relação. 

 

Mário: O que pode dizer sobre o gráfico da posição da van quando a 
velocidade é positiva?  O gráfico, ele é crescente! 
Lili: Isso! 
Alemão: É! 
Mário: Quando... 
Lili: Quando a posição é positiva o gráfico... 
Alemão: positiva. 
Lili: a velocidade é positiva... a posição é crescente. 
Alemão: Quando é negativa é decrescente. 

 

Acreditamos que o grupo, por meio das observações e percepções das 

mudanças no gráfico da velocidade após a alteração da velocidade da van no decorrer 

da Atividade 2, passou do estágio da Matemática Prática para o estágio da Matemática 

Teórica, ao conjecturar que, se a velocidade for positiva, a função representada pelo 

gráfico da posição será crescente, e, se a velocidade for negativa, será decrescente. 

 

Grupo 2: Theodoro, Iceman e Michael Corleone 

 

O grupo respondeu os três primeiros itens pela observação e reflexão sobre o 

movimento da van na janela Mundo e sobre os gráficos da velocidade e da posição 
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ao alterar a velocidade da van de 2 m/s para 2,5 m/s, indicando, na questão c, que tal 

alteração afeta a inclinação do gráfico que representa a posição. 

Ao responder os itens e e f, o grupo calculou a posição da van no instante dez 

segundos e indicou uma lei algébrica que representa a função posição, ambas com 

características do Mundo Simbólico. Mas, apesar de calcular corretamente a posição 

da van no instante dez segundos, o grupo apresentou um registro incorreto da função 

posição, utilizou Δ𝑆 para representar a posição final e Δ𝑡 para indicar o instante de 

tempo, que são utilizados para representar, respectivamente, a variação do espaço e 

a variação do tempo (ver Figura 69), indicando uma confusão entre os símbolos 

utilizados para representar a posição e o deslocamento da van, ao longo do tempo. 

 

Figura 69: Resposta do Grupo 2 para o item f da Atividade 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos, ao analisar o protocolo, que os participantes compreenderam a 

relação entre a velocidade e a inclinação da função posição da van, pois utilizaram a 

velocidade como coeficiente angular na representação algébrica, como se pode ver 

na Figura 69, após terem, no item c, concluído que a velocidade está relacionada à 

inclinação da reta; passando do estágio da Matemática Prática, das observações, 

percepções e cálculos aritméticos, para o estágio da Matemática Teórica, 

relacionando características dos mundos Corporificado e Simbólico, por meio das 

observações, percepções e cálculos aritméticos, com elementos do Mundo Formal, 

ao entender que, nessa situação, a velocidade representa o coeficiente angular da 

função posição. 

Na resposta ao item n, após terem respondido os outros itens sem dialogar, o 

grupo mostrou relacionar a velocidade ao conceito de derivada, o que entendemos 

ser um evento crítico. 
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Iceman: Quando a velocidade é positiva... [inaudível]... o ângulo da reta da 
posição é positivo. 
Michael Corleone: É isso! Quando é positiva a derivada é positiva, e quando 
é negativa a derivada é negativa. É isso! 
Iceman: Tá bom! 

 

A relação entre a velocidade positiva e negativa e o sinal da derivada, realizada 

pelo grupo, é um dos objetivos de nossa pesquisa no que se refere à relação entre o 

gráfico da função e o gráfico da derivada dessa função. 

Após responder aos itens da Atividade 2, entendemos que o grupo atingiu o 

resultado esperado, uma vez que relacionou a velocidade, como coeficiente angular, 

à inclinação da reta que representa a função posição; e, ao compreender que a 

velocidade positiva faz com que o ângulo formado pela reta e o eixo das abscissas 

seja positivo, e a velocidade negativa faz com que o ângulo formado pela reta e o 

semieixo positivo das abscissas seja negativo, relacionando à derivada. 

 

Grupo 3: Nelito, Léia e Ana 

 

Para responder aos itens a, b e c da Atividade 2, o grupo utilizou a observação 

e percepção das alterações ocorridas na janela Mundo e nos gráficos que 

representam a velocidade e a posição, que são características do Mundo 

Corporificado, com a mudança de velocidade que foi sugerida. Com a alteração na 

velocidade, o grupo pode analisar as respectivas alterações nos gráficos da 

velocidade e da posição e, também, a mudança no comportamento da van na Janela 

Mundo, estabelecendo uma relação entre as representações e as relações entre elas.  

Entendemos que, durante a discussão desses três itens, ocorreu uma transição 

da Matemática Prática para a Matemática Teórica, uma vez que, ao discutir se a 

mudança da velocidade afeta o movimento da van, Ana diz que “a posição inicial não 

muda, mas muda a imagem da função, a inclinação, mas continua crescente!”, 

associando a velocidade à inclinação da função posição, partindo das observações 

no Mundo Corporificado, para as conjecturas com características formais 

corporificadas. 

Na discussão sobre o item d, na qual solicitamos uma alteração da velocidade 

de 2,5 m/s para 5 m/s, o grupo mostrou ter estabelecido uma relação entre a 

velocidade e a inclinação da reta, entendendo-a como o coeficiente angular da função 

posição. 
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Léia: Essa reta aqui se tornou mais inclinada... [referindo-se ao gráfico da 
posição] 
Nelito: mudou o ângulo dela, é isso? 
Léia: Mudou! “A lá” [Mostrando a movimentação do gráfico na tela]. 
Ana: Claro, o coeficiente angular muda, né? De dois e meio para cinco. 
Nelito: será que tem a ver com o ângulo? [referindo-se à resposta da questão] 
Léia: Talvez ele queira saber isso. 
Nelito: Oh! Dois e meio tá aqui óh! [modificando a velocidade] 
Léia: Aumentou bastante, tipo... [sobre a inclinação da reta após alterar a 
velocidade para cinco metros por segundo] 
Nelito: Aumentou o ângulo lá! ... Mas peraí...[referindo-se ao gráfico da 
função posição]. 
Ana: Mas claro! Quanto mais... quanto mais ela vai inclinar, mais ela vai 
tender a estar aqui óh! [não conseguimos identificar o local a que Ana 
apontava na tela] 
Nelito: Isso! É que é assim... antes de a gente movimentar aí, a gente não 
tinha nada a ver... não sabia nada do gráfico... ou do ângulo. Então, esse 
ângulo eu acho que ele não ia dar na resposta. 
Ana: Mas ele nem perguntou de ângulo, a gente é que tá discutindo. 
Nelito: Então... a van se desloca mais rapidamente! [escreve essa resposta 
no protocolo] 
Léia: É, eu acho que é isso! 

 

A partir do diálogo, entendemos que o grupo estabeleceu a relação entre a 

velocidade, como coeficiente angular, e a inclinação da reta que representa a função 

posição, no estágio da Matemática teórica, ao fazer conjecturas sobre a influência da 

velocidade na inclinação da reta que representa a função posição. Fato que pode ser 

constatado na resposta apresentada pelo grupo à questão (ver Figura 70). 

 

Figura 70: Resposta de Nelito, Ana e Léia para o item e da Atividade 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que a partir de características corporificadas, por meio da 

observação e percepção do movimento da van na janela Mundo e dos gráficos da 

velocidade e da posição, o grupo associou a velocidade ao coeficiente angular da 

função afim que representa a posição da van, fazendo associações entre os objetos 

dos mundos Corporificado, do movimento da van na Janela Mundo e dos gráficos da 

posição e da velocidade; Simbólico, ao representar a equação da posição; e, Formal, 
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ao entender a velocidade como coeficiente angular da função afim que representa a 

posição. 

Ao apresentar a resposta ao item n, o grupo mostrou ter compreendido que a 

velocidade está relacionada ao crescimento ou decrescimento da função posição (ver 

Figura 71). 

 

Figura 71: Resposta de Nelito, Ana e Léia para a questão n da Atividade 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que os participantes conseguiram relacionar a velocidade ao 

coeficiente angular da função posição e compreender que a velocidade está 

relacionada à inclinação da função posição e à forma com que essa afeta o gráfico 

dessa função. A atividade, inicialmente com características do Mundo Corporificado, 

no estágio da Matemática Prática, possibilitou ao grupo estabelecer tais relações, 

passando ao estágio da Matemática Teórica, relacionando características dos Três 

Mundos da Matemática, as do Mundo Corporificado pela movimentação da van, na 

Janela Mundo, e das alterações nos gráficos da velocidade e da posição; as do Mundo 

Simbólico pela representação algébrica da função posição; e do Mundo Formal, pelas 

relações estabelecidas entre o sinal da velocidade e a inclinação do gráfico da função 

posição. 

 

Atividade 3 

 

A Atividade 3 foi elaborada para  que os participantes entendessem que nem 

todo movimento pode ser representado por uma função afim, e a maneira pela qual a 

variação de velocidade em intervalos de tempo afeta o gráfico da posição. Esta 

atividade foi dividida em três exercícios com quatro itens cada. O primeiro aborda o 

movimento uniforme; o segundo, um movimento em que a cada cinco segundos a 

velocidade é alterada; e o terceiro, no qual a velocidade varia a cada segundo. Na 
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Figura 72, apresentamos a tela inicial da atividade. 

 

Figura 72: Tela inicial da Atividade 3 com o software SimCalc 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os três grupos alcançaram o objetivo que tivemos com a Atividade 3, 

compreendendo a forma com que a alteração no gráfico da velocidade afeta o gráfico 

da posição do fusca, mas apenas o Grupo 3 apresentou explicitamente ter relacionado 

cada valor da velocidade à inclinação do segmento de reta correspondente a ela no 

gráfico da posição. Destacamos, também, que os Grupos 2 e 3, apresentaram uma 

conjectura relacionada aos intervalos de tempo infinitamente pequenos e como esses 

intervalos afetariam o gráfico da posição. 

 

Grupo 1: Lili, Alemão e Mário 

 

No exercício 1 da Atividade 3, retomamos o movimento uniforme utilizado nas 

atividades anteriores, buscando a relação entre a velocidade constante e a função 

posição. 

Na análise do diálogo dos participantes ao responderem ao item c do exercício 

1, identificamos um evento crítico relacionado a características do Mundo Simbólico, 

uma vez que, para eles, a resolução de uma questão feita por cálculo mental é 

diferente de uma resolução feita com papel e lápis, pois entendem que não utilizaram 

a lei de formação da função posição para calcular a posição do fusca, como 
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evidenciado no diálogo a seguir. 

 

Lili: É... qual a posição dele após vinte e um segundos? ... depois a gente 
pensa na continuação da pergunta. 
Mário: Ham... deixa eu ver... então... aqui ele tá no zero. 
Lili: Isso! ... segundos 
Mário: dez, né? Foi pra... 
Lili: foi pra... vinte. 
Mário: Vinte! 
Lili: Isso! 
Mário: Então, mais dez. 
Lili: Aí ele quer saber no vinte e um. 
Mário: Então, no vinte e um vai tá... vai dobrar... mais um metro. 
Lili: Quanto vai ser ao todo? 
Mário: Quarenta e um! 
Lili: Mas, como a gente tinha feito das outras vezes? A gente não tinha feito 
a lei de formação? 
Mário: É verdade! [risos]. É mesmo! Também! 
Alemão: Ah é! 
Lili: [risos] Tá vendo, agora você calculou como eu faço, sem usar a lei de 
formação. Das outras vezes você estava usando a lei. 
Mário: É verdade! 
Lili: Agora você já fez de cabeça. 
Mário: É que eu estou… 
Lili: Acho que foi por costume, né? 
Mário: E foi. [risos] 
Lili: Não... porque no começo você falou assim, “não, pera tem que fazer a 
lei de formação”. Não, tudo bem? E depois... agora, você já foi olhando... 
não... dobrou. 
Mário: Mais dedutivo, né? 
Lili: Isso, legal vai. 
Mário: Aham! 
Lili: Você pode usar, ao invés de dizer que foi pela lei de formação... 
Mário: Tá! 
Lili: coloca que foi por dedução. 

 

Para o grupo, ao efetuar o cálculo mental não se faz uso da lei de formação da 

função, isto é, não se utiliza o cálculo simbólico. Nosso pensamento difere do deles, 

pois entendemos que, ao efetuar o cálculo, os objetos do Mundo Simbólicos são 

manipulados mentalmente e que, em diversas situações, essa manipulação mental é 

realizada, para posteriormente ser registrada fisicamente no papel, na lousa, na tela 

do computador, entre outros. Assim, afirmamos que eles usaram, sim, a lei de 

formação, isto é, características do Mundo Simbólico. 

O grupo alcançou o objetivo proposto para esta Atividade já no exercício 2. 

Após uma discussão, na qual o grupo tentou lembrar da equação do movimento 

uniformemente variado, iniciou-se o seguinte diálogo, referente ao item a, no qual 

identificamos um evento crítico que evidencia a percepção de que o movimento deixa 

de ser uniforme. 
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Lili: A velocidade, ela só não é mais constante... 
Mário: Não! 
Lili: ... o tempo todo. 
Mário: Não, não é mais constante. 
Lili: Então, acho que poderia dizer assim. [ao invés de utilizar a equação do 
movimento uniformemente variado] 
Mário: Acho que era mais fácil, né? 
Lili: É porque eu não sei a definição de uniformemente variado. Eu não sei 
se tipo... se esse caso é um caso de uniformemente variado. 
Mário: Ah... nos outros ele era uniforme, porque era... 
Lili: constante! 
Mário: constante! 
Lili: Isso! 
Mário: Aqui ele já tem uma diferença... 
Lili: ele altera 
Mário: altera... como alterou a velocidade, ele vai alterar também a posição. 
Lili: Ele era... tanto que a gente vê, esse gráfico aqui já não é mais uma reta, 
né? 
Mário: Não! 
Lili: ele altera. 

 

No diálogo, Lili diz “É porque eu não sei a definição de uniformemente variado. 

Eu não sei se tipo... se esse caso é um caso de uniformemente variado.”. Notamos na 

fala dela que, apesar de já ter estudado Movimento Uniformemente Variado, as 

características formais dele não fazem parte de sua Imagem de Conceito, ou não 

foram evocadas ao realizar a atividade. 

Entendemos que o grupo atingiu o objetivo da Atividade 3, pois compreenderam 

que o movimento descrito pelo fusca não é um movimento uniforme, e que a variação 

na velocidade faz com que o gráfico da função posição deixe de ser uma reta. O grupo 

apresentou características corporificadas, por meio da observação e de percepções 

do registro gráfico, e passou da Matemática Prática para a Matemática Teórica, ao 

conjecturar e discutir sobre a característica do movimento descrito pelo fusca, 

buscando recorrer às características formais dos conceitos de Movimento Uniforme e 

Movimento Uniformemente Variado.  

No protocolo apresentado, notamos que, por meio de características 

corporificadas, pela observação da Janela Mundo e dos gráficos da velocidade e da 

posição, o grupo percebeu as mudanças no gráfico que representa a posição da van 

causadas pela variação da velocidade (ver Figura 73 e Figura 74). 
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Figura 73: Resposta do Grupo 3 para o item d do exercício 2 da Atividade 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Para o grupo, o movimento pode ser modelado por duas funções, uma afim e 

outra linear, e não como uma função definida por mais de uma sentença. 

 

Figura 74: Resposta do Grupo 3 para o item d do exercício 3 da Atividade 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O grupo indicou a quantidade de sentenças que tem a função posição em cada 

uma das situações, mas notamos a falta na Imagem de Conceito de função, de cada 

um dos integrantes do grupo, da função definida por mais de uma sentença. 

Entendemos que esse deveria ser um “Já-encontrado” para esses estudantes, uma 

vez que já passaram pela disciplina Cálculo Diferencial e Integral, na qual, no estudo 

dos limites e derivadas, geralmente, se estudam os limites laterais e derivadas laterais, 

recorrendo a funções definidas por várias sentenças. 

 

Grupo 2: Theodoro, Iceman e Michael Corleone 

 

No exercício 1, notamos que os integrantes do grupo divergiram quanto à 

utilização da Janela Mundo, pois Iceman decidiu utilizá-la enquanto Theodoro e 

Michael Corleone foram contra, como podemos ver no diálogo  



193 

 

Iceman: Vamos lá! 
Michael Corleone: Aqui oh, vinte! 
Iceman: Não, vamos ver [referindo-se ao movimento do ator na Janela 
Mundo] 
Theodoro: São dez segundos. 
Iceman: Posso ver? 
Theodoro: Pode! 
Iceman: Obrigado! 
Theodoro: Mas você é capaz de responder sem isso. 
Iceman: hammmm... [reproduzindo o som de um carro] 
Michael Corleone: Vai dar vinte! Ele vai parar no vinte e você sabe disso. 

 

Essa opção por não querer verificar o movimento da van no vídeo pode ter se 

dado porque o gráfico que representa a posição estava disponível, o que permitia que 

fizessem a leitura da posição do fusca aos dez segundos. Mas, notamos o efeito da 

Janela Mundo em Iceman, que quis observar o movimento do ator, contrariando os 

outros participantes. 

Acreditamos que a resistência de Theodoro e Michael Corleone para o uso da 

Janela Mundo se deve ao fato de as Atividades 1 e 2 também abordarem o movimento 

retilíneo uniforme e terem sido realizadas momentos antes, o que deixou a sequência 

de atividades repetitiva. No exercício 2, em que houve uma mudança de velocidade 

após um período de tempo, o grupo percebeu a importância da Janela Mundo e voltou 

a utilizá-la para verificar o movimento do fusca na rodovia.  

Para responder ao item c do exercício 2, que solicitava a posição final do fusca, 

Theodoro utilizou características corporificadas, pois movimentou o gráfico da posição 

e efetuou a leitura da posição final, dizendo “é muito mais fácil ler o gráfico”, enquanto 

Michael Corleone resolveu utilizando características simbólicas “é só fazer cinco 

vezes dois mais oito vezes cinco”.  

Assim como ocorreu com o grupo de Lili, Alemão e Mário, o grupo de Theodoro, 

Iceman e Michael Corleone também alcançou o objetivo da Atividade no exercício 2, 

uma vez que os participantes perceberam que com a variação da velocidade em 

intervalos de tempo durante o movimento, o gráfico deixou de ser uma reta e passou 

a representar uma função definida por duas sentenças. Na resolução do item d, 

identificamos o evento crítico referente a essa mudança de representação 

 

Theodoro: A variação de velocidade afetou de alguma forma o gráfico que 
representa a posição do fusca? 
Michael Corleone: Sim! Não é mais uma reta. 
Theodoro: Qual palavra você falou? 
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Iceman: Não é mais uma reta. 
Theodoro: São duas retas. 
Iceman: São duas retas. 
Michael Corleone: Não é mais uma reta, reta... 
Theodoro: Sim... o gráfico agora é composto por duas retas. Ok? 
Iceman: Isso! 
Theodoro: Eu posso falar reta, sendo que a reta é infinita e isso não é 
infinito? 
Michael Corleone: Ah... é a combinação de duas retas. 

 

No diálogo anterior, entendemos que o grupo respondeu a questão utilizando 

características corporificadas, por meio da observação e percepção dos elementos do 

gráfico da posição, permanecendo no estágio da Matemática Prática. Nesse item, o 

grupo não fez referência ao conceito de função ou à inclinação da reta associada à 

velocidade do fusca, observaram a mudança no comportamento do gráfico da função 

posição que não representava mais um movimento uniforme, e sim, um movimento 

uniforme por intervalos. 

Ao modificar o gráfico da velocidade no exercício 3, o grupo iniciou um diálogo, 

no qual identificamos um evento crítico que diz respeito ao gráfico da posição ser uma 

“curva” ou não. 

 

Theodoro: Olha que interessante, Iceman. 
Iceman: Está escadinhas [referindo-se ao gráfico da velocidade que 
aparentava ser uma escada]. 
Theodoro: Estou falando do gráfico da posição. 
Iceman: Escadinhas... 
Theodoro: Não está feio, oh! Achei que ia ficar muito mais feio... o da 
posição. 
Iceman: Não, né? 
Theodoro: Ele tá quase uma curva, curva. 
Iceman: Quase não, ele tá uma curva, curva. 
Theodoro: Não, são retinhas. Só que a variação é pouca... quanto era antes? 
[comparando com os gráficos das atividades anteriores] 

 

Entendemos que no exercício 3, enquanto configuravam a atividade da forma 

que foi solicitada, houve uma passagem da Matemática Prática, na qual observavam 

as características corporificadas do gráfico, para a Matemática Teórica, ao 

entenderem que o gráfico da posição é formado por “retinhas” com pouca variação 

entre suas inclinações.  

Notamos que, para esses estudantes, a ideia de “curva plana” é um “Já-

encontrado” dificultador, pois aparentemente eles têm apenas a noção intuitiva, isto é, 

curva é o que não é reta, e não a ideia de curva plana como a trajetória de um 

deslocamento de uma partícula no plano, o que leva a entender que a reta não é uma 
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curva. 

Outra discussão foi realizada pelo grupo ao responder o item d do exercício 3, 

na qual identificamos um evento crítico relacionado à maneira como a variação na 

velocidade afeta o gráfico da posição. 

 

Michael Corleone: Deu uma curva. 
Theodoro: Não é uma curva! 
Michael Corleone: Isso aqui não é uma curva? [referindo-se ao gráfico da 
posição] 
Theodoro: Não! 
Iceman: Não! 
Theodoro: São várias retas. 
Iceman: Movimento retilíneo uniforme. 
Theodoro: Se a gente tivesse feito uma reta, aqui [referindo-se ao gráfico da 
velocidade] 
Iceman: Ah não... 
Theodoro: Seria uma curva. 
Iceman: Não... 
Theodoro: Dá para fazer, ué! 
Iceman: Não, eu sei. Mas qual é a ideia? 
Theodoro: se eu tivesse feito uma reta... parece uma curva 
Michael Corleone: Então minha resposta é igual ao do outro lá [referindo-se 
ao grupo de Lili, Alemão e Mário que discutiram em um tom de voz alto] são 
várias retas. 

 

Entendemos que o grupo atingiu o objetivo da questão, compreendendo que a 

variação na velocidade ocasiona uma alteração no gráfico da posição. Pensamos que 

características corporificadas, por meio da observação e percepção dos elementos 

presentes na tela, no estágio da Matemática Prática, levaram os participantes a uma 

conjectura, no estágio da Matemática Teórica, que se o gráfico da velocidade fosse 

uma reta, então o gráfico da posição seria uma curva lisa. 

 

Grupo 3: Nelito, Ana e Léia 

 

No Exercício 1 da Atividade 3, após determinar a velocidade do fusca por meio 

da observação da Janela Mundo e da análise do gráfico da velocidade, o grupo utilizou 

características simbólicas, por meio do cálculo aritmético e do registro algébrico, para 

responder aos itens c e d. Notamos que, nesse exercício, não recorreram ao gráfico 

da posição do fusca. 

Ao mudar a configuração da velocidade do fusca no Exercício 2, fazendo com 

que a velocidade fosse de dois metros por segundo durante cinco segundos e de oito 

metros por segundo por cinco segundos, utilizando o recurso editar, os participantes 
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observaram a forma com que essa alteração no gráfico da velocidade afetou o gráfico 

da posição.  Identificamos um evento crítico, no instante em que o grupo relacionou o 

gráfico da velocidade ao gráfico da posição. Para facilitar a compreensão do diálogo, 

apresentamos a Figura 75 logo em seguida. 

 

Léia: Esse aqui é dois, né? [movendo a imagem da função velocidade, que 
havia sido alterada, para dois no intervalo 𝟎 ≤ 𝒕 ≤ 𝟓] 
Nelito: Olha aqui ajuntando, oh! [referindo-se à alteração no gráfico da 
posição] 
Ana: Hum... isso mesmo! 
Nelito: era isso que a gente queria! 
Léia: Esse é dois e esse é oito [referindo-se aos valores da velocidade] 
Nelito: tá no oito? ... tá no oito? ... tá! 
Léia: Agora está certo. 
Ana: Agora está! 
Nelito: Esse pedaço aqui [referindo-se ao gráfico da velocidade] é esse 
pedaço aqui, né? [referindo-se ao gráfico da posição] 
Léia: uhum... Esse primeiro segmento [referindo-se ao gráfico da posição] é 
dessa velocidade e esse é dessa. 

 

Figura 75: Tela do Exercício 2 da Atividade 3 do Grupo 3 após alterar a 
velocidade. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

É nosso entendimento que o grupo utilizou características corporificadas, por 

meio da manipulação e observação dos elementos dos gráficos da velocidade e da 

posição, para estabelecer uma relação entre esses gráficos. Entendemos que, nesse 

momento, essa relação se deu apenas no estágio da Matemática Prática, uma vez 
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que não encontramos evidências de um avanço para a Matemática Teórica. 

Na discussão sobre o item c, que solicitava a posição do fusca após dez 

segundos, a estudante Ana mostrou não ter em sua Imagem de Conceito de função o 

“Já-encontrado” relacionado à função definida por várias sentenças, uma vez que diz 

“não sei ne se existe isso aqui de maneira matemática, mas tudo bem... Colocaria na 

lousa, sem alunos, eles não iriam me ajudar mesmo. [...] não sei se isso existe 

matematicamente falando”, ao se referir ao cálculo aritmético realizado pelo grupo, o 

que parece mostrar que não soube representar as duas sentenças da função posição. 

No exercício 3, ao alterar a configuração do gráfico da velocidade, que deveria 

começar em zero e ir aumentando uma unidade a cada segundo, o grupo iniciou um 

diálogo sobre as modificações que foram ocorrendo no gráfico da posição, tentando 

verificar qual função descreveria melhor o movimento do fusca. Entendemos ser este 

um evento crítico, pois essa discussão os levou a uma conjectura de que o gráfico da 

posição tendia a uma parábola, mas que em cada intervalo era representada por um 

segmento de reta. 

Ao realizar as primeiras modificações no gráfico da velocidade, como mostra a 

Figura 76, iniciaram-se as discussões. 

 

Figura 76: Exercício 3 da Atividade 3 do Grupo 3: início das alterações no 
gráfico da velocidade 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Ana: Isso é uma função modular, né? 
Nelito: Isso! 
Léia: Modular? 
Ana: Claro! Não é módulo? 

 

Léia, que comandava o mouse, realizou mais alterações no gráfico da 

velocidade (ver Figura 77) e, ao observar o comportamento do gráfico da posição, Ana 

mudou de ideia. 

 

Figura 77: Exercício 3 da Atividade 3 do Grupo 3: alterações no gráfico da 
velocidade 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ana: Ih... isso não é modular 
Nelito: Ela vai dar meio que uma exponencial, não vai? 
Ana: Ela tem intervalos abertos, né? 
Léia: Falta um ainda [referindo-se aos intervalos da velocidade] 
Nelito: Eu ia falar que é uma parábola, mas não é uma parábola 
Léia: Não... é... 
Nelito: Espera aí 
Léia: é que são vários segmentos de reta 
Ana: É... são funções separadas 
Nelito: É uma parábola mesmo 
Léia: Não pô! 
Ana: Não é parábola! 
Nelito: Não é? 
Ana: Não! ... seria no máximo uma exponencial... tem cara... tem o jeito de 
uma exponencial 
Léia: Não! A gente pode dizer que ela tende a uma parábola, alguma coisa 
assim, mas isso aqui são segmentos de reta, né? Em cada intervalo é um 
segmento de reta. 
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Nelito: Mas aqui, quando se formar toda ela, vai dar o quê? Tá com a cara 
de uma ...? 
Ana: Função exponencial! 
Nelito: Pra mim tá mais pra uma parábola 
Ana: Não! 
Léia: É porque... 
Nelito: Por que a exponencial não teria que vir ao contrário? Essa já chegou 
no zero, exponencial não pode chegar no zero 
Ana: Exponencial tende ao infinito 
Léia: A parábola também, pô! 
Nelito: Mas ela não chega, né? Ah... então ela chega no zero? 
Ana: É... se for pensar na posição negativa tem uma parábola. 

 

Entendemos que a discussão iniciada a partir das alterações dos gráficos se 

deu pela dinamicidade propiciada pelo software SimCalc, uma vez que há o 

sincronismo entre as representações dos objetos matemáticos. Acreditamos que os 

participantes do Grupo 3 utilizaram características corporificadas, por meio da 

observação dos gráficos, passando do estágio da Matemática Prática para a 

Matemática Teórica, ao levantar conjecturas sobre a função que representa a posição 

do fusca, chegando à conclusão que aparentemente era uma parábola. 

 Para responderem ao item d do Exercício 3, que solicitava a mudança no 

gráfico da posição ocasionada pela variação na velocidade, o grupo iniciou uma 

discussão sobre essa mudança, que entendemos como um evento crítico, pois levou-

os a conjecturar sobre o que seria necessário para que o gráfico da posição fosse 

representado por uma função quadrática. 

 

Nelito: Oh...isso aí... não era pra... eu estava imaginando que nós 
poderíamos encontrar... uma pa... uma... equação do segundo grau, né? 
Ana: A gente ia desistir 
Léia: A gente ia encontrar o sorvetão 
Nelito: Hum? 
Léia: A gente ia encontrar o sorvetão 
Nelito: Toda vez que a gente encontra lá... a deriva... encontra a sorvetão, a 
gente pode derivar? 
Léia: Não entendi! 
Nelito: Se a gente encontrarmos a sorvetão, podemos derivar? 
Léia: Podemos, mas pra quê? 
Nelito: Pra dar a função! 
Ana: Nelito, não complica! 
Léia: Não... é que... 
Ana: A variável... a variável é uma função linear, então é uma função do 
primeiro grau... todas elas, oh! [referindo-se às partes da função posição] Tá 
vendo? Todas elas são função do primeiro grau. 
Léia: É que a gente tá meio que forçando... tipo... várias funções virarem uma 
função só. 
Ana: é... não tem como isso... eu acho que tem... 
Léia: se a gente.... mas a aceleração é constante... 
Ana: Então a variável... a função aqui oh... [referindo-se ao gráfico da 
velocidade] o que isso quer dizer? Esse aqui não é o gráfico da derivada? 
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Léia: da velocidade! 
Ana: Não é o gráfico da derivada? 
Léia: da... isso! 
Ana: Não é o da derivada? Se é o da derivada, então a minha função é de 
primeiro grau! Pode olhar que todas elas são retas, oh! É porque quando se 
juntam, da impressão de uma parábola. 
Léia: Mas se você for observar, a cada segundo a aceleração é constante. 
Ana: Sim... 
Léia: E aí a posição é uma parábola [referindo-se ao gráfico da posição] 
Ana: E elas são semirretas! 
Léia: Aí... tipo... se a gente fosse pensar, isso aqui, oh... [indicando os 
hotspots no gráfico da velocidade com o cursor do mouse] formaria uma reta. 
Ana: Sim! Entendi! 
Léia: Aí... isso aqui, uma parábola [referindo-se ao gráfico da posição] e a 
aceleração seria uma reta constante 
Nelito: Boa dica essa aí, legal! 
Ana: é! 

 

Notamos, nessa parte do diálogo, que o grupo associou o gráfico da velocidade 

ao gráfico da derivada da função posição. Identificamos a presença de um “Já-

encontrado” relacionado à derivada de uma função afim, que em sua representação 

gráfica é dada por uma reta constante paralela ao eixo das abscissas, que auxiliou na 

interpretação do gráfico da posição. Nessa parte da discussão, entendemos que os 

participantes do grupo passaram da Matemática Prática, da análise da representação 

gráfica no Mundo Corporificado, para o estágio da Matemática Teórica, fazendo 

conjecturas com características do Mundo Formal. 

Entendemos, também, que o grupo apresentou características formais ao 

entender que a aceleração constante leva a uma variação instantânea da velocidade, 

fazendo com que o gráfico da velocidade fosse uma reta e, como consequência, o 

gráfico da posição seria uma parábola. 

O diálogo segue com o grupo tentando entender o comportamento do gráfico 

da posição fazendo alterações no gráfico da velocidade. 

 

Léia: Só que aí, a brisa é que a gente não está trabalhando, tipo... uma... 
uma velocidade que varia constantemente... é... ela varia tipo... pra cada 
intervalo... se a gente for olhar no intervalo, a velocidade é constante... de 
zero a um... de um a dois... a velocidade é constante, mas aí, de do... de um 
a dois aí tem uma... variação de velocidade... sei lá... 
Ana: Mas é... se você pensar bem, esse é o comportamento de uma função 
do segundo grau. 
Nelito: Como é que é? 
Ana: o comportamento de uma função do segundo grau é uma curva que fica 
assim... aqueles pedacinhos que são constantes. 
Nelito: sim! 
Ana: É isso aqui, oh! [referindo-se às partes da função posição] 
Nelito: São esses pedacinhos? 
Ana: É! Essa é a metade positiva da... [interrompe a fala] 
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Léia: Antes era uma reta e agora essa reta tende para uma parábola... acho 
que a gente pode usar essa expressão. 
Ana: sim! 
Léia: tende a uma parábola. 
Ana: assemelha-se a uma parábola. 
Léia: acho que tende... porque se a gente diminuísse esse intervalo e fosse 
dizendo... tipo... cada vez menor esses intervalos... [referindo-se aos 
intervalos de tempo] aqui ia ficar cada vez menor também [referindo-se às 
partes da função posição] e a parábola ia ficar melhor também. 

 

Entendemos que, nesse momento, o grupo chegou a uma conjectura: se os 

intervalos de tempo tendessem a zero, o gráfico da posição seria uma parábola. Essa 

conjectura era esperada com a realização da Atividade 4, mas o grupo, em suas 

discussões, conseguiu chegar a ela antecipadamente. 

O Grupo 3 chegou ao objetivo esperado com a Atividade 3, pois, por meio de 

observações e percepções dos objetos do Mundo Corporificado, percebeu a maneira 

com que as alterações no gráfico da velocidade afetam o gráfico da posição, no 

estágio da Matemática Prática. Além disso, conjecturaram que uma redução nos 

intervalos de tempo faria com que o gráfico da posição representasse uma função do 

segundo grau, fazendo a transição ao estágio da Matemática Teórica. 

Nesta atividade, as representações dinâmicas e as alterações na velocidade 

do ator propiciaram discussões sobre o comportamento do gráfico da posição e, a 

partir delas, surgiram conjeturas sobre o que deveria ser feito para que o gráfico da 

posição fosse uma parábola. 

 

Atividade 4 

 

Ao elaborar a Atividade 4 optamos por dividi-la em três partes. Na primeira, que 

chamamos de Atividade 4, apresentamos um ator na Janela Mundo, cuja velocidade 

é constante por intervalos de tempo, e os gráficos de posição e de velocidade, para 

que os participantes compreendessem que a redução no intervalo de tempo, isto é, a 

velocidade variando mais rapidamente, faz com que o gráfico da posição se 

assemelhe ao gráfico de uma função quadrática; na segunda, Atividade 4.1, 

apresentamos dois atores, um fusca com velocidade constante por intervalos e um 

caminhão com velocidade uniforme, com o objetivo de que os participantes pudessem 

compreender, por meio da comparação dos registros gráficos que, para que o fusca e 

o caminhão chegassem no mesmo instante em uma mesma posição, os intervalos de 

tempo devem ser a menor possível para que os dois descrevam o mesmo tipo de 
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movimento. Na terceira parte, Atividade 4.2, optamos pelo uso do software GeoGebra, 

para que os participantes explorassem a variação nos intervalos de tempo, com o 

objetivo de que eles compreendessem que a velocidade está relacionada à inclinação 

do segmento de reta que representa o deslocamento do fusca; e que pudessem 

desenvolver características do Mundo Formal relacionadas à variação do tempo 

tender a zero, isto é, a ideia de limite, concebendo a derivada como taxa de variação 

quando a variável independente é o tempo. 

Na Figura 78, apresentamos a tela inicial da Atividade 4. 

 

Figura 78: Tela inicial da Atividade 4 com o Software SimCalc 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nesse conjunto de três atividades, entendemos que os três grupos tiveram êxito 

nas Atividades 4 e 4.1, pois compreenderam que a redução nos intervalos de tempo 

de variação da velocidade faz com que o gráfico da posição se assemelhe ao gráfico 

de uma função quadrática. Na Atividade 4.2, os Grupos 2 e 3 estabeleceram a relação 

entre a velocidade e a inclinação do segmento de reta que representa a função 

posição do fusca em um intervalo de tempo determinado, mas a apenas o Grupo 3 

relacionou a ideia da velocidade instantânea ao conceito de derivada e, entendemos 

que, para o Grupo 1, a ideia do uso do conceito de limite para determinar a velocidade 

instantânea foi um “Já-encontrado” evocado da Imagem de Conceito. 
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Grupo 1: Lili, Alemão e Mário 

 

Ao realizar a Atividade 4, o Grupo 1 apresentou características do Mundo 

Corporificado, pela análise do movimento do fusca na Janela Mundo, e corporificadas-

formais, ao analisar as representações gráficas da velocidade e da posição. 

Identificamos um evento crítico no diálogo do grupo, relacionado à análise dos 

gráficos, que os levou a uma conjectura sobre a redução dos intervalos de tempo. 

A Figura 79 foi apresentada para que o leitor possa acompanhar o diálogo. 

 

Figura 79: Gráfico do Exercício 1 da Atividade 4 - Grupo 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Mário: Com a redução dos intervalos qual o comportamento do gráfico? 
Alemão: Crescente! 
Mário: O gráfico tem comportamento de... é... ele é crescente, mas não 
pode... 
Lili: Eu acho que a diferença é isso aqui, oh! [dando indícios de que iniciaria 
uma explicação] 
Alemão: conforme aumenta o tempo, aumenta a velocidade. 
Lili: Vou usar esse papel aqui [referindo-se à folha com a Atividade 4] 
Mário: Uhum! 
Lili: O primeiro gráfico que a gente tinha... eu vou tentar fazer os quatro  
gráficos em um só, quer ver? Vai ser bem mal feito, é só pra... pra gente 
imaginar aqui. O primeiro gráfico, a gente tinha uma função assim 
[representando a reta] 
Mário: Sim! 
Lili: desse tipo... até os dez segundos. No outro, como que era? Era assim... 
o outro gráfico, ele era até os cinco segundos assim [representando um 
segmento de reta] 
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Mário: Isso! 
Lili: Tipo... vamos supor que aqui era vinte [referindo-se à imagem da função] 
Mário: Aham! 
Lili: O outro foi pro cinquenta, né? [referindo-se à imagem da função da 
Atividade 2] 
Mário: Isso! 
Alemão: Aham! 
Lili: Gente, tá feito bem de longe aí, é só pra gente entender como é que foi 
mudando o... 
Mário: Calma, Lili! A gente... não precisa... 
Alemão: Não precisa ser perfeito, não! 
Mário: Não precisa estar perfeito. 
Lili: Ah, beleza! Esse foi o segundo gráfico! 
Mário: Isso! 
Lili: O terceiro... ele foi mais ... rigoroso, só que ele não chegou até o 
[inaudível], porque ele aumenta de um em um. 
Mário: Isso! Sim! 
Lili: Então isso aqui, olha o que aconteceu... um, dois, três, quatro... 
Mário: A gente entendeu! 
Lili: cinco, seis, sete 
Mário: A gente entendeu! 
Lili: Ele era tipo... vai ... ele era mais rígido. 
Mário: Olha o que você perguntou aí [dirigindo-se a Alemão] 
Alemão: Não... tô vendo! ... tô vendo papito! [brincando com Mário] 
Lili: E esse não! Esse é mais curvado, mas não chega a ser curva. 
Mário: Então, quanto mais intervalos de... quanto maior for... quanto mais... 
quando tiver mais intervalos mais pró...é... vai dar aquela coisa de 
continuidade pra gente poder... se for... se fosse uma reta, aí seria contínua... 
ou diminuísse os intervalos, né? Por causa... aí ficaria próximo de uma curva 
Lili: Isso! Isso! 
Mário: É... 
Lili: Ele se aproximaria mais de uma curva. Eu acho que é essa [referindo-se 
à resposta do item c] 
Mário: Aham! 
Lili: É isso! 

 

A partir do diálogo, acreditamos que o grupo passou do estágio da Matemática 

Prática, por meio da análise dos gráficos da velocidade e da posição, além dos 

gráficos de posição das Atividades anteriores, no Mundo Corporificado, para o estágio 

da Matemática Teórica, ao entender que a redução dos intervalos de tempo faria com 

que o gráfico da posição representasse uma curva. Com isso, entendemos que o 

objetivo da Atividade 4 foi alcançado por esse grupo. 

Destacamos que, assim como o Grupo 2, o Grupo 1 também apresentou um 

“Já-encontrado” relacionado ao conceito de curva que pode vir a ser dificultador em 

atividades em que apenas a compreensão intuitiva não seja suficiente, uma vez que 

não consideram a reta uma curva.    

Apesar do grupo ter alcançado o objetivo da Atividade 4, dizendo que a redução 

dos intervalos de tempo faria com que o gráfico da posição fosse uma curva lisa e 

observando que para que isso acontecesse seria necessário que o gráfico da 
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velocidade fosse uma reta, na Atividade 4.1, não utilizaram essa ideia ao tentar fazer 

com que o fusca e o caminhão chegassem ao mesmo lugar aos dez segundos. 

O grupo apresentou características do Mundo Corporificado ao realizar um 

estudo da situação, por meio da manipulação dos hotspots no gráfico da velocidade, 

alterando as velocidades do fusca em cada intervalo de tempo e verificando como 

afetaria o movimento na Janela Mundo (ver Figura 80). 

 

Figura 80: Tela da Atividade 4.1 do Grupo1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que o grupo utilizou características corporificas ao analisar o 

gráfico da velocidade e o comportamento do caminhão e do fusca na janela mundo, 

mas que não chegou ao objetivo por nós esperado, que era o uso da ideia de redução 

dos intervalos de tempo. Acreditamos que o grupo utilizou a ideia de variação média 

da velocidade intuitivamente, pois não mencionaram tal fato, como podemos ver na 

Figura 81.  

 

Figura 81: Resposta do Grupo 3 para o item b da Atividade 4.1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Apesar de não utilizarem a ideia da redução dos intervalos na Atividade 4.1, 

entendemos que o grupo construiu tal ideia, uma vez que, no diálogo referente ao item 

a do Exercício 1 da Atividade 4.2, comentam que o gráfico da posição (ver Figura 82) 

não é uma curva  e sim formado por “retinhas”, o que entendemos ser um evento 

crítico. 

Figura 82: Tela da Atividade 4.2  

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Mário: Essa função... essa função não pode chamar de exponencial, porque 
ela bate no zero. 
Alemão: Então... 
Lili: Isso aqui, embora a gente não enxergue, não é... não é uma... 
Mário: Exponencial? 
Lili: Não! Não é uma curva... parábola, não é nada! 
Mário: Ah não? Não... é verdade! 
Lili: Isso é um montinho de retinhas 
Mário: Não pode chamar de exponencial que ele é... é verdade! 
Lili: É próximo dela, mas não é! Aparentemente parece, mas não é! São um 
monte de retinhas pequenininhas. 

 

 No item b do Exercício 1, solicitamos que utilizassem o zoom para aproximar 

o gráfico da posição, usando a ideia de aproximação local (GIRALDO, 2004).  Ao 

perceber a utilização do zoom o grupo indicou no diálogo que já havia percebido qual 

era o objetivo deste item e que antes de realizarem a atividade, já sabiam que o gráfico 

não era o de uma função quadrática. 

 

Lili: Ele quer que a gente dê zoom [referindo-se ao pesquisador] 
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Mário: É... próximo da origem, né? 
Lili: pra gente perceber que é uma parábola, tá vendo? 
Mário: Aham! 
Lili: Essa é a ideia do... olha só, a gente já sabia que era isso antes do zoom, 
tá? [recado para o pesquisador durante a gravação] 
Mário: Não! 
Lili: Não o quê? 
Mário: isso não é uma parábola. 

 

Nos Exercícios 2 e 3 da Atividade 4.1, solicitamos que calculassem a taxa 

média de variação da posição em relação ao tempo, o que fizeram com sucesso, mas 

entendemos que o grupo não chegou ao objetivo por nós esperado, uma vez que não 

relacionou a taxa de variação média à velocidade nem à inclinação do segmento de 

reta correspondente no gráfico da posição. 

 Ao final da atividade, deixamos uma pergunta referente ao que deveria ser feito 

para se calcular a velocidade instantânea em um determina instante de tempo 𝑡0. O 

grupo mencionou o uso do limite, mas não fez nenhuma relação com os gráficos da 

posição e da velocidade, tampouco com a ideia de derivada. Entendemos que, para 

os integrantes desse grupo, a ideia do uso do limite para o cálculo da velocidade 

instantânea é um “Já-encontrado” relacionado ao conceito de derivada, que não havia 

sido evocado durante a realização das Atividades. 

 

Grupo 2: Theodoro, Iceman e Michael Corleone 

 

Ao realizar a Atividade 4, o Grupo 2 destacou que o movimento do fusca era 

um movimento acelerado e iniciou uma análise, a fim de concluir como a redução dos 

intervalos de tempo no gráfico da velocidade afetou o comportamento do gráfico da 

posição. Nessa parte da Atividade, esperávamos que os participantes analisassem os 

dois gráficos presentes na tela, mas compararam o gráfico da posição da Atividade 4 

com o gráfico da posição da Atividade 3, analisando a posição final obtida nas duas 

situações. 

No decorrer da atividade, durante a discussão, surgiu um “Já-encontrado” 

relacionado ao uso da Integral para o cálculo de área, o que não era por nós esperado. 

Os participantes usaram a ideia de integral para comparar, por meio do cálculo de 

área, as posições finais do fusca nas Atividades 3 e 4, o que entendemos como um 

evento crítico, pois, apesar de não ser nosso objetivo, nos fez pensar em futuras 

atividades abordando o Cálculo Integral. 



208 

 

Theodoro: Na anterior, a velocidade final, aos dez segundos, chegou na 
velocidade de nove, né? 
Iceman: E chegou no quarenta e cinco [referindo-se à posição final do fusca 
na Atividade 3]. 
Theodoro: nove e meio na verdade, porque tem um a mais. Porque chegava 
no nove ele parava aqui, oh! [apontando com o mouse para o gráfico da 
velocidade] 
Iceman: É então... e ali era quarenta e cinco. 
Theodoro: A velocidade final é nove e meio, que antes era nove, né? E a 
posição final é quarenta e seis... quarenta e cinco e meio [movimentando o 
gráfico da posição para visualizar o final da curva]. 
Iceman: Tá, mas em relação a esse aqui que é o do nove, né? Aqui... 
quarenta e três... 
Michael Corleone: Tá no quarenta e cinco lá no final. 
Theodoro: Aqui é dez, nove e meio... o nove tá aqui, oh! [apontando com o 
mouse para os hotspots no gráfico da posição] 
Iceman: trinta e oito... quarenta e sete [referindo-se aos valores da posição 
do fusca]. 
Theodoro: O nosso anterior tá certo? Porque não faz sentido... porque se a 
gente for pegar a integral... integral não é desse aqui para esse aqui? 
[indicando o intervalo no gráfico da velocidade] 
Iceman: Hã? 
Theodoro: Se você considerar que a gente antes tinha um segundo que era 
assim, oh! Então essa área aqui é menor do que essa aqui! [indicando 
retângulos no gráfico da velocidade]. Então, a gente tinha que ter achado um 
valor menor na primeira, né? 

 

Entendemos que os participantes, por meio da comparação das 

representações gráficas, no Mundo Corporificado, evocaram um “Já-encontrado” 

relacionado ao cálculo de área por integrais que os fizeram refletir sobre os objetos 

presentes nesse Mundo, passando do estágio da Matemática Prática ao estágio da 

Matemática Teórica, fazendo reflexões sobre o cálculo de área com Integrais, 

evidenciado no diálogo a seguir (para facilitar a compreensão do diálogo, ver Figura 

83). 

 

Theodoro: Ah... entendi! Fácil, oh! Quando estava no segundo nove aqui, oh! 
Ele... a velocidade ela... ela estava do nove até aqui [apontando para a base 
de um retângulo, de nove a dez segundos, no eixo horizontal] esse pedacinho 
aqui não existia no outro gráfico. Se pensar... se mandar a integral... a integral 
você não pode somar essa área aqui, oh? 
Michael Corleone: Sim! 
Theodoro: Pra você chegar aqui de volta, então... a área anterior, ela fechava 
aqui, oh! Puf! Ela não tinha esse quadradinho aqui, oh! 
Michael Corleone: Hum... tá! 
Theodoro: Então a integral vai ser maior, então esse daqui vai ser maior 
[referindo-se a posição final] 
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Figura 83: Tela da Atividade 4: Grupo 2 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O uso da integral, mostra que o grupo estabeleceu uma relação entre os 

gráficos da velocidade e da posição, que entendemos como o Teorema Fundamental 

do Cálculo, pois utilizam a área sob o gráfico da função velocidade como a distância 

percorrida pelo ator. 

Na Atividade 4.1, assim como o Grupo 1, os participantes do Grupo 2 também 

recorreram aos objetos do Mundo Corporificado ao realizar um estudo da situação, 

por meio da manipulação dos hotspots no gráfico da velocidade. A diferença entre os 

grupos é que, ao invés de alterarem a velocidade do fusca, em cada intervalo de 

tempo, modificaram a velocidade do caminhão e verificaram, na Janela Mundo, se a 

ideia utilizada estava correta (ver Figura 84 e Figura 85). 
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Figura 84: Tela da Atividade 4.1 do Grupo 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 85: Resposta do Grupo 3 para o item b da Atividade 4.1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que nosso objetivo com a Atividade 4.1, não foi alcançado pelo 

Grupo 2, uma vez que não utilizaram a ideia da redução dos intervalos de tempo para 

que os dois atores descrevessem o mesmo movimento. 

No diálogo referente ao Exercício 2 da Atividade 4.2, identificamos um evento 

crítico no qual os participantes mostram terem relacionado a velocidade à inclinação 

do segmento de reta que representa o deslocamento do fusca. 

 

Theodoro: Entre zero e um segundos, o delta v é zero e a inclinação é zero... 
e a velocidade é zero. Ente um e dois segundos, a velo... delta v é zero, mas 
a velocidade é um, então a inclinação é... 
Iceman: Delta v é zero... [aparentemente registrando a resposta no protocolo] 
Theodoro: delta v é zero e o v é um, então a inclinação daqui é um [referindo-
se ao segmento no gráfico da posição]. 
Iceman: Tá! 
Theodoro: Entre dois e três segundos, delta v continua zero, mas v é dois e 
a inclinação é dois. Aqui, oh! [indicando o segmento no gráfico da posição]. 
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O que o professor quer? [referindo-se ao pesquisador] O que o professor quer 
é esses triângulos aqui, oh! Que aqui é delta... 
Iceman: Sim! Sim! 
Theodoro: Né? Delta m e aqui delta t. 
Iceman: Aqui vai ser o três... aqui! 
Theodoro: Isso! Três aqui. 
Iceman: Tá! Quando a gente for fazer, tipo... aqui é dois, a gente mostra com 
o mouse, né? (ver Figura 86) 
Theodoro: Isso! 
Iceman: Aqui é dois... 
Theodoro: Olhe lá, oh! Tem trinta e quatro minutos... [referindo-se ao tempo 
de duração do vídeo] 
Iceman: trinta e cinco minutos! Aqui é três... 
Theodoro: E zás! 
Iceman: Se tivesse mais um, seria quatro! 

 

Figura 86: Tela da Atividade 4.2- Iceman apontando com o mouse 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Acreditamos que a manipulação dos elementos dos gráficos, por meio dos 

controles deslizantes, possibilitou que os participantes do grupo compreendessem a 

relação entre a velocidade e a inclinação do segmento de reta que representa o 

deslocamento do fusca, passando do estágio da Matemática Prática, dos objetos 

corporificados, para o estágio da Matemática Teórica, ao compreenderem que, em 

determinado intervalo de tempo, a razão entre a variação da posição e a variação do 

tempo é a velocidade, como podemos ver na fala de Theodoro “[...] esses triângulos 

aqui, oh! Que aqui é delta... [...] Delta m e aqui delta t”. 

Na Questão sobre o que deveria ser feito para obter a velocidade instantânea, 

acreditamos que o grupo desenvolveu características do Mundo Formal, mas 
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apresentou dificuldades em se expressar com a linguagem formal, como podemos ver 

na fala de Theodoro  

 

Theodoro: Se eu quero saber t zero no um ponto dois, eu tenho que pegar 
esse delta m por esse delta t, aí eu tenho a velocidade média. Mas, eu não 
posso pegar um delta t que tenha duas inclinações diferentes. Então, vamos 
escolher um delta t bem próximo do t zero para que não haja aceleração. 

 

Notamos que Theodoro utiliza a ideia de um intervalo de tempo “muito 

pequeno”, aproximando-se da ideia formal de velocidade instantânea, mas não 

apresenta a ideia de limite explicitamente, nem no discurso nem simbolicamente.  

Com esta Atividade, acreditamos que os participantes desse grupo, por meio 

da exploração da Janela Mundo, no software SimCalc, e dos gráficos de posição e da 

velocidade, tanto no software SimCalc quanto no GeoGebra, chegaram aos objetivos 

esperados.  

 

Grupo 3: Nelito, Ana e Léia 

 

Ao abrir o arquivo da Atividade 4, o grupo comenta sobre a conjectura que havia 

feito na Atividade anterior sobre a redução do intervalo de tempo e que o gráfico de 

posição estava mais parecido com uma parábola, respondendo ao item c, como 

apresentamos na Figura 87. 

 

Figura 87: Resposta do Grupo 3 ao item c da Atividade 4 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No diálogo sobre esse item, identificamos um evento crítico relacionado ao 

nosso objetivo com essa atividade, que era que compreendessem como as reduções 

nos intervalos de tempo afetam o gráfico de posição. 

 

Léia: Eu acho que não é que... muda esse gráfico... muda, tipo... deixa o 
desenho melhor 
Ana: Mais definido 
Léia: É... tipo... mais próximo de uma parábola... porque... ainda são 
segmentos de reta, mas são segmentos menores 
Ana: São menores! Sim! 
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Entendemos que a investigação possibilitada pelos objetos corporificados 

permitiu que os participantes do grupo compreendessem a forma com que as 

alterações realizadas no gráfico da velocidade afetaram o gráfico da posição.  

Na Atividade 4.1, os participantes também se depararam com um gráfico de 

velocidade que tinham previsto na atividade anterior, como podemos ver na fala de 

Ana, “olha aí Léia, o gráfico que você disse na Atividade anterior”, referindo-se à reta 

que Léia cogitou construir ligando os hotspots na Atividade 3, momento em que 

entendemos terem chegado ao objetivo por nós pretendido nesta atividade 4. 

Ao analisar a discussão do grupo sobre o que deveria ser feito para que o fusca 

e o caminhão chegassem ao mesmo local no mesmo instante, identificamos um 

evento crítico, no qual verificamos a presença de um “Já-encontrado” relacionado à 

aceleração, isto é, à taxa média de velocidade em relação ao tempo, que caracteriza 

um movimento uniformemente variado, que os ajudou a concluir o que deveria ser 

feito para resolver a situação em que o fusca e o caminhão deveriam chegar no 

mesmo instante em determinada posição. 

 

Ana: Então, eu preciso tirar esses pontinhos aqui, né? [referindo-se aos 
intervalos de variação da velocidade do fusca]. Dar uma aceleração 
constante... dar uma velocidade constante. 
Léia: Mas e aí do caminhão, qual seria o valor da aceleração? 
Ana: posição inicial é zero... um, né? Não! É meio também. 
Léia: oh... a aceleração... a velocidade final é quanto? ... melhor fazer a 
velocidade final menos a inicial, tempo final... sobre o tempo inicial... a 
velocidade... 
Ana: É só pegar um intervalo menor, Léia! 
Léia: vinte... vinte dividido por dez... não é isso? 
Ana: dois! 
Léia: isso, dois! A aceleração é dois metros por segundo ao quadrado. 
Ana: Então, mas pra eles chegarem ao mesmo tempo, eu tenho que dar uma 
aceleração, uma velocidade constante média, que é dois. 
Leia: uma aceleração! 
Ana: é... constante, né? 
Léia: desse daqui... vermelho? 
Ana: do vermelho... do fusquinha, porque essa velocidade que você está 
olhando é do caminhão. 
Léia: Hum... que é de dois. 
Ana: que é de dois. Então, pra eles chegarem ao mesmo tempo, eu preciso 
dar pro fusca a mesma velocidade do caminhão. 

 

Ao evocar da Imagem de Conceito o “Já-encontrado” relacionado à aceleração 

e utilizar características simbólicas para o cálculo da aceleração do caminhão, o grupo 

parece ter compreendido que a aceleração do fusca deveria ser constante para que 

chegasse no mesmo instante que o caminhão na posição final. 
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Na Atividade 4.2, os participantes utilizaram características corporificadas, por 

meio da análise dos gráficos da velocidade e da posição; e simbólicas, ao efetuar os 

cálculos das taxas de variação da posição em determinados intervalos de tempo, e 

relacionaram a velocidade à taxa de variação da posição. No diálogo, identificamos 

um evento crítico relacionado a esse momento. 

 

Léia: Varia... vai de um ... de zero pra um a posição, certo? 
Ana: Certo! Tô aqui, né? [referindo-se ao intervalo entre um e dois] 
Léia: Isso! 
Nelito: Em cima. 
Léia: Você está aqui, oh! Nesse intervalo, um e dois. 
Ana: Entre um e dois. 
Léia: Então, entre um e dois a posição varia de zero pra um, ok? 
Nelito: Não... só se for aqui, né? [não conseguimos identificar ao que se 
referia] 
Ana: Quanto é o coeficiente angular ali? 
Nelito: Vai ser... meio. 
Ana: um! Dois menos um, certo? Dividido por dois menos um. 
Léia: É y, né? É um menos zero, dividido por dois menos um. [corrigindo a 
fala de Ana] 
Ana: Sim! 
Léia: Que dá um! 
Ana: y final... que dá um! É isso que ela está falando que é um. Tudo bem 
Nelito? 
Nelito: Não... eu concordo que é um. 
Ana: O coeficiente angular é a minha mudan... é a minha variação, não é? 
Nelito: Sim! 
Ana: Certo? 
Nelito: Sim! 
Ana: O que que é meu coeficiente angular? Y final menos... 
Nelito: y inicial 
Ana: dividido pelo x final menos o x inicial, então dá quanto? 
Nelito: Então dá um. 
Ana: Qual é a minha variação? 
Nelito: um! 
Léia: E essa é a velocidade, né? 

 

Entendemos que o grupo estabeleceu a relação entre o gráfico da velocidade 

e a taxa de variação da posição, como podemos ver na Figura 88.  

 

Figura 88: Resposta do Grupo 3 ao item d da Atividade 4.2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na questão final da Atividade 4, identificamos um momento crítico, no qual o 

grupo identifica o conceito de derivada. 
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Ana: O que deve ser feito, se quisermos calcular a velocidade instantânea 
em um determinado instante de tempo t zero? Como... 
Nelito: Oh! Isso aqui é a derivada! 
Ana: ...representaria simbolicamente? 
Léia: Limite! 
Ana: é! 
Léia: Limite para t... 
Nelito: tendendo a zero. 
Ana: Limite tendendo a zero. 
Léia: tendendo a t zero, certo? 
Ana: É que não existe divisão por zero, mas eu posso botar esse t bem 
pequeno. [referindo-se à variação no intervalo de tempo] 
Nelito: É então, aí vai ficar aquele “siqueira” lá. [fazendo alusão ao “quanto 
se queira” utilizado quando se fala sobre limites] 

 

É nosso entendimento que o grupo apresentou características do Mundo 

Formal ao mencionar a ideia de limite para o cálculo da velocidade instantânea, 

passando da Matemática Prática, da manipulação de objetos do Mundo Corporificado, 

para o estágio da Matemática Teórica, utilizando as ideias dos intervalos infinitamente 

pequenos e o registro simbólico por meio dos limites.  

De acordo com nossas análises, entendemos que esse conjunto de Atividades 

auxiliou os participantes a estabelecerem uma relação entre os gráficos da posição e 

da velocidade, ajudando-os na compreensão entre os movimentos uniforme e 

uniformemente variado e a forma com que a variação instantânea de velocidade afeta 

a posição do ator. Entendemos também, que os participantes compreenderam a 

Concepção Taxa de derivada, uma vez que relacionaram a velocidade instantânea ao 

limite quando a variação no intervalo de tempo tende a zero. 

Entendemos que, com algumas partes das Atividades, não obtivemos os 

resultados esperados, como a Atividade 4.1, pois entendemos que os enunciados 

deveriam ser menos abertos, para possibilitar uma melhor discussão sobre a redução 

nos intervalos de tempo. O que nos faz acreditar que é necessário reformular algumas 

perguntas.  

 

Atividade 5 

 

Nesta Atividade, exploramos a Janela Mundo e os gráficos da posição e da 

velocidade para que, por meio de características corporificadas, os participantes 

entendessem a relação entre o gráfico da derivada de uma função e o gráfico desta 

função, no que diz respeito ao crescimento, ao decrescimento, aos pontos de máximo 

e/ou mínimo e as raízes da função. 
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Na Figura 89, apresentamos a tela inicial da Atividade 5, na qual, 

propositalmente, colocamos a velocidade do ator para que os participantes fizessem 

as alterações sugeridas na atividade. 

 

Figura 89: Tela inicial da Atividade 5 com o Software SimCalc 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Apenas os Grupos 2 e 3, alcançaram todos os objetivos esperados nessa 

Atividade, sendo que o Grupo 1 estabeleceu somente a relação entre as velocidades 

positivas e negativas, respectivamente, ao crescimento e ao decrescimento da função 

posição. 

 

Grupo 1: Alemão e Mário 

 

Iniciamos a apresentação da análise da Atividade 5 desenvolvida pelo Grupo 

1, que ocorreu no segundo encontro, destacando a ausência de Lili, o que fez com 

que esta atividade fosse feita pela dupla Alemão e Mário. 

Nesta Atividade, a configuração do movimento do ator foi deixada a cargo dos 

participantes. Ao configurarem a função do ator nas duas primeiras, os participantes 

modificaram a velocidade inicial que era nula, para que a velocidade fosse constante 

(ver Figura 90).  
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Figura 90: Tela do Exercício 1 da Atividade 5 do Grupo 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao analisarem o Exercício 5, os participantes discutiram sobre a relação entre 

os gráficos de velocidade e de posição. No diálogo em que discutiram sobre o 

comportamento do gráfico da velocidade, identificamos um evento crítico, no qual 

Alemão relaciona a velocidade positiva ao crescimento, e a velocidade negativa, ao 

decrescimento da função posição. 

Para auxiliar na compreensão do diálogo, apresentamos, na Figura 91, a tela 

do SimCalc configurada pelo grupo.  
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Figura 91: Tela do Exercício 5 da Atividade 5 configurada pelo Grupo 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Mário: A reta é decrescente [referindo-se ao gráfico da velocidade], começa 
com a velocidade... é... menos quatro em... no tempo zero... tem... 
Alemão: No tempo... quatro no tempo zero. 
Mário: Uhum. 
Alemão: conforme vai aumentando o tempo... até o tempo menos seis... do 
ze... do tem... 
Mário: seis! 
Alemão: Peraí! Do tempo três até o tempo seis, ela vai do zero à menos 
quatro, oh! [referindo-se à velocidade da van] Tá vendo?  ... Oh! 
Mário: Uhum. 
Alemão: Do tempo três até o tempo seis, ela vai pra menos quatro [referindo-
se à velocidade da van]. 
Mário: Então, oh! No tempo zero, ela tinha velocidade con... é... 
Alemão: seis! Seis! 
Mário: é quatro! 
Alemão: quatro! 
Mário: quatro! Ela terminou... no... 
Alemão: três? 
Mário: No tempo seis com velocidade de... 
Alemão: de menos quatro! 
Mário: de menos se... quatro! ... Uma reta! 
Alemão: O que ele fez então para voltar para o mesmo lugar? Ah... ele pegou 
do me... do zero ao menos quatro... a velocidade, né? 
Mário: Uhum... o comportamento do gráfico, oh! O comportamento é 
decrescente. 
Alemão: Do tempo zero até o seis com velocidade menos quatro [lendo a 
resposta escrita por Mário no protocolo]. Não, Mário! Não é do zero ao menos 
seis, do... do... do três até o seis é que vai pra... para o menos quatro, não é? 
Mário: Mas aqui não é uma reta só? 
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Alemão: É, mas oh! Do três até... do zero a três ela é positiva é isso... 
[apontando com o mouse o gráfico da velocidade] é aqui! E daqui até aqui, 
oh! [apontando com o mouse o gráfico da posição]. Daqui... do três... é três 
isso aqui, né? [apontando com o mouse o gráfico da posição]. Daqui àqui é 
isso aqui, não é? [apontando com o mouse o intervalo de três a seis no gráfico 
da posição]. Nesse intervalo aqui, oh! De três a... a seis, ela não é negativa? 
[referindo-se ao gráfico da velocidade]. 

 

Entendemos que o trabalho com a Janela Mundo, o gráfico da velocidade e da 

posição, objetos do Mundo Corporificado, possibilitou a compreensão, pelo grupo, de 

como a velocidade afeta o gráfico da posição da van, ou seja, levou-os à compreensão 

de que a velocidade positiva está associada ao crescimento da função posição, e que 

a velocidade negativa está associada ao decrescimento da função posição. 

Entendemos que, por meio da manipulação e da análise do gráfico da velocidade e 

da posição, o grupo conseguiu tais relações, passando do estágio da Matemática 

Prática ao estágio da Matemática Teórica.   

Nesta Atividade, entendemos que o grupo alcançou parcialmente os objetivos 

esperados por nós, uma vez que, aparentemente, não estabeleceu a relação entre a 

inclinação da reta que representa a função velocidade e a concavidade do gráfico que 

representa a função posição e, também, não estabeleceu a relação entre a velocidade 

nula e o ponto de máximo/mínimo da função posição. 

 

Grupo 2: Theodoro, Iceman e Michael Corleone 

   

Ao responder ao item e) do Exercício 1, sobre o comportamento do gráfico da 

posição, o grupo discutiu o que deveria ser feito para que o vértice da parábola não 

fosse a origem. Entendemos esse momento como um evento crítico, devido às 

características corporificadas manifestadas pelos participantes ao explorarem a 

relação entre os gráficos da velocidade e da posição. 

 

Iceman: Uma parábola... uma parábola crescente... uma parábola crescente 
com vértice em zero, é isso?... com vértice em zero, zero. [respondendo ao 
item e do Exercício 1] 
Theodoro: Só aguarda um pouquinho. Isso que eu queria ver [modifica o 
gráfico da velocidade fazendo com que fique como na Figura 92]. Eu queria 
que o mínimo dela não fosse o zero [referindo-se à parábola]. Para o mínimo 
dela não ser o zero, ele tem que começar de ré [referindo-se ao movimento 
da van] e depois ... chegar na posição... 
Iceman: Não começar de ré, mas começar... 
Theodoro: Começar de ré! Para o mínimo não ser zero... ela vai dar ré 
primeiro [iniciando o movimento da van na Janela Mundo]. 
Iceman: Então ele tem que... na verdade, fazendo baliza, né? [referindo-se 
ao ato de estacionar um automóvel] 
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Theodoro: É... o y aqui é a posição, não é? Então, se você pegar esse gráfico 
e coloca o gráfico de lado... [referindo-se à Janela Mundo] 
Iceman: vai ser tipo voltando. 
Theodoro: É a barriga aqui, oh! [referindo-se à parábola]. Ué, é do gráfico 
aqui... na menor posição que ela pode chegar. A menor posição que ela 
esteve é a menos um. Se a menor posição fosse aqui para a frente, então 
esse ponto vai estar aqui, oh, não vai ter barriga para baixo! 
Iceman: Então, calma aí! Então, vou fazer algo... uma animação rápida aqui 
[fazendo alterações no gráfico da velocidade]. Pega isso daqui e coloca tipo 
aqui [referindo-se à velocidade inicial]. E coloca ele numa velocidade 
“rapidona” [alterando a velocidade final, fazendo com que os gráficos 
ficassem como na Figura 93]. 
Theodoro: Isso! Ele vai acelerar no percurso, agora... ele vai até o menos 
doze, nem tem no gráfico aqui mais, oh! [referindo-se à Janela Mundo] 
Michael Corleone: Aumenta um pouquinho [referindo-se à velocidade final] 
Iceman: Aí, oh! O gráfico vai voltar pro positivo. [referindo-se ao gráfico da 
posição] 
Michael Corleone: Hã? 
Iceman: Tem que voltar rapidinho, oh! [animando o movimento da van na 
Janela Mundo] [imita o som de um carro] 
Theodoro: Isso! E o máximo dela é praticamente zero, dentro desse... dentro 
desse espaço de tempo. 
Iceman: É só que o ponto inicial aqui não muda, né? É zero zero. 

 

Figura 92: Tela da Atividade 5 após a modificação feita por Theodoro 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 93: Tela da Atividade 5 após a modificação feita por Iceman 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No diálogo, o grupo apresentou uma discussão sobre a posição do vértice da 

parábola, entendendo-o como o ponto de mínimo da função. Para testar a conjectura 

feita por Theodoro sobre o que deveria ser feito para que o ponto de mínimo da função 

não fosse a origem, “Para o mínimo dela não ser o zero, ele tem que começar de ré”, 

o grupo recorreu aos objetos do Mundo Corporificado, fazendo modificações nos 

gráficos e animando o ator na Janela Mundo. Entendemos que, ao verificar a 

conjectura por meio das alterações nos gráficos, os participantes transitaram entre os 

mundos Corporificado e Formal, passando do estágio da Matemática Prática, com os 

objetos corporificados, para o estágio da Matemática Teórica, por meio da validação 

da conjectura. Acreditamos, também, que a validação da conjectura, por meio da 

experimentação, auxiliou o desenvolvimento de características do Mundo Formal, 

relacionadas aos extremos locais de uma função.  

Ao discutirem o Exercício 3, os participantes mostraram ter compreendido a 

relação entre o movimento da van, na Janela Mundo, e os gráficos da posição e da 

velocidade. Entendemos esse momento como um evento crítico, pois estabeleceram 

uma relação entre a velocidade positiva e o crescimento da função posição. 
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Theodoro: Se ela foi para a direita, a velocidade nunca ficou negativa 
Iceman: Não... se ela foi para a direita... 
Michael Corleone: A partir do zero, né? 
Iceman: ... a velocidade dela tem que ser assim pelo menos [utilizando uma 
reta crescente para representar a função velocidade] 
Michael Corleone: Não, não, não! 
Theodoro: Mas cada vez mais lenta 
Michael Corleone: A velocidade tá caindo, ele... ele vai se mexer mais 
devagar e vai parando 
Theodoro: Mas ela... isso!... mas ela nunca chegou no negativo 
Michael Corleone: Parou no zero! 
Theodoro: Pode ser zero ou próximo a isso, mas nunca foi negativa 
Iceman: Não deu moonwalk, né? [referindo-se ao passo de dança em que a 
pessoa desliza para trás, relacionando com a ré do ator] 
Theodoro: Ele não fala que parou 
Iceman: Só se lembrou que fez a van ir para a direita cada vez mais lenta 
[lendo o enunciado], então não é zero... é no meio aqui [alterando o gráfico 
da velocidade (ver  Figura 94)] se for no zero ela... 
Theodoro: para! Ele não falou que ela parou. Foi cada vez mais lenta. Se a 
gente olhar o espaço aqui, oh, foi diminuindo [referindo-se aos rastros 
deixados pela van na Janela Mundo] 
Iceman: Então ela foi diminuindo a velocidade... [aparentemente, escrevendo 
a resposta no protocolo] 
Michael Corleone: Mas ela não parou! 
Iceman: ela foi diminuindo a velocidade... 
Theodoro: Ela foi diminuindo a velocidade! 
Iceman: não é só diminuindo a velocidade, porque a velocidade não pode ser 
negativa 
Theodoro: Sim! 
Iceman: Entendeu? Ele foi diminuindo a velocidade... 
Michael Corleone: E parou antes dela chegar no zero. 
Iceman: Oh... diminuir a velocidade aqui, eu posso diminuir... quatro, dois, 
menos um, menos dois... está diminuindo, só que aqui ele não vai estar indo 
para a direita, ele vai estar fazendo moonwalk 
Theodoro: Deixa eu falar. Ele diminuiu a velocidade, mas ela nunca foi 
negativa. 
Iceman: Ele vai diminuindo a velocidade até o limite de?... até chegar próximo 
ao zero. 
Theodoro: Mas e aí? Eu posso falar de parábola crescente? Parábola 
decrescente? 
Michael Corleone: Então... tem as duas partes, né? A parte crescente e a 
parte decrescente. 
Theodoro: Então a gente pode colocar que nessa parte a parábola é 
crescente. 
Iceman: Acho melhor não. 
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Figura 94: Tela do Exercício 3 da Atividade 5 do Grupo 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Acreditamos que, ao fazer conjecturas e manipulações no software, o grupo, 

por meio de característica corporificadas-formais, chegou à compreensão da relação 

entre os gráficos da velocidade e da posição, além de compreender como a velocidade 

crescente afeta o movimento do ator na Janela Mundo e como ela está relacionada 

ao intervalo em que a função posição é crescente. Michael Corleone menciona a 

existência dos intervalos de crescimento e de decrescimento, mas não percebem a 

ideia da concavidade voltada para baixo. 

Ao responder ao item d do Exercício 3, sobre a concavidade do gráfico da 

função posição, identificamos um evento crítico no qual Theodoro mostra ter em sua 

Imagem de Conceito de derivada a relação entre o sinal da primeira derivada e o 

crescimento/decrescimento da função, e os participantes mostram ter compreendido 

que se a velocidade for decrescente o gráfico da posição terá concavidade para baixo. 

 

Theodoro: Ela é crescente... mesmo aqui... [referindo-se à função posição] 
Michael Corleone: Esse aqui é como se fosse o ponto de máximo dela. 
[indicando com o hotspot com o cursor] 
Theodoro: Oh, o tempo passa, a velocidade diminui. O tempo passa, a 
posição aumenta. 
Michael Corleone: Crescente! [referindo-se à função posição] 
Theodoro: A tangente da posição, em qualquer ponto da posição, é positiva. 
Agora, concavidade... concavidade... concavidade da parábola ou 
crescimento da função?... Ela é uma função crescente... a concavidade é 
para baixo. 
Michael Corleone: É para baixo... é que a velocidade está decaindo. 
Theodoro: Esse é o motivo? 
Michael Corleone: É! 
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Ao relacionar o crescimento ao fato de a tangente em qualquer ponto ser 

“positiva” (interpretamos como inclinação positiva), entendemos que Theodoro evocou 

de sua Imagem de Conceito um “Já-encontrado” da relação entre o sinal da primeira 

derivada e o crescimento/decrescimento da função, que entendemos como uma 

característica do Mundo Formal. Entendemos, também, que Theodoro mostrou ter em 

sua Imagem de Conceito a concepção Geométrica da derivada, isto é, entende a 

derivada como o coeficiente angular da reta tangente. 

Na discussão sobre a concavidade da parábola, entendemos que o grupo 

passou do estágio da Matemática Prática para o estágio da Matemática Teórica, uma 

vez que, por meio da manipulação dos objetos corporificados, fez conjeturas e pode 

compreender que, se a função velocidade for decrescente, a parábola terá a 

concavidade voltada para baixo. 

No Exercício 5, no qual a van se movia e depois deveria voltar à posição inicial, 

ao responder ao item f, que solicitava a relação entre os gráficos da velocidade e da 

posição no instante em que a van começava a voltar para a posição inicial, o grupo 

teve um diálogo no qual identificamos um evento crítico relacionado ao ponto de 

máximo da função. Apresentamos na Figura 95 a tela com os gráficos configurados 

pelo grupo para responder aos itens do Exercício 5, para auxiliar na compreensão do 

diálogo. 

 

Figura 95: tela do exercício 5 da Atividade 5 do Grupo 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Michael Corleone: Sim! [respondendo após a leitura do enunciado por 
Iceman]. No momento em que ela... que a velocidade chega a zero é 
exatamente onde... o ponto de máximo da posição. 
Theodoro: pode melhorar a resposta, porque é a relação entre os gráficos. 
Iceman: Então, mas no momento em que o gráfico chega a zero aqui 
[apontando com o cursor para o gráfico da velocidade] é o ponto de máximo 
daqui [referindo-se ao gráfico da posição]. Tá certo o que ele falou! No 
momento que o gráfico da velocidade... 
Michael Corleone: chega a três segundos. 
Theodoro: Não! Mas o tempo três segundos existe em qualquer lugar. 
Iceman: Não, não! No gráfico da velocidade é só nesse lugar aqui [indicando 
o local onde há a intersecção entre o gráfico da velocidade e o eixo das 
abscissas]. 
Theodoro: Isso! Mas assim que tem que falar. 
Iceman: Sim, bebê! [...] [escreve a resposta no protocolo, que consta na 
Figura 96]  

 

Figura 96: Resposta do Grupo 2 ao item f do exercício 5 da Atividade 5   

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No diálogo inicial sobre o Exercício 6, Theodoro começa uma discussão sobre 

a relação envolvendo a derivada da função posição e a integral da função velocidade, 

momento em que identificamos um evento crítico, pois o grupo mostrou entender a 

relação entre e derivada e a integral de uma função, isto é, o Teorema Fundamental 

do Cálculo. 

 

Theodoro: Se eu fizer a derivada desse gráfico da posição, eu vou cair nesse 
da velocidade? 
Iceman: Sim, senhor! 
Theodoro: Se eu fizer a integral nesse... espaço de seis segundos... 
Iceman: Qual que é esse gráfico aqui? Vamos lá! 
Theodoro: É uma função do segundo grau. 
Iceman: sim... qual? Vamos lá, você tem os… 
Theodoro: a positivo [referindo-se ao coeficiente a da função do segundo 
grau] 
Michael Corleone: duas raízes, certo? 
Iceman: você tem duas raízes, você tem aqui o ponto de mínimo. 
Michael Corleone: Aqui é zero e aqui é seis. 
Iceman: Então vamos lá, oh! 
Michael Corleone: x ao quadrado... é... 
Iceman: x vezes x mais seis 
Theodoro: Aqui é menos seis 
Iceman: x ao quadrado menos seis x, é isso aí. 
Theodoro: Mas tá! Se eu derivar esse gráfico x ao quadrado menos seis... 
eu vou ter x menos seis, né? 
Michael Corleone: Se você derivar?... dois x menos seis. 
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Theodoro: Que no caso é esse gráfico aqui, não é mesmo?... É dois t menos 
seis, né?... Se eu integrar nesse período de seis aqui. 
Iceman: Volta pra cá. 
Theodoro: Não!... É beleza, se eu integrar volto pra cá. 
Michael Corleone: Indefinida, né? 
Theodoro: Agora, se eu integrar de zero a seis, eu vou ter zero. 
Michael Corleone: Vai! 
Theodoro: Não? 
Michael Corleone: Vai! 
Theodoro: Se você integrar, você vai pegar essa área aqui, não vai? 
Michael Corleone: Uhum. 
Theodoro: é uma área negativa. 
Michael Corleone: Uma vai anular a outra aqui, tá! Beleza! 
Theodoro: Isso! 

 

No diálogo, o grupo apresenta características formais, mostrando entender a 

função velocidade como a derivada da função posição, e que a função posição pode 

ser obtida por meio da integral da função velocidade. Apresentou também 

características simbólicas ao tentar encontrar a função posição, utilizando para isso 

as raízes da função posição, e depois calculou a derivada de tal função, para encontrar 

a função velocidade. Em seguida, os integrantes do grupo pensaram no processo 

inverso, momento em que apresentaram características da intersecção dos Três 

Mundos da Matemática, partindo da função velocidade para determinar a função 

posição, concluindo que só seria possível se utilizassem uma integral indefinida, pois 

se utilizassem o Teorema Fundamental do Cálculo encontrariam uma área nula. 

Destacamos que o grupo determinou incorretamente a forma algébrica da 

função posição, sendo que esse erro não interferiu em nossa análise. 

Ao final da Atividade, Theodoro questionou o grupo sobre a conclusão a que 

chegaram ao realizarem os Exercícios. No diálogo sobre as conclusões, identificamos 

um evento crítico, que mostra que o grupo chegou ao objetivo por nós esperado. 

 

Theodoro: A que conclusão que a gente chegou? 
Iceman: Ahh... tem que dar conclusão? 
Theodoro: É sério! A que conclusão que a gente chegou? 
Iceman: A conclusão que a gente chegou é que... quando as coisas estão 
subindo na vida [referindo-se à reta crescente que representa a velocidade], 
a gente fica com a carinha feliz [concavidade da parábola pra cima] 
Theodoro: Olha lá, Michael Corleone! [achando engraçado a resposta de 
Iceman] 
Iceman: Quando as coisas estão caindo na vida [referindo-se à quando a reta 
que representa a velocidade é decrescente], carinha triste [parábola com 
concavidade voltada para baixo] 
Michael Corleone: Não é que faz sentido mesmo? [concordando com 
Iceman] 

 

Acreditamos que o grupo compreendeu, ao longo das Atividades, que quando 
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a função velocidade é crescente, o gráfico da função posição tem a concavidade 

voltada para cima; e, quando a função velocidade é decrescente, o gráfico da função 

posição tem a concavidade voltada para baixo; isto é, implicitamente, o grupo 

relacionou a aceleração positiva à concavidade voltada para cima, e a aceleração 

negativa à concavidade voltada para baixo. Entendemos que, durante a realização 

dos Exercícios, o grupo passou do Estágio da Matemática Prática, da manipulação 

dos gráficos e da observação da Janela Mundo, ao Estágio da Matemática Teórica, 

ao fazer conjecturas e validá-las recorrendo aos objetos do Mundo Corporificado. 

 

Grupo 3: Nelito e Léia 

 

A Atividade 5 ocorreu no segundo encontro e, devido à ausência de Ana, Nelito 

e Léia formaram uma dupla. 

Na resolução do Exercício 1, o grupo realizou manipulações nas 

representações gráficas, da velocidade e da posição, a fim de encontrar uma relação 

entre elas. No diálogo referente aos instantes em que fizeram tal manipulação, 

identificamos um evento crítico, no qual estabeleceram a relação entre a velocidade e 

a abertura da parábola que representa a posição da van. 

 

Léia: Oh! Quando a gente deixou a velocidade de dois... vou colocar aqui de 
novo, tá?... Quando a velocidade era dois, a inclinação era menor [referindo-
se ao gráfico da velocidade], certo?... aí coloca cinco, aumenta [alterando a 
velocidade para cinco]. 
Nelito: Aí a inclinação é maior. 
Léia: Vamos ver o que acontece com essa coisa aqui... com o outro gráfico 
[alterando a posição para dois novamente]. Tipo... é como se a parábola fosse 
mais aberta, tipo... 
Nelito: O ângulo é menor, né? 
Léia: É... no caso da velocidade, sim! 
Nelito: E da posição também, né? 
Léia: É que isso aqui é uma parábola, né? Tipo... não é bem o ângulo, né? É 
o... a velocidade com que ela cresce... é menor nesse caso. Tipo... você vê 
que... vai oh... pro quatro, tá mais ou menos aqui [indicando com o cursor o 
gráfico da posição]. 
Nelito: Uma variação de dois. 
Léia: bem perto do dois. Agora, vamos colocar no cinco aqui [alterando o 
gráfico da velocidade]. 
Nelito: Não... no quatro ela passa do dois, né? [referindo-se à imagem da 
função posição no tempo quatro] 
Léia: É... entre... quando tá no quatro, entre... 
Nelito: três e dois. 
Léia: Isso! Aí vamos voltar pro cinco... O ângulo aumenta e, por exemplo no 
quatro, oh!... 
Nelito: Aumentou muito. 
Léia: A velocidade já tá... a posição tá em seis. 
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Nelito: seis! 
Léia: Então é isso! 

 

Após o diálogo, entendemos que o grupo estabeleceu a relação entre a 

velocidade e a abertura do gráfico que representa a função posição. Por meio da 

manipulação dos gráficos da velocidade e da posição apresentaram características 

corporificadas, passando do estágio da Matemática Prática para o estágio da 

Matemática Teórica, ao fazer conjecturas e validá-las por meio da manipulação dos 

objetos corporificados.  

No protocolo de respostas apresentado pelo grupo, verificamos com mais 

detalhes a relação estabelecida pelos participantes ao responderem aos itens c, e e 

g, que apresentamos respectivamente nas Figura 97, Figura 98 e Figura 99. 

 

Figura 97: Resposta do grupo 3 para exercício 1c da Atividade 5  

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 98: Resposta do grupo 3 para exercício 1e da Atividade 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 99: Resposta do grupo 3 para exercício 1g da Atividade 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No Exercício 2, em que solicitamos que colocassem a velocidade negativa, ao 
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discutir sobre o item g, que abordava a relação entre os gráficos, o grupo relacionou 

a velocidade à concavidade da parábola, o que entendemos ser um evento crítico. 

Ressaltamos que a velocidade está relacionada ao crescimento e ao decrescimento 

da função, sendo a aceleração relacionada à concavidade da função posição, mas 

percebemos, ao ouvir o diálogo durante a análise dos vídeos, que quando se referem 

à velocidade negativa, estão se referindo à reta decrescente. 

 

Léia: Ah... a mesma coisa [referindo-se ao Exercício 1], por exemplo, se a 
velocidade for negativa a concavidade é para baixo. E quanto mais negativa... 
é... tipo... quanto... 
Nelito: Quanto maior a velocidade. 
Léia: Quanto menor aqui [indicando a distância entre a reta e o eixo das 
ordenadas com o cursor]. 
Nelito: Aí tem a ver agora com o fechamento dela?... mais fechada é a 
parábola. 
Léia: Uhum... quanto menor é mais fechada. 

 

Entendemos que, por meio da manipulação dos gráficos da velocidade e 

posição, o grupo percebeu a relação existente entre a reta decrescente e a 

concavidade da parábola e a relação entre a inclinação da reta e a abertura da 

parábola. Entendemos que as características corporificadas da manipulação e da 

percepção da relação entre os gráficos, da Matemática Prática, possibilitaram que os 

participantes fizessem conjecturas e as validassem, passando para o estágio da 

Matemática Teórica. 

O Exercício 5 da Atividade, foi feito apenas por Léia, pois Nelito precisou se 

ausentar da sala. No protocolo do item f, observamos que Léia mostrou ter relacionado 

a velocidade nula ao ponto de máximo da função posição (ver Figura 100) 

 

Figura 100: Resposta do grupo 3 para exercício 5f da Atividade 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao chegar, Nelito questiona Léia sobre as respostas dadas por ela no exercício. 

Momento em que ocorre o seguinte diálogo que explicita a compreensão de Léia. 
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Nelito: E pra f, o que você colocou? 
Léia: Isso aqui, oh! Quando a velocidade é zero a imagem do gráfico da 
posição é a máxima. Quando esse gráfico aqui tá no zero [referindo-se ao 
gráfico da velocidade] esse aqui tá no máximo [referindo-se ao gráfico da 
posição]... tá vendo, oh! Zero [indicando com o cursor a intersecção entre o 
gráfico da velocidade e o eixo das abscissas].  
Nelito: Máximo! [diz no momento em que Léia aponta o ponto de máximo da 
função com o cursor] 

 

Acreditamos que as Atividades anteriores contribuíram para que o grupo 

chegasse a essa relação entre a velocidade nula e o ponto de máximo da função 

posição por meio da observação e da manipulação dos gráficos e da Janela Mundo, 

que são objetos do Mundo Corporificado, passando do estágio da Matemática Prática 

ao estágio da Matemática Teórica, estabelecendo e validando conjecturas. 

Ao discutirem o item f do Exercício 6, Nelito pede explicação à Léia sobre a 

resposta, dizendo que não entendeu, momento que identificamos como evento crítico, 

pois ao explicar, Léia relaciona a velocidade nula ao ponto de mínimo da função. 

Apresentamos, na Figura 101, a tela do computador deles, para auxiliar na 

compreensão do diálogo. 

 

Figura 101: Tela do Exercício 6 da Atividade 5 do Grupo 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Nelito: Léia, como é que você comparou essa... essa f aqui? 
Léia: Aqui, oh! Quando a velocidade tá em zero, no instante três, o... a 
posição... esse gráfico aqui tá no mínimo [referindo-se ao gráfico da posição]. 
Tipo... 
Nelito: A posi... a posição tem que ficar no mínimo? 
Léia: É! Certo?  
Nelito: Uhum. 

 

Para explicar a relação entre a velocidade nula e o ponto de mínimo da função 

velocidade, Léia recorreu a características do Mundo Corporificado para que Nelito 

pudesse observar e perceber tal relação. 

Acreditamos que o grupo chegou ao objetivo da Atividade 5, pois estabeleceu 

relações entre os gráficos da velocidade e da posição, relacionando a velocidade 

positiva/ negativa ao crescimento/ decrescimento da função posição; a reta 

crescente/decrescente à concavidade do gráfico da posição e a velocidade nula ao 

ponto de máximo/mínimo da função posição. 

 

4.2.2 Análise das Atividades com o software GeoGebra 

 

As Atividades desenvolvidas com o GeoGebra foram elaboradas com o objetivo 

de abordar a Concepção Melhor Aproximação de derivada (THURSTON, 1994). 

Adaptando as atividades elaboradas por Mação (2014) para serem realizadas com o 

software GeoGebra, aplicamos um conjunto de cinco atividades nas quais o 

participante, por meio da exploração das janelas de visualização, da janela de álgebra 

e da tabela, pudessem explorar as representações numérica, algébrica e gráfica de 

algumas retas, com características dos Mundos Corporificado e Simbólico, em busca 

daquela que dá a melhor aproximação para a função 𝑓: ℝ → ℝ, definida por           

𝑓(𝑥) = √𝑥, para que, ao final da atividade, pudessem determinar a reta que dá a 

melhor aproximação com características do Mundo Formal, por meio do limite dos 

erros de aproximação dos valores da função na proximidade de um ponto. 

Quando da aplicação destas atividades, alguns instantes após o início da 

Atividade 1, notamos que os grupos não haviam compreendido o que deveriam fazer, 

então fizemos uma pequena introdução para explicar a ideia da atividade, já presente 

no texto inicial, que era buscar a reta que dá a melhor aproximação do valor da função 

nas proximidades de um ponto. Tivemos, também, que explicar sobre o uso da tabela 

do GeoGebra, que apresenta recursos similares às “do Excel da Microsoft e do Calc 

do OpenOffice” (BORTOLOSSI, 2016, p. 431). 
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A seguir, apresentamos as análises das cinco atividades realizadas com os 

participantes. Optamos por apresentar a análise das atividades de cada grupo 

separadamente, para dar uma sequência lógica para os eventos críticos que foram 

evidenciados durante a análise. 

 

Atividade 1 

 

Na Atividade 1, exploramos o uso da tabela e das janelas de visualização e da 

álgebra do GeoGebra, para que, por meio das características corporificas e simbólicas 

propiciadas por elas, os participantes pudessem manipular e perceber os erros ao 

aproximar os valores de uma função nas proximidades de um ponto, com valores à 

esquerda do ponto. 

Na Figura 102, apresentamos a tela inicial da Atividade 1. 

 

Figura 102: Tela inicial da Atividade 1 com o software GeoGebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os três grupos alcançaram o objetivo da Atividade, por meio da manipulação 

das representações gráficas, algébrica, numérica e tabular, apresentaram 

características corporificadas e simbólicas, determinando a reta que melhor aproxima, 

nas condições dadas, o valor da função dada nas proximidades de um ponto e 

entendendo a distância entre a reta e a função como o erro cometido ao realizar tal 
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aproximação. 

 

Grupo 1: Alemão e Mário 

 

No início da Atividade, o grupo apresentou algumas dificuldades para 

compreender a forma de representar a equação da reta, uma vez que substituíram a 

variável independente 𝑥 pela abscissa 𝑥 = 3, encontrando três funções constantes, 

como mostra a Figura 103. Este procedimento dificultou a realização da Atividade, 

uma vez que não conseguiam avançar. 

 

Figura 103: Tela da Atividade 1 do Grupo 1 com funções constantes 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Após algum tempo, Alemão percebeu que havia algo de errado com as funções 

e questionou Mário. 

 

Alemão: O Mário, não era para ter colocado... era pra deixar em forma de x? 
[questionando o fato de todas as funções serem constantes]. Acho que não 
era pra ter colocado os valores não, será? [referindo-se a terem substituído a 
variável ao escreverem as equações das retas] 
Mário: Mas aqui é f(x), oh! [apontando a janela de Álgebra com o cursor] 
Alemão: Ah, então vamos continuar... se você acha que tá certo. 
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Após algum tempo, chamaram o pesquisador que lhes explicou que deveriam 

encontrar uma equação de reta para cada valor de m (coeficiente angular) e, após a 

explicação, conseguiram editar as funções e desenvolver a Atividade (ver Figura 104). 

 

Figura 104: Tela da Atividade 1 do Grupo 1 após editar as funções 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao final da Atividade, o grupo determinou a reta que dá a melhor aproximação, 

momento este em que identificamos um evento crítico, uma vez que entendem a razão 

da reta escolhida ser, dentre as disponíveis, a que dá a melhor aproximação. 

 

Mário: A melhor aproximação pra mim é esse feixe aqui, oh! [apontando para 
a reta g, cujo coeficiente angular é 𝑚 = 0,5] 
Alemão: Como assim, melhor aproximação? 
Mário: Então, por exemplo, oh... você tem essa curva aqui... [apontando para 
o gráfico da função 𝑓] qual reta você... qual dessas retas você acha que... se 
assemelha mais com... se você for observar, oh... essa aqui, oh... [apontando 
para a reta g] começa na... na... 
Alemão: Ah é, no zero. [referindo-se à reta g] 
Mário: Essa aqui começa no zero, entende? 
Alemão: Verdade! 
Mário: Então... 
Alemão: Acho que ela é a melhor, a que se aproxima mais... 
Mário: Acho que é a g 
Alemão: ... porque ela começa na origem também. A reta... é y, é? Ou g, né? 
Mário: Agora tem que explicar o por que 
Alemão: Hum... 
Mário: Ou porque a variação... a variação aqui, oh, do segmento é menor 
[apontando para os segmentos que indicam a distância entre cada uma das 
retas e o gráfico da função 𝑓]. 
Alemão: Isso, também!... é a menor, verdade!... A variação... do coeficiente 
angular, né? 
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Mário: Hum? 
Alemão: Coeficiente angular, né? É menor, né?... porque a... a dis... porque 
tem o menor segmento. 
Mário: Uhum! 

 

Acreditamos que o grupo compreendeu o porquê de a reta g ser a que dá a 

melhor aproximação para a função nas proximidades do ponto de abscissa três, com 

valores à esquerda do ponto, por meio do uso de objetos dos Mundo Corporificado, 

os gráficos; e do Mundo Simbólico, registros numérico e algébrico. 

A relação da medida do segmento com o erro só foi estabelecida quando o 

grupo foi completar a tabela no protocolo, pois perceberam, ao ler, que a coluna 𝐸(𝑥) 

representava o erro de aproximação. 

Assim, entendemos que o Grupo 1 alcançou o objetivo que tínhamos com a 

Atividade 1. 

 

Grupo 2: Theodoro, Iceman e Michael Corleone 

 

Assim como o Grupo 1, o Grupo 2 também substitui a variável independente 𝑥 

pelo valor 𝑥 = 3, ao escrever a equação da reta no Exercício 1.1. Mas, criaram um 

controle deslizante para representar o coeficiente angular 𝑚, como mostra a Figura 

105. 

 

Figura 105: Tela da Atividade 1 do Grupo2 com controle deslizante 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Após alguns minutos discutindo sobre o intuito da atividade, o grupo percebeu 

que não poderia ter substituído a variável, e criou uma nova função que também tinha 

𝑚 como um parâmetro, mas que, nessa nova reta, representava o coeficiente angular 

(ver Figura 106). 

 

Figura 106: Tela da Atividade 1 do Grupo 2 com nova equação 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Após definir a equação da reta com coeficiente angular dependendo do controle 

deslizante 𝑚, o grupo iniciou uma discussão acerca da reta que dá a melhor 

aproximação, momento em que identificamos um evento crítico relacionado à 

aproximação possibilitada pelo controle deslizante, e que os fez perceber que os 

valores dados como possíveis inclinações da reta que dá a melhor aproximação não 

eram os melhores. 

 

Theodoro: Aquela reta laranja, a h, ela sempre vai passar no ponto (4,2), ou 
seja... 
Michael Corleone: Ela vai ficar girando em torno de P. 
Theodoro: Ela representa... representa as retas, todas que podem passar 
aqui [movimentando o controle deslizante, mudando a inclinação da reta] ... 
ela sempre vai passar no (4,2). Aí ele quer qual é o 𝑚 melhor que a gente vai 
achar para achar os pontos que tão coladinhos aqui no... [utiliza o recurso do 
zoom, aproximando do ponto P (ver Figura 107)] o 𝑚 que tem que passar no 
P, no limite direito de P e no limite esquerdo de P. Ele quer essa reta aqui, 
oh, a que melhor representa [movimentando o controle deslizante, 
aparentemente tentando fazer com que a reta coincidisse com a função dada] 
é uma coisa que tá entre zero... zero dois e zero três. 
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Michael Corleone: Uhum! 
Theodoro: Então, zero cinco, um e um e meio são valores ruins. 
Michael Corleone: Tem que ser menor que isso. 

 

Figura 107: Grupo 2 utilizando o recurso zoom na Atividade 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O grupo apresentou características corporificadas ao manipular o controle 

deslizante na janela de visualização, alterando as representações gráfica e algébrica 

da reta (realizada automaticamente pelo software), o que permitiu que fizessem 

conjeturas sobre os valores do coeficiente angular, passando, assim, do estágio da 

Matemática Prática para o estágio da Matemática Teórica.  

Entendemos, também, que Theodoro apresentou características do Mundo 

Formal, uma vez que relacionou a ideia de melhor aproximação com os limites laterais.  

Em determinado momento da atividade, o grupo chamou o pesquisador para 

esclarecer uma dúvida sobre os valores do parâmetro m, coeficiente angular da reta. 

Ao visualizar a tela, pensando no objetivo da atividade e na comparação entre os erros 

de aproximação, o pesquisador solicitou que construíssem as três retas solicitadas na 

folha de atividades, cujos coeficientes angulares foram previamente estabelecidos, ao 

invés de utilizarem o controle deslizante como parâmetro, no que foi prontamente 

atendido. 

Ao realizar o Exercício 4.1, o grupo iniciou uma discussão sobre a comparação 
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entre o segmento da janela de visualização, a medida do segmento na janela de 

álgebra e o valor do erro de aproximação na tabela. Neste momento, identificamos um 

evento crítico, pois o grupo relacionou a medida do segmento ao aproximar o valor da 

função por meio de uma reta. 

 

Theodoro: Olha que legal! Exatamente os valores que deu lá [referindo-se 
aos valores na tabela]. 
Michael Corleone: Os valores que deu lá, né? 
Iceman: Coincidência? 
Theodoro: Será? 
Michael Corleone: Compare os segmentos que aparecem na janela de 
álgebra com os dados da tabela. O tamanho dos segmentos é exatamente o 
valor de f de x... 
Theodoro: É o erro!... Ele não chamou isso aqui de erro [referindo-se à 
coluna 𝐸(𝑥) da tabela] ... aqui, oh! Erro de aproximação... esse é o erro de 
aproximação. 
Michael Corleone: Não, não é o erro de aproximação não! É exatamente 
igual. 
Theodoro: Não... Isso aqui, oh, a coluna zero vinte três vinte é a que tá aqui 
zero vinte três vinte... zero setenta e três vinte...zero setenta e três vinte... 
Isso aqui é o erro de aproximação... É assim, a distância que tá o ponto A pro 
ponto B é o erro de aproximação... É isso mesmo, o comprimento ou a 
distância... o comprimento dos segmentos é o erro de aproximação. 

 

Por meio das comparações entre os objetos do Mundo Corporificado, gráficos 

e segmentos presentes na janela de visualização, e os objetos do Mundo Simbólico, 

registro numéricos, presentes na Tabela e na Janela de Álgebra, os participantes 

relacionaram as medidas dos segmentos aos erros cometidos ao aproximar o valor 

da função em um ponto por uma reta, compreendendo que a medida do segmento 

indica a distância entre o gráfico da função e a reta nos pontos de mesma abscissa, 

isto é, o erro de aproximação. 

O Grupo compreendeu que, dentre as retas utilizadas para aproximar o valor 

da função em um ponto, a melhor aproximação é aquela cujo erro de aproximação é 

o menor, mas, ao darem a resposta, confundiram o nome da reta g com a função 𝑓. 

Para auxiliar na compreensão do diálogo, apresentamos a tela da Atividade do 

Grupo 2, no momento da discussão, na Figura 108.  
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Figura 108: Tela da Atividade 1 do Grupo 2 na escolha da reta que dá a melhor 
aproximação 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Theodoro: A reta f, porque é a que dá o menor erro. 
Michael Corleone: Que é a primeira, né? 
Iceman: g! Essa primeira aí! [tentando corrigir os outros participantes] 
Michael Corleone: Qual que é? 
Theodoro: f! 
Michael Corleone: Dá o menor erro! 

 

Figura 109: Resposta do Grupo2 para a Questão 1 da Atividade 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No momento do diálogo, o grupo utilizou o cursor do mouse para indicar a reta 

que melhor aproxima o valor da função em um ponto, mas não se atentou ao nome 

dado à reta que aparece na caixa de diálogo (ver Figura 108), e responderam 

incorretamente no protocolo (ver Figura 109). Mesmo assim, entendemos que o grupo 

alcançou o objetivo da Atividade 1, ao compreenderem os erros de aproximação e a 

escolha da reta que dá a melhor aproximação, visto que se refere a ela como “a 

primeira”. 
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Um momento nos chamou a atenção após o Grupo ter encerrado a Atividade e 

o software de gravação ainda não ter sido encerrado. Theodoro questionou o valor 

𝑥 = 3 escolhido para aproximar o valor da função nas proximidades do ponto (4, 𝑓(4)), 

“Nossa, a gente vai trabalhar com uma distância tão grande, a distância de um do 

ponto que ele quer, porque ele colocou três”, o que mostra que o participante tem, em 

sua Imagem de Conceito, a ideia de vizinhança de um ponto. 

 

Grupo 3: Nelito e Léia 

 

A atividade foi realizada pelo Grupo seguindo exatamente o que era solicitado 

nos itens, sem grandes discussões. 

Após construírem os segmentos solicitados no item 1.4, o grupo discutiu o que 

deveria ser feito. Nesta discussão, identificamos um evento crítico, pois perceberam 

a relação entre as medidas dos segmentos e o erro de aproximação. 

 

Nelito: Compare os segmentos que aparecem na da álgebra... de álgebra 
com os dados da tabela. Onde é a janela de Álgebra? 
Léia: Aqui, oh! [indicando a Janela de Álgebra com o cursor] A gente tem que 
comparar esses valores... Compare os segmentos que aparecem na janela 
de álgebra com os dados da tabela. Acho que a gente tem que comparar isso 
aqui [indica com o cursor as medidas dos segmentos na Janela de Álgebra] 
com isso aqui, oh! 
Nelito: É... deu igual a diferença, né? 
Léia: Oh... esse E de x é a diferença entre esse f de x... a função f de x, qual 
é a função f de x?... essa função aqui, oh! [indicando com o cursor o gráfico 
da função f] ... com y de x. Y de x é o g de E2 [referindo-se a célula E2 da 
tabela]. 
Nelito: g de E2. 
Léia: de três! 
Nelito: que é o três. 
Léia: É! Então deu igual... O que é que a gente fez? Isso, essa função aqui 
[passando o cursor sobre o gráfico da função f na Janela de visualização]. 
Nesse caso, né?... menos... 
Nelito: Léia, eu acho que não é a mesma não. 
Léia: A gente pegou essa função aqui, oh, f para x igual a três, que dá esse 
ponto aqui [indicando o ponto A na janela de visualização]. 
Nelito: Sim! 
Léia: Beleza? f de três é isso. Essa função aqui, oh! [indicando a célula G2 
na tabela (ver Figura 110)] é a função g... qual é a g? [percorrendo as funções 
na janela de visualização para encontrar a função g]... g... 
Nelito: g? 
Léia: de três. Esse! [indicando o ponto B com o cursor]. Então... esse... esse 
[ponto A] menos esse [ponto B] é isso [indicando a célula H2 na tabela]. 
Nelito: Entendi! 
Léia: E o comprimento dos outros segmentos é a mesma coisa, beleza! 
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Figura 110: Grupo 3 indicando a célula G2 na tabela da Atividade 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que, naquele momento, os participantes conseguiram relacionar 

as medidas dos segmentos com seus respectivos valores na tabela, compreendendo 

que as medidas dos segmentos representam o erro cometido ao aproximar os valores 

de uma função por uma reta, por meio da manipulação e percepção das propriedades 

dos objetos do Mundo Corporificado, relacionando-os com sua representação no 

Mundo Simbólico. No protocolo apresentado na Figura 111, os participantes mostram 

explicitamente a relação entre as medidas dos segmentos e as diferenças entre o 

valor da função e os das retas, respectivamente. 

 

Figura 111: Resposta do Grupo3 a ao item 1.4 da Atividade 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No diálogo em que o grupo discute a resposta da Questão 1, identificamos um 
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evento crítico, uma vez que os participantes relacionam características corporificadas, 

da análise das distâncias entre as retas e a função, e características simbólicas, do 

erro de aproximação no registro numérico. 

Para facilitar a compreensão do diálogo, apresentamos a Figura 112, pois os 

participantes utilizam as cores para se referirem às respectivas retas e função. 

 

Figura 112: Tela da Atividade 1 do Grupo 3 após mudarem a cor da função f 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nelito: Não é essa azul? 
Léia: Qual? A melhor aproximação? 
Nelito: Essa azul que reta é?... É a h de x! 
Léia: Eu acho que a que dá a maior... a melhor aproximação é essa vermelha 
aqui [apontando a reta g com o cursor] 
Nelito: Oh, antes nós tínhamos... 
Léia: Não! 
Nelito: Essa aqui é a reta original, né? [referindo-se à função f] A que ele já 
tinha dado, né? Isso... Essa daqui Léia, oh! [indicando a reta g] 
Léia: Também acho! 
Nelito: Né? 
Léia: Uhum... 
Nelito: Essa aqui é a original... 
Léia: Oh... 
Nelito: Que reta é essa? 
Léia: Eu vou mudar a cor da função aqui [inicialmente a função f estava com 
a cor vermelha] 
Nelito: Isso! É isso que eu ia falar, muda pra um verde aí, pra uma cor 
diferente 



243 

Léia: Pode ser esse verde aqui? 
Nelito: Sei que você é palmeirense [risos] 
Léia: Oh, essa é a função [indicando com o cursor à função f] 
Nelito: A que melhor se aproximou dela mesmo foi essa aqui, oh, a vermelha, 
certo? 
Léia: Será que foi a vermelha? 
Nelito: É, porque essa aqui... essa verde que você mudou é a função original, 
a que ele deu 
Léia: É... a gente precisa saber qual das retas se aproxima melhor da ver... 
verde 
Nelito: Da verde! Então é essa aqui, oh! Que reta é essa aqui?  
Léia: É a vermelha. 
Nelito: Clica nela aí pra ver 
Léia: A vermelha é a... g 
Nelito: Então é a g... g de x 
Léia: Você acha que é a g? Por quê? 
Nelito: Qual das retas do feixe... 
Léia: porque é a que mais se aproxima. 
Nelito: ... dá a melhor aproximação. Por quê?... a vermelha... 
Léia: Pode ser a que dá menos... a menor diferença. 
Nelito: Por quê? A menor inclinação? 
Léia: Essa diferença aqui, oh! [indicando os segmentos entre as retas e a 
função𝑓]. De todas, entre a f e a g é a menor 
Nelito: Ela é a menor 
Léia: menor E de x, a gente tá vendo que é, porque tem essa menor diferença 
aqui, oh! [indicando com o cursor a distância entre a função f e a reta g] 

 

Com o diálogo, entendemos que, ao analisarem as distâncias entre a função e 

as retas, os participantes apresentaram características corporificadas que, em 

conjunto com as características simbólicas evidenciadas ao mencionarem os erros de 

aproximação, permitiram que estabelecessem uma relação entre a distância entre a 

reta e a função, medida do segmento, e o erro cometido ao aproximar o valor de uma 

função em um ponto por meio de uma reta. 

Acreditamos que o grupo alcançou o objetivo da Atividade, pois determinaram 

a reta que, nesse caso, melhor aproxima o valor da função no ponto de coordenadas 

(4, 2), com valores à esquerda do ponto, e entenderam a distância entre a função e 

tal reta como o erro de aproximação. 

 

Atividade 2 

 

A Atividade 2 é similar à Atividade 1, nela exploramos o uso da tabela e das 

janelas de visualização e da álgebra, para que, por meio das características 

corporificas e simbólicas propiciadas por elas, os participantes pudessem manipular e 

perceber os erros ao aproximar os valores de uma função nas proximidades de um 

ponto, mas agora, com valores à direita do ponto. 



244 

Na Figura 113, apresentamos a tela inicial da Atividade 2. 

 

Figura 113: Tela inicial da Atividade 2 com o software GeoGebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os três grupos alcançaram o objetivo da Atividade, por meio da manipulação 

das representações gráficas, algébrica, numérica e tabular, apresentaram 

características corporificadas e simbólicas, determinando a reta que melhor aproxima, 

nas condições dadas, o valor da função dada nas proximidades de um ponto e 

entendendo a distância entre a reta e a função como o erro cometido ao realizar tal 

aproximação. Vale ressaltar que os Grupos realizaram a Atividade 2 sem realizar 

muitas discussões, pois essa era similar à Atividade 1. 

 

Grupo 1: Alemão e Mário 

 

O grupo não apresentou dificuldades para realizar a Atividade 2, por ser similar 

à Atividade 1. Inseriu as equações das retas, os pontos e os segmentos no campo 

entrada, além de utilizar a tabela para realizar o cálculo dos valores das funções e dos 

erros de aproximação (ver Figura 114), apresentando características do Mundo 

Simbólico ao completar os campos solicitados. 
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Figura 114: Tela da Atividade 2 configurada pelo Grupo 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao decidir sobre a reta que dá a melhor aproximação, o grupo mostrou 

compreender a ideia envolvida na atividade. Aquele momento de compreensão foi por 

nós identificado como um evento crítico, pois toda a discussão foi realizada com 

características do Mundo Corporificado, sem mencionarem os erros de aproximação. 

 

Mário: Qual das retas que representa a melhor? 
Alemão: Bom... é a g... peraí, peraí... essa aqui... o gráfico é a... o gráfico, 
qual que é o gráfico? É a... a g... essa reta é a g, né? [ver Figura 114] 
Mário: Uhum... 
Alemão: Então ela é a mais próxima do gráfico, a que se aproxima mais, não 
é?... É... a distância, né? 
Mário: É! E não tenho explicação melhor... até aí... se tá vendo... Então... 
porque aqui, oh, a reta g se aproxima mais... é... por se aproximar mais 
próxima da curva, dessa curva aqui, oh! [indicando a função f com o cursor] 
É da curva... f de x... Então, a reta g se aproxima mais da reta f de x. 
Alemão: É a que mais se aproxima 
Mário: É que se a gente for ver o ponto A... aqui... se você for ver, também 
oh, o ponto P e o ponto A têm uma distância menor que o ponto P e o ponto 
B, que o ponto P e o ponto C e que o ponto P e o ponto D 
Alemão: Então a que melhor se aproxima é a g mesmo 
Mário: e aqui, oh, os segmentos AB, AC e AD têm a mesma abscissa que é 
x. 
Alemão: Uhum... 

 

Na discussão, entendemos que a característica corporificada das 

representações gráficas possibilitou aos participantes a compreensão da ideia de 
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aproximar os valores de uma função em pontos próximos, pela comparação dos 

segmentos. Notamos que as representações numéricas, características do Mundo 

Simbólico, foram deixadas de lado no momento da discussão, uma vez que não 

apontaram as medidas dos segmentos como os erros de aproximação e não os 

utilizaram para auxiliar na escolha da reta que melhor aproxima o valor da função nas 

proximidades de um ponto. 

Acreditamos que o grupo atingiu o objetivo da Atividade, uma vez que 

escolheram corretamente qual das retas, dentre as disponíveis, dá a melhor 

aproximação do valor da função nas proximidades do ponto dado, com valores à 

direita do ponto. Mas, notamos durante a análise do vídeo referente a essa Atividade, 

que os participantes não mencionam terem relacionado as medidas dos segmentos 

aos erros de aproximação, indicam apenas que as medidas dos segmentos 

representam as distâncias entre as retas. Tal relação, foi estabelecida ao final da 

Atividade 1, quando perceberam que a coluna 𝐸(𝑥) representava o erro de 

aproximação. 

 

Grupo 2: Theodoro, Iceman e Michael Corleone 

 

O grupo não apresentou dificuldades com a Atividade 2, conseguindo 

desenvolver todos os itens. 

Ao ler o enunciado, Theodoro se mostrou incomodado com a escolha da 

abscissa 𝑥 = 5, para aproximar o valor da função no ponto de coordenadas (4, 𝑓(4)). 

 

Theodoro: Determinar, se é que existe, uma reta que represente uma boa 
aproximação para o valor da função nas proximidades... 
Iceman: Se é que existe! 
Theodoro: É possível... é possível não existir, pra isso...Não, não vai existir! 
Iceman: vai... vai... vai... 
Theodoro: Trabalhando com quatro e um ponto tão longe, não vai existir! 

 

Compreendemos a insatisfação de Theodoro, visto que ele, na Atividade 1, 

demonstrou ter em sua Imagem de Conceito o “Já-encontrado”, com características 

do Mundo Formal, relacionado à ideia de vizinhança de um ponto. Destacamos que 

os valores três e cinco foram escolhidos para uma abordagem inicial, e que, nas 

atividades seguintes, tomamos valores significativamente mais próximos do ponto de 

abscissa quatro do que esses das duas primeiras atividades. 
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Ao discutirem sobre a relação entre as medidas dos segmentos, na janela de 

álgebra, e os valores dos erros, na tabela, o grupo mostrou ter compreendido tal 

relação, inclusive fazendo uma associação com a representação gráfica, na janela de 

visualização, o que identificamos como um evento crítico, pois Michael Corleone e 

Theodoro esclareceram para Iceman a resposta apresentada no protocolo. 

 

Michael Corleone: O tamanho do segmento é igual ao módulo do erro! 
Theodoro: O E de x é o valor do erro da função no y, aqui... y de x agora é o 
valor da função no [inaudível] tá aqui... essa é a distância [entendemos que 
Theodoro apontava a representação gráfica na janela de visualização]. 
Iceman: Então é só por dedução. 
Theodoro: É o erro! Você tem uma função de nome f de x, tem uma função 
que você criou... a diferença entre elas é o tanto de erro que tem. 
Michael Corleone: Que é exatamente o mesmo tamanho do segmento. 
Iceman: Sim, sim... é que ele colocou aqui... a distância do segmento é o 
módulo do erro. 
Theodoro: Ah... pode escrever comprimento. 
Michael Corleone: O comprimento do segmento é o módulo do erro. 

 

Na discussão da resposta, entendemos que o grupo estabeleceu uma relação 

entre as representações numérica, gráfica e algébrica do erro de aproximação, 

apresentando características simbólicas, trabalhando com as formas algébrica e 

numérica da função e das retas, e características corporificadas, das propriedades 

dos gráficos e dos segmentos. Acreditamos que o grupo desenvolveu a Atividade no 

estágio da Matemática Prática, da manipulação dos objetos dos Mundos Corporificado 

e Simbólico, e estabeleceu que o erro ao aproximar uma função por uma reta é a 

diferença entre elas. 

Acreditamos que o grupo alcançou o objetivo da Atividade, uma vez que 

estabeleceu que a reta g, com coeficiente angular 𝑚 = 0,5, é a que dá a melhor 

aproximação, dentre as retas candidatas à reta de melhor aproximação da função, 

com valores à direita do ponto. 

 

Grupo 3: Nelito e Léia 

 

Ao fazer a leitura da Atividade 2, o grupo concluiu que era muito parecida com 

a Atividade 1, e resolveu inserir no software todas as retas e preencher a tabela antes 

de discutir as repostas que apresentariam. 

Na Figura 115, apresentamos a tela da atividade configurada pelo Grupo 2 para 

auxiliar na compreensão do diálogo e dos protocolos. 
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Figura 115: Tela da Atividade 2 configurada pelo Grupo 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No item 2.4, o grupo entendeu que a resposta seria bem parecida com a dada 

na Atividade 1. 

 

Léia: Se a gente não tivesse entregado a outra, só era meio que copiar, né? 
Nelito: É por isso que ele está recolhendo. 
Léia: A única coisa que mudou aqui é que temos que usar o módulo. Deixa 
eu escrever. 

 

No protocolo apresentado pelo grupo, observamos que o grupo compreendeu 

que a medida do segmento corresponde ao erro, representado na tabela por          

𝐸(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑦(𝑥), como podemos observar na Figura 116. 

 

Figura 116: Resposta do Grupo 3 do para o item 2.4 da Atividade 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No protocolo apresentado, entendemos que o grupo apresentou características 
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simbólicas ao relacionar a medida do segmento à diferença entre os valores da função 

e da reta no ponto de abscissa cinco, por meio da análise das representações 

numéricas presentes na janela de álgebra e na tabela.  

O grupo também apresentou uma resposta correta à Questão sobre a reta que 

dá a melhor aproximação no protocolo (ver Figura 117), sem grandes discussões. 

 

Nelito: Acho que é essa aqui de novo. 
Léia: De novo a vermelha, né? 
Nelito: É... quem é essa reta aí? 
Léia: Eu acho que é a... acaba sendo a g de novo [selecionando a reta com 
o mouse]. 
Michel: Hummm... Mas a que tá mais próximo é ela, né? ... a g. 

 

Figura 117: Resposta do Grupo 3 para a Questão da Atividade 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O grupo apresenta características do Mundo Corporificado ao analisar a 

proximidade entre as retas e a função, e características do Mundo Simbólico, pois ao 

associar o erro à proximidade das retas à função, associou a representação gráfica à 

representação numérica.  

Entendemos que o grupo atingiu o objetivo da Atividade, uma vez que 

relacionou os segmentos, na janela de visualização, ao erro de aproximação presente 

na janela de álgebra, além de escolher corretamente, dentre as retas disponíveis, a 

que dá a melhor aproximação à função no ponto dado, com valores à direita do ponto. 

Com as Atividades 1 e 2, os grupos demonstraram ter compreendido a ideia do 

erro gerado ao aproximar os valores de uma função por meio de uma reta na 

vizinhança de um ponto dado. Além de utilizarem o menos erro de aproximação para 

eleger àquela que dá a melhor aproximação, dentre as que havíamos disponibilizado. 

 

Atividade 3 

 

Nesta atividade, exploramos o uso da janela de álgebra, da janela de 

visualização e da tabela para que os participantes, por meio de manipulação e de 
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percepções sobre os dados numéricos, algébricos e gráficos, pois, pretendíamos que 

elencassem, pela análise da tabela, qual das retas apresentou os menores erros pela 

esquerda e pela direita e a elegessem como a reta que dá a melhor aproximação dos 

valores de uma função na vizinhança do ponto de abscissa 𝑥 = 4. 

Na Figura 118, apresentamos a tela inicial da Atividade 3. 

 

Figura 118: Tela inicial da Atividade 3 com o software GeoGebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Acreditamos que os três grupos chegaram ao objetivo da atividade, uma vez 

que conseguiram determinar a reta que dá a melhor aproximação aos valores da 

função nas proximidades de um ponto, analisando qual apresenta os menores erros 

de aproximação pela direita e pela esquerda, nesta Atividade com erros de centésimos 

de milésimos. 

 

Grupo 1: Alemão e Mário 

 

Na Atividade 3, o Grupo 1 determinou as equações das retas cujos coeficientes 

angulares foram pré-estabelecidos e disponibilizados na atividade, apresentando 

domínio das características simbólicas referentes à equação de uma reta. Em 

seguida, inseriu tais equações no campo “entrada” do software, gerando as 
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representações corporificadas das retas. Mas, teve dificuldades para o preenchimento 

da tabela, mais precisamente, para inserir os dados e determinar os erros de 

aproximação gerados por cada reta, nos pontos dados. Dessa forma, o grupo solicitou 

o auxílio do pesquisador, que os ajudou no preenchimento da célula C4 (ver Figura 

119) explicando-lhes que deveriam iniciar com o sinal de igual e, em seguida, digitar 

a fórmula com a qual poderiam determinar o erro. 

 

Figura 119: Planilha da Atividade 3.4 com destaque para a célula C4 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Após compreenderem o funcionamento da tabela, o grupo calculou facilmente 

o erro cometido ao aproximar √3,9998 pela reta de coeficiente angular 𝑚 = 1. 

O grupo apresentou dificuldades para compreender o que deveria fazer para 

responder ao item 3.4b, que solicitava a reta que proporciona uma boa aproximação 

linear para √4,00001, e solicitou o auxílio do pesquisador. Nesse momento, 

identificamos um evento crítico, pois, na discussão, conseguiram determinar qual é a 

reta essa reta. 

 

Mário: Uma boa aproximação linear? 
Pesquisador: Qual delas dá uma boa aproximação linear? Qual aproxima 
melhor? 
Alemão: Eu acho que é a... a i... é a i. 
Mário: Eu acho que vai ser o m zero, então... pra dar a aproximação... no E7 
[referindo-se à célula da tabela, que, representa o erro para 𝑚 = 0,25 (ver 
Figura 119)] 
Pesquisador: Hum... mas o m corresponde a qual reta? 
Mário: É... zero vírgula... é essa aqui, oh!... A tá! 
Alemão: É a i... essa daqui [nesse momento há um som de batida com algum 
objeto. Acreditamos que Alemão indica a reta na tela] 
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Mário: Hum? 
Alemão: Essa daqui... mais próxima. [indicando a reta i] 
Mário: Qual reta, né? 
Alemão: É 
Mário: Então você pode escrever essa daqui [apontando a reta i na janela de 
álgebra com o cursor] 

 

Figura 120: Resposta do Grupo 1 para o Item 3.4b 

 

Arquivo pessoal 

 

Para responder o item 3.4b, o grupo utilizou as três representações disponíveis, 

a numérica, presente na tabela; a gráfica, na janela de visualização; e a algébrica, na 

janela de álgebra, apresentando características dos Mundos Corporificado e 

Simbólico. Entendemos que, por meios das relações entre as representações das 

retas na janela de visualização e dos erros de aproximação na tabela, os participantes 

relacionaram os objetos dos Mundos Corporificado e Simbólico, no estágio da 

Matemática Prática, e compreenderam a ideia da reta que dá a melhor aproximação 

para o valor de uma função nas proximidades de um ponto, característica do Mundo 

Formal, e passaram ao estágio da Matemática Teórica. 

O grupo respondeu corretamente à Questão da Atividade 3, momento em que 

identificamos um evento crítico, porque, ao escolher a reta que dá a melhor 

aproximação, analisaram tanto os registros numéricos da tabela quanto a 

representação gráfica. Após o diálogo, apresentamos a Figura 121 para auxiliar na 

compreensão, pois os participantes referem-se às cores para indicar as retas. 

 

Mário: Eu acho que é a reta i... olha... aqui deu tudo zero. 
Alemão: Concordo!... Assim oh... se você for olhar a que se aproxima mais 
de todas aqui. 
Mário: Geometricamente... 
Alemão: É... essa aqui, né? É a verde que é essa aqui, né? 
Mário: É... a verde é a que ele deu. 
Alemão: Essa daqui! 
Mário: É! 
Alemão: A que se aproxima dela é a azulzinha [reta h], que... é essa 
laranjinha [reta i] aqui, oh! Olha a laranjinha, olha a proximidade pra verde 
[função𝑓], oh! 
Mário: Verdade! 
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Figura 121: Tela da Atividade 3.4 preenchida pelo Grupo 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Com a escolha correta da reta que dá a melhor aproximação, entendemos que 

o grupo atingiu o objetivo da Atividade. 

Acreditamos que as múltiplas representações, gráfica, algébrica e numérica, 

para o estudo da aproximação, facilitou a compreensão do grupo sobre a reta que dá 

a melhor aproximação, assim como, o início do estudo com elementos dos Mundos 

Corporificado e Simbólico, no estágio da Matemática Prática, possibilitou a construção 

de características formais da reta que dá a melhor aproximação e do erro cometido 

ao utilizar uma reta para aproximar o valor de uma função nas proximidades de um 

ponto, passando para o Estágio da Matemática Teórica. 

 

Grupo 2: Theodoro, Iceman e Michael Corleone 

 

No início da Atividade 3, após realizar a leitura do texto inicial, Theodoro 

chamou o pesquisador para relatar que nas Atividades anteriores havia destacado que 

considerou os pontos de abscissa 𝑥 = 3 e 𝑥 = 5 valores muito ruins para fazer uma 

aproximação de valores próximos ao ponto de coordenadas (4, 𝑓(4)). 
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Theodoro: Eu também, professor, considerei os pontos muito distantes... eu 
falo lá na gravação. Eu considerei os pontos muito distantes, o ponto três e o 
ponto cinco... não vai dar uma reta boa pra estudar. 
Pesquisador: Realmente, a aproximação nas anteriores [referindo-se às 
Atividades 1 e 2] não é boa. 

 

Na Figura 122,apresentamos a tela da Atividade configurada pelo Grupo 3 para 

uma melhor compreensão dos diálogos. 

 

Figura 122: Tela da Atividade 3 configurada pelo Grupo 3 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Ao analisar as respostas ao item 3.4a da Atividade 3, entendemos que o Grupo 

não compreendeu bem o enunciado, uma vez que solicitamos o erro de aproximação 

cometido ao utilizar a reta com coeficiente angular 𝑚 = 1 para calcular o valor de 

√3,9998 e, ao invés disso, calculou o valor aproximado, como mostra a Figura 123. 

 

Figura 123: Resposta do Grupo 2 para o item 3.4a da Atividade 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Na discussão do grupo sobre os itens 3.4d e 3.4e, que abordam a aproximação 

do valor da função no ponto (4, 𝑓(4)) por valores, respectivamente, pela direita e pela 

esquerda, identificamos um evento crítico no momento em que o grupo analisou a 

tabela para eleger qual é a melhor reta para realizar a aproximação. 

 

Theodoro: Todas as funções no quatro vão estar iguais, vai dar quatro e 
dois... para valores de x maiores do que quatro... maiores do que quatro são 
esses três aqui... quatro zero um, quatro zero dois e quatro zero três [fazendo 
a leitura de uma forma rápida dos valores 4,00001; 4,00002 e 4,00003, 
respectivamente]. 
Iceman: Sim, sim... 
Theodoro: Quais são as melhores? A melhor... é uma só que é a melhor... é 
a que o erro tá dando zero... o erro dela é zero... tem duas muito próximas 
com zero zero vinte e cinco. 
Michael Corleone: Todos aí são erros? 
Theodoro: É, isso daqui é erro. E de x não significa erro de x? 
Michael Corleone: Tá! 
Theodoro: Aí perguntou... pela tabela, qual a... qual... é uma reta! 
Michael Corleone: Entendeu! 
Theodoro: Mas pra todos os valores que a gente colocou, todos os valores 
próximos de quatro. 
Michael Corleone: Eu acho que é essa daí. 
Theodoro: Essa reta tá com erro zero. 
Michael Corleone: Então é ela. 
Theodoro: Qual é a letra dela [perguntando sobre o nome dado a reta]. 
Iceman: g! 
Theodoro: O m é zero vinte e cinco ou menos zero vinte e cinco? 
Iceman: zero vinte e cinco positivo. Ahhh... o outro é a mesma coisa, só que 
da esquerda... vai ser o mesmo cara, velho! 
Michael Corleone: Ele é o mais próximo pela esquerda também? 
Iceman: Sim! 

 

No diálogo, entendemos que o grupo, por meio da análise dos registros 

numéricos dos erros na tabela, apresentou características simbólicas ao eleger a reta 

com coeficiente angular 𝑚 = 0,25 como a que dá a melhor aproximação da função, 

tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, por provocar um erro zero (valor 

que aparece na tabela). 

A questão do erro próximo de zero apareceu na discussão sobre qual das retas, 

em sua representação algébrica, dá a melhor aproximação para valores da função 

nas proximidades do ponto 𝑃(4, 𝑓(4)), momento este em que identificamos como 

evento crítico devido à escolha correta da reta e da crítica ao valor apresentado na 

tela (ver Figura 124). 

 

Theodoro: É a n do mesmo jeito... é sempre igual. 
Iceman: É a menor taxa de erro, né?... Não parece que tipo... tá errado a 
gente colocar erro zero? 
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Theodoro: Eu tô pensando nisso... tá muito certo pra... pra... pra ser 
Matemática. 
Iceman: Tá muito certo pra ser matemática... Theodoro [falando como se 
estivesse fazendo uma citação da fala de Theodoro]. 
Theodoro: Erro zero... pra dar erro zero... O GeoGebra está enganando a 
gente, porque o GeoGebra está com menos casas decimais. Tem erro aqui! 
Iceman: Amigão... tem erro, mas está em uma casa decimal bem distante. 
Theodoro: Então vamos escrever que os erros estão próximos de zero. 

 

Figura 124: Resposta do Grupo 2 para a Questão final da Atividade 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que o grupo apresentou características simbólicas para a escolha 

da reta que dá a melhor aproximação dos valores da função nas proximidades do 

ponto 𝑃(4, 𝑓(4)), ao analisar os valores numéricos e concluir que a reta é a que tem 

coeficiente angular 𝑚 = 0,25, no estágio da Matemática Prática, e passou para o 

estágio da Matemática Teórica, ao entender características formais da aproximação, 

inclusive tecendo críticas ao erro de aproximação exibido na tela para a reta. 

Após a conclusão da Atividade, entendemos que o grupo alcançou o objetivo 

por nós esperado, compreendendo os erros de aproximação e analisando-os 

corretamente pela direita e pela esquerda. 

 

Grupo 3: Nelito e Léia 

 

Assim como ocorreu com o Grupo 1, o Grupo 3 também apresentou 

dificuldades no preenchimento da tabela para o cálculo do erro de aproximação, o que 

não ocorreu ao digitar as equações das retas no campo entrada. 

No diálogo referente ao item 3.4b, que solicita a reta que dá a melhor 

aproximação para √4,00001, identificamos um evento crítico, pois o grupo aponta a 

reta correta devido ao erro zero, fazendo, também, uma interpretação do registro 

gráfico. 

 

Léia: Qual reta proporciona uma boa aproximação pra tal, tal, tal,t al e tal... 
pra esse aqui, oh!  
Nelito: Hã? 



257 

Léia: A b está perguntando para esse valor aqui, oh! Esse número aqui [indica 
o valor 4,00001 com o cursor (ver Figura 125)]. 
Nelito: Entendi. 
Léia: Pra mim, a melhor aproximação, nesse caso, é a reta p, porque o erro 
é zero. 
Nelito: A original qual é? 
Léia: É essa verde aqui, oh!... A curva verde. 
Léia: Não é? A que deu zero. 
Nelito: Isso! Essa laranja aí. 

 

Figura 125: Léia apontando o valor solicitado no item 3.4b da Atividade 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao escolher a reta que proporciona a melhor aproximação para os valores da 

função nas proximidades de um ponto, o grupo apresentou características simbólicas, 

ao analisar os dados da tabela, e características corporificadas ao analisar a melhor 

reta pela observação da representação gráfica da função e das retas. 

Na discussão referente ao item 3.4c, que solicita um valor aproximado de 

√4,00002 com um erro não superior a 0,00001, identificamos um evento crítico pois 

os participantes apresentaram dificuldades em comparar números decimais, o que fez 

com que respondessem incorretamente este item. 

Para uma melhor compreensão do diálogo, sugerimos a observação da Figura 

125 e da Figura 126. 
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Léia: pode usar a p, essa... pode ser essa? 
Nelito: a meio e a um [referindo-se aos valores do coeficiente angular m] 
pode ser os dois, né?... os três quer dizer... zero vinte e cinco. 
Léia: Eu acho que não pode usar essa. [referindo-se a reta com coeficiente 
angular 𝑚 = 1] 
Nelito: Não pode usar zero vinte cinco, meio e um? 
Léia: Quanto que é zero mais... Não! Acho que não pode usar nem esse, 
nem esse. [referindo-se as retas com coeficientes angulares 𝑚 = 0,5 e 𝑚 =
1] 
Nelito: Não, que não seja superior [ao erro 0,00001]. 
Léia: O erro não pode ser superior, então... nem isso negativo, nem positivo 
[refeindo-se a reta com 𝑚 = 1]. 
Nelito: Não, mais isso aqui, ele é maior que qualquer coisa negativa. 
[referindo-se ao erro indicado no enunciado] 
Léia: Não, então tem... pra mim tem que tá no in... o erro tem que tá no 
intervalo entre menos esse número e esse número. [referindo-se ao erro] 
Nelito: E ele. 
Léia: porque é um erro... um intervalo, eu acho... eu acho... então eu acho 
que só serve p. 
Nelito: Eu colocaria os três, porque se ele está falando que é superior... deixa 
esse aí então. 
Léia: Pra mim, oh, eu acho que o erro dessa é igual ao erro dessa [som de 
batida na tela, provavelmente apontando para os números] e dessa é igual 
ao dessa. 
Nelito: Só ficou o zero então? 
Léia: Tanto que essa reta. 
Nelito: tem o mesmo erro. 
Léia: Tem a mesma distância que essa [não identificamos a que reta Léia se 
referia]. 
Nelito: Sim... tem! 
Léia: Essa em relação a essa. Sei lá, tipo... não é a mesma distância é o 
mesmo erro. Se a gente fosse fazer aqueles segmentozinhos  
Nelito: Vai dar a mesma coisa 
Léia: Eu acho que ia dar a mesma distância, entendeu? 
Nelito: Então vai ficar m igual a zero vinte e cinco? 
Léia: Isso! ... Ah... faltou responder uma pergunta: dá pra ver isso aqui pelo 
gráfico? [abrindo horizontalmente a janela de visualização (ver Figura 126)] 
Nelito: O que? 
Léia: Que não dá pra usar nem... oh... a única reta boa aqui pra gente usar é 
a ... p... essa... 
Nelito: É a laranja 
Léia: ... laranja... dá pra ver pelos gráficos isso?... Sim! 
Nelito: Dá! Claro que dá! 
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Figura 126: Léia expande a janela de visualização no item 3.4c da Atividade 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que o grupo apresentou características simbólicas ao analisar os 

dados da tabela e perceber que o erro de aproximação deveria pertencer ao intervalo 

[−0,00001, 0,00001]. Também apresentou características corporificadas ao observar 

os gráficos e perceber que a reta que dá a melhor aproximação aos valores da função 

nas proximidades do ponto 𝑃 = (4, 𝑓(4)) é a reta cujo coeficiente angular é 𝑚 = 0,25. 

Acreditamos que os participantes passaram do estágio da Matemática Prática ao 

estágio da Matemática Teórica, ao analisar e perceber propriedades dos objetos dos 

Mundos Simbólico e Corporificado e fazer conjecturas sobre o intervalo numérico ao 

qual o erro de aproximação deveria pertencer e, também, qual das retas é a que dá a 

melhor aproximação. 

Temos que destacar dois fatos. O primeiro é que mesmo tendo conjecturado 

corretamente sobre o erro pertencer ao intervalo [−0,00001, 0,00001], os participantes 

erraram ao afirmar que poderiam utizar apenas a reta com coeficiente angular          

𝑚 = 0,25, pois as retas cujos coeficientes angulares são, respectivamente, 𝑚 = 0 e 

𝑚 = 0,5 também proporcionam um erro de aproximação no intervalo mencionado. O 

segundo, que os participantes afirmaram ser possível observar no gráfico qual das 

retas poderia ser utilizada para dar uma aproximação inferior a 0,00001, o que está 

correto, mas que isso só é possível utilizando-se o recurso zoom do software 

GeoGebra. 



260 

Na discussão do grupo sobre a aproximação dos valores da função por uma 

reta no ponto 𝑃 = (4, 𝑓(4)) pelo lado direito e pelo lado esquerdo, respectivamente, 

encontramos um evento crítico, no momento em que fazem a escolha da reta 

recorrendo ao gráfico. 

 

Léia: Qual reta tem uma boa aproximação? A reta?  
Nelito: Pela direita? 
Léia: p! 
Nelito: Não, mas a p... 
Léia: Pela direita qual que se aproxima bem? Essa não se aproxima bem 
[não conseguimos identificar a qual reta Leia se referiu]. 
Nelito: Eu acho que se apro... 
Léia: Essa [indicando com o cursor a reta p (ver Figura 127)]. 
Nelito: Essa azul? 
Léia: Não! 
Nelito: Por quê? Essa p qual é? Não dá pra gente saber qual é a p, né? Na 
verdade, é a r que você tá falando, né Léia? 
Léia: Não, essa aqui, a laranja, oh! p... A r é a preta... essa daqui, oh! 
[apontando com o cursor]... ela se aproxima bem [referindo-se à reta laranja]. 
Nelito: Bom... pela direita, né? 
Léia: Você tá entendendo qual é a função? É essa verde aqui, oh! [apontando 
com o cursor]. 
Nelito: Sim, sim! Essa aqui é a original, sei. É que eu estava vendo ela 
quebrada, né? 
Léia: Concorda? Pela direita é a p, pela esquerda também! 
Nelito: É, também é ela. Isso que eu tô falando. 
Léia: Se ele perguntar pela esquerda, eu vou até dizer já, a reta p. 

 

Figura 127: Léia apontando a reta p na Atividade 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que o grupo compreendeu que a reta com coeficiente angular  
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𝑚 = 0,25 é a reta que dá a melhor aproximação tanto pela direita quanto pela 

esquerda, fazendo observações e percebendo a distância entre as representações 

gráficas da função e das retas, objetos do Mundo Corporificado, presentes no estágio 

da Matemática Prática. 

Na resposta do grupo à Questão final da Atividade 3, verificamos a presença 

de características dos Mundos Formal e Corporificado (ver Figura 128). 

 

Figura 128: Resposta do Grupo 3 para a Questão final da Atividade 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na resposta, entendemos que o grupo apresenta características do Mundo 

Formal ao afirmar que a reta que dá a melhor aproximação aos valores de uma função 

nas proximidades de um ponto é aquela que proporciona o menor erro de 

aproximação; e características corporificadas ao afirmar que é possível perceber essa 

característica pelo gráfico.  

Entendemos que o objetivo da Atividade foi alcançado pelo Grupo e que os 

participantes passaram do estágio da Matemática Prática, do trabalho com os objetos 

corporificados e simbólicos, para a Matemática Teórica, ao conjecturar, compreender 

e relacionar a reta que dá a melhor aproximação ao erro cometido ao utilizá-la para 

aproximar os valores de uma função nas proximidades de um ponto. 

 

Atividade 4 

 

Na Atividade 4, exploramos o uso da janela de álgebra e da janela de 

visualização. Ao iniciar a Atividade, os participantes utilizaram um arquivo com as 

representações algébricas e gráficas da função 𝑓: ℝ → ℝ, definida por 𝑓(𝑥) = √𝑥; e 

das retas de equação 𝑔(𝑥) = 2 − 0,5(𝑥 − 4), ℎ(𝑥) = 2 − 0(𝑥 − 4),                                 

𝑖(𝑥) = 2 + 0,25(𝑥 − 4), 𝑗(𝑥) = 2 + 0,5(𝑥 − 4) e 𝑘(𝑥) = 2 + 1(𝑥 − 4) que interceptam a 

função 𝑓 no ponto 𝑃 = (4, 𝑓(4)). Esperávamos que, por meio do recurso zoom do 

software GeoGebra, os participantes pudessem verificar que a reta que dá uma boa 

aproximação para os valores da função próximos ao ponto de abscissa 𝑥 = 4 aparenta 
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sobrepor-se ao gráfico da função 𝑓, e que só existe uma nas condições dadas. 

Nesta Atividade, entendemos que o Grupo 1 não alcançou o objetivo da 

Atividade, pois, para eles a Atividade não foi suficiente para que os participantes do 

grupo compreendessem que, nas proximidades de um ponto, os gráficos de uma 

função e o da reta que dá a melhor aproximação para valores da função nas 

proximidades desse ponto praticamente se sobrepõem.  

Entendemos que os Grupos 2 e 3 chegaram ao objetivo da atividade, pois 

perceberam que a reta que dá a melhor aproximação dos valores de uma função nas 

proximidades de um ponto é única e que os gráficos da reta e da função nas 

proximidades do ponto, praticamente, coincidem. 

 

Grupo 1: Alemão e Mário 

 

Ao iniciar a Atividade 4, o grupo utilizou o recurso zoom, mas não identificou 

diferenças após as ampliações (ver Figura 129), fato que identificamos como evento 

crítico, pois esse item era fundamental para possibilitar a compreensão e, com isso, 

alcançar o objetivo esperado por nós. 

 

Figura 129: Aproximação realizada pelo Grupo 1 na Atividade 4 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Mário: Não houve diferença... aparentemente, não houve diferença... a não 
ser nas unidades do... 
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Alemão: É... dos eixos cartesianos. 
Mário: nos eixos cartesianos. 

 

Ao assistir ao vídeo, notamos que o grupo não realizou muitas ampliações, o 

que pode ter contribuído para que não percebessem que a reta que dá a melhor 

aproximação é a que mais se aproxima da função dada. 

Na resolução do item 4.2, o grupo realizou a atividade de uma forma diferente 

da que imaginávamos, uma vez que não utilizou a equação da reta indicada por nós 

nas Atividades anteriores e que estava presente nas equações na janela de álgebra. 

No diálogo referente a este item, identificamos um evento crítico, pois o grupo 

introduziu no campo de entrada a equação reduzida da reta com coeficiente angular 

𝑚 = 0,1 e utilizou o método de tentativa e erro para determinar qual seria o coeficiente 

linear para que passasse pelo ponto 𝑝 = (4, 𝑓(4)). 

 

Mário: N de x é igual a... é n, né? 
Alemão: zero vírgula um. 
Mário: a inclinação zero ponto um... x... mais... o f de quatro... em dois... em 
dois? [aparentando surpresa ao ver que a reta não passou no ponto P (ver 
Figura 130 ]... não é no dois que eu fiz?  
Alemão: Hum... f de quatro. 
Mário: Peraí [alterando o coeficiente linear para quatro]. Não! Coloquei no 
dois [mudando novamente o coeficiente linear para dois]... Oh, eu posso criar 
uma função... o m não é a inclinação? 
Alemão: Isso! 
Mário: zero vírgula um mais... hum... o coeficiente linear... coeficiente 
angular, coeficiente linear... um é a inclinação. 
Alemão: Que é zero vírgula um! 
Mário: zero vírgula um mais... 
Alemão: coeficiente linear é o que corta o eixo y. 
Mário: [após testarem alguns valores]... oh, aqui passou! [ao digitar a 
equação 𝑛(𝑥) = 0.1𝑥 + 1.6] 
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Figura 130: Mário inseriu a equação reduzida da reta   

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No diálogo notamos a presença de um “Já-encontrado” referente à equação 

reduzida da reta que dificultou o desenvolvimento da atividade pelo grupo. Afirmamos 

isso, pois, após determinar as retas com coeficientes angulares 𝑚 = 0,1 e 𝑚 = 0,3, o 

grupo não percebeu que a reta com coeficiente angular já constava na atividade, e 

tentou utilizar a mesma forma para inseri-la no GeoGebra. Algumas tentativas depois 

o grupo desistiu e concluiu que tal reta não passava pelo ponto 𝑃 = (4, 𝑓(4)), como 

podemos ver na Figura 131. 

 

Figura 131: Resposta do Grupo1 ao item 4.2 da Atividade 4 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao continuar a Atividade, no item 4.3 que solicitava a determinação do erro 

cometido ao aproximar o valor da função f por meio da reta de coeficiente angular   
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𝑚 = 0,25 e o valor aproximado, o grupo não percebeu que se tratava da mesma reta 

do item anterior a qual havia afirmado que não proporcionava uma boa aproximação 

para valores da função e, sem apresentar dificuldades, inseriu corretamente a função 

erro no GeoGebra. 

Para o cálculo do erro e do valor aproximado da função f pela reta de coeficiente 

angular 𝑚 = 0,25, o grupo exibiu e utilizou a tabela no software (ver Figura 132). 

 

Figura 132: Grupo 1 exibe a tabela para determinar o erro no item 4.3 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que o grupo apresentou características simbólicas, no estágio da 

Matemática Pratica, ao inserir a função erro no software e, também, ao calcular por 

meio da tabela os valores da aproximação e do erro cometido por tal aproximação. 

Destacamos que a representação gráfica do erro não foi mencionada pelo 

grupo e, por isso, entendemos que este não apresentou características corporificadas 

durante a resolução desse item. 

Entendemos que o grupo não alcançou o objetivo esperado por nós com essa 

Atividade, uma vez que não percebeu que a reta que dá a melhor aproximação dos 

valores da função nas proximidades de um ponto, aparentemente, se sobrepõe ao 

gráfico da função e, devido ao “Já-encontrado” relacionado à equação reduzida da 

reta, desenvolveram incorretamente o item 4.2 da Atividade. 
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Grupo 2: Theodoro, Iceman e Michael Corleone 

 

Após Theodoro  aproximar a função por meio do zoom (ver Figura 133), o grupo 

iniciou uma discussão do item 4.1, na qual identificamos um evento crítico em que 

percebem que a reta que dá a melhor aproximação para os valores da função 

próximos ao ponto de abscissa 𝑥 = 4 é aquela que, devido ao zoom, se confunde com 

o gráfico da função (ver Figura 134). 

 

Figura 133: Tela da Atividade 4 após Theodoro dar zoom 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Theodoro: A i e a f, elas estão quase... [referindo-se à reta i e à função f] 
Michael Corleone: Quase uma em cima da outra. 
Theodoro: A f quase desaparece, oh! [dando mais zoom] elas praticamente 
coincidem. 
Michael Corleone: Elas coincidem... as outras continuam, parece, bem 
distantes. 
Theodoro: A reta f e a reta i praticamente se coincidem. Teve a melhor 
aproximação. 
Michael Corleone: E as outras parecem que continuam longe... parece não, 
continuam! 
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Figura 134: Resposta do Grupo 2 para o item 4.1 da Atividade 4 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O grupo apresentou características do Mundo Corporificado ao manipular, por 

meio do recurso zoom, os gráficos presentes na janela de visualização, no estágio da 

Matemática Prática. Essa manipulação possibilitou ao grupo a percepção de que a 

reta que dá a melhor aproximação da função, nas proximidades do ponto P, se 

assemelha ao gráfico da função dada, propiciando assim a melhor aproximação linear. 

Para responder à pergunta do item 4.2, o grupo inseriu as retas com 

coeficientes angulares 𝑚 = 0,1 e 𝑚 = 0,3 no campo de entrada e simultaneamente a 

representação gráfica correspondente a cada uma foi criada na janela de visualização. 

Para analisar se as retas criadas por eles dão uma melhor aproximação para os 

valores da função próximos ao ponto de abscissa 𝑥 = 4 do que a reta com coeficiente 

angular 𝑚 = 0,25, o grupo exibiu na janela de visualização apenas as três retas e a 

função, desabilitando a exibição das outras retas, como na Figura 135. 

 

Figura 135: Grupo 2 desabilitou algumas retas para melhorar a visualização 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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No diálogo para decidirem se uma das duas retas dá melhor aproximação dos 

valores da função do que a reta com coeficiente angular 𝑚 = 0,25, identificamos um 

evento crítico no qual o grupo percebeu que qualquer outra reta gera um erro maior. 

 

Theodoro: Não! Não foram melhores, não! 
Michael Corleone: Cadê a zero vinte e cinco? 
Theodoro: A zero um tá aqui no meio, né?... A vermelha. Dá pra ver melhor? 
[clicando sobre a reta e questionando se, com isso, a visualização ficou 
melhor]. 
Michael Corleone: Eu acho que não dá não [referindo-se à melhor 
aproximação]. 
Theodoro: A reta r está aqui e a s está aqui [exibindo e deixando de exibir as 
respectivas retas na janela de visualização]. Não, nenhuma das duas. 
Michael Corleone: Parece que a outra acompanha aqui a reta, né? 
Theodoro: Vou falar... dá pra perceber que qualquer ponto que a gente 
escolher... 
Michael Corleone: Não vai... 
Theodoro: ...o erro é muito maior. Qualquer ponto... 
Michael Corleone: Qualquer valor, pra cima ou pra baixo desse, vai dar um 
erro maior. 
Theodoro: Qualquer ponto de qualquer abscissa que escolhermos resultará 
em um erro maior. 

 

Entendemos que os participantes apresentaram características do Mundo 

Simbólico ao manipular as equações e inseri-las no software. Também utilizaram 

características do Mundo Corporificado ao manipular as retas na janela de 

visualização e analisar qual delas é a que dá a melhor aproximação dos valores da 

função no ponto dado. Por meio da manipulação dos objetos simbólicos e 

corporificados, da Matemática Prática, acreditamos que o grupo passou ao estágio da 

Matemática Teórica ao conjecturar que nenhuma outra reta daria melhor aproximação 

do que a reta com coeficiente angular 𝑚 = 0,25. 

Ao discutirem sobre o erro ocorrido ao aproximar os valores da função f pela 

reta com coeficiente angular 𝑚 = 0,25, no item 4.3, o grupo inseriu a função erro no 

software (ver Figura 136) e iniciou a análise dos gráficos, tentando entender tal função. 

Na análise, identificamos um evento crítico em que o grupo percebeu que a reta de 

melhor aproximação só o é para a função f no ponto de abscissa 𝑥 = 4 e que para 

outros pontos pode haver uma reta melhor do que essa. 
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Figura 136: Grupo 2 inseriu a função erro no software GeoGebra  

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A seguir, apresentamos uma sequência de figuras para auxiliar na 

compreensão do diálogo, pois há vários momentos em que o grupo altera a janela de 

visualização durante a análise da função erro. 

 

Figura 137: Grupo 2 movimentou a janela de visualização procurando o gráfico 
da função erro 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 138: Grupo 2 encontrou a função erro na janela de visualização 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 139: Theodoro indicou onde o erro de aproximação é zero 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Representação gráfica da função erro  
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Figura 140: Theodoro aproximou mais a visualização do gráfico da função erro 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Theodoro: Quer ver? Ela deve estar lá perto do zero [referindo-se ao gráfico 
da função erro e movendo a janela de visualização (ver Figura 137). 
Michael Corleone: Ela é azul, né? 
Theodoro: Azul?... Ela tá parecendo tipo uma... [inaudível] [aponta o gráfico 
da função f com o cursor, confundindo-o com o gráfico da função erro], está 
dando um erro grande, oh! 
Michael Corleone: Ela mesmo! 
Theodoro: Onde que tá? [procurando a lei da função erro na janela de 
álgebra] 
Michael Corleone: É a primeira! 
Theodoro: f de x... [desabilita e habilita a visualização do gráfico da função 
f]. Não! f de x é essa [prossegue habilitando e desabilitando a visualização]. 
Iceman: Ela tem que tá aqui, né? [referindo-se à janela de visualização] 
Theodoro: Que estranho! [ao habilitar e desabilitar a visualização da função 
erro, percebendo que não há alterações na janela de visualização] 
Iceman: Então ela deve estar pra cima. 
Theodoro: Ah! [ao distanciar a visualização com o zoom (ver Figura 138) 
Michael Corleone: Ela fica negativa. 
Theodoro: Aqui, oh, onde o erro se aproxima de zero [aproximando o gráfico 
próximo ao ponto de abscissa 𝑥 = 4 e apontando com o cursor (ver Figura 
139)]. Onde que o erro aproxima de zero aqui? [aproximando ainda mais a 
visualização em torno do ponto de abscissa 𝑥 = 4 (ver Figura 140)]. 
Justamente no quatro. Que legal!... [desfaz o zoom, voltando a visualizar as 
funções e as retas]. Aqui o erro aumenta, [indicando com o cursor valores em 
que o gráfico da função erro se distância do eixo das abscissas] ou seja, em 
outros pontos pode ter uma reta melhor do que essa, que tenha um erro que 
não seja... mais próximo de zero. 
Michael Corleone: Que louco isso! 
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Na discussão, o grupo apresentou características simbólicas ao inserir a função 

erro no campo de entrada, entendendo-a como a diferença entre o valor da função e 

da reta escolhida para dar a melhor aproximação. Apresentou também características 

corporificas ao manipular o gráfico, aproximando e distanciando, exibindo ou não 

exibindo, percebendo as propriedades da função erro e fazendo conjecturas sobre as 

propriedades observadas. Isso nos leva a crer que o grupo fez uma transição do 

estágio da Matemática Prática ao estágio da Matemática Teórica ao entender que, 

para outros pontos, há outras retas que darão a melhor aproximação aos valores da 

função próximos a eles. 

Entendemos que o grupo alcançou o objetivo da Atividade 4, ao entender que, 

nas proximidades do ponto em que se quer aproximar os valores de uma função por 

uma reta, a representação gráfica da reta parece coincidir com o gráfico da função. 

Além de compreender a ideia de que, para pontos distintos de uma função, haverá 

retas distintas para determinar uma boa aproximação para valores da função nas 

proximidades de um ponto dado. 

 

Grupo 3: Nelito e Léia 

 

Na discussão do Grupo 3 sobre o item 4.1, que envolvia o uso do recuso zoom 

para aproximar o gráfico nas proximidades do ponto 𝑃(4, 𝑓(4)), identificamos um 

evento crítico no momento em que os participantes verificaram que a reta que dá a 

melhor aproximação dos valores da função nas proximidades de um ponto parece se 

sobrepor ao gráfico da função, pois eles haviam conjecturado que quanto mais 

aproximações fizessem os gráficos se distanciariam mais. 

Por se tratar de uma Atividade que envolve o uso do zoom, apresentamos uma 

sequência com algumas figuras para auxiliar na compreensão do diálogo. 
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Figura 141: Grupo indicou a reta que dá a melhor aproximação 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 142: Léia deu o primeiro zoom na janela de visualização no item 4.1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 143: Grupo 3 deu zoom distante do ponto de abscissa quatro 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 144: Léia movimentou o gráfico para visualizar o ponto P 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 145: Léia aumentou o zoom no item 4.1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Léia: Qual era a reta mesmo que a gente escolheu? [referindo-se a reta que 
dá a melhor aproximação]. 
Nelito: A vermelha! (ver Figura 141). 
Léia: Era a i, né? É, vermelha! E a função... é a preta.... O que está 
acontecendo nas proximidades do ponto?... Control mais [utilizando o 
comando para dar zoom (ver Figura 142)]. 
Nelito: Ela tá ficando bem em cima, né? Oh, quase some a reta preta lá 
próximo ao ponto. 
Léia: Só que aí a gente vai vendo, oh, que na verdade elas não estão se... 
[indicando com o cursor que a reta e a função estão distantes]. Quanto mais 
zoom a gente dá... 
Nelito: É... parece que elas... 
Léia: Oh... vamos dando zoom aqui, aí a gente vê que não tá [dando zoom 
distante do ponto (ver Figura 143). 
Nelito: É aí vai aparecendo [referindo-se ao gráfico da função f]. 
Léia: Ela tá em cima. 
Nelito: Ela tá muito em cima, né? 
[Léia movimenta a tela para visualizar o ponto P (ver Figura 144). 
Léia: A lá, parece que tá em cima. Vamos dando zoom, oh… tá cada vez 
mais… (ver Figura 145). 
Nelito: Destacando, né? 
Léia: E agora… ué? [parecendo estranhar o fato de que a reta parece se 
sobrepor ao gráfico da função f] 
Nelito: Ela tá sobreposta, né? 
Léia: Cada vez mais, as funções estão mais… juntas, mais próximas… mais 
conectadas… certo?  
Nelito: É. 
Léia: Então oh, e com as outras funções a gente vê que, realmente, elas não 
são boas aproximações… cada vez mais eu tô certa disso. 

 

Entendemos que o grupo apresentou características corporificadas ao 

manipular os gráficos da função e das retas, na janela de visualização, por meio do 
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zoom, no estágio da Matemática Prática. No início, o grupo conjecturou que quanto 

mais aproximasse a visualização, mais os gráficos da função e da reta se 

distanciariam, o que foi invalidado com a sequência de zoons, pois notaram que, ao 

contrário do que pensaram, a reta que dá a melhor aproximação parece se sobrepor 

ao gráfico da função. Entendemos ter ocorrido naquele momento uma transição para 

a Matemática Teórica. 

Durante a discussão, o grupo pode confirmar que as outras retas da atividade 

não servem para dar uma boa aproximação para valores da função 𝑓 nas 

proximidades do ponto 𝑃(4, 𝑓(4)). 

Ao responder ao item 4.2, assim como fez o Grupo 2, o Grupo 3 também 

desabilitou a visualização de algumas retas, exibindo na tela apenas os gráficos da 

função 𝑓 e das retas com coeficientes angulares 𝑚 = 0,1, 𝑚 = 0,25 e 𝑚 = 0,3 e utilizou 

o recurso do zoom para fazer a comparação (ver Figura 146). Encontramos um evento 

crítico no protocolo apresentado pelo Grupo tratando do erro de aproximação (ver 

Figura 147), pois remetem à conclusão da Atividade 3, em que determinaram que o 

erro de aproximação dos valores da função 𝑓 pela reta de coeficiente angular            

𝑚 = 0,25 é próximo de zero. 

 

Figura 146:Grupo 3 desabilitou a exibição de algumas retas para responder ao 
item 4.2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 147: Resposta do Grupo 3 ao item 4.1 recorrendo a conclusões da 
Atividade 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao responder ao item 4.2, entendemos que o Grupo apresentou características 

do Mundo Corporificado ao optar por exibir apenas os gráficos de algumas retas e 

alterar a visualização por meio do zoom; e do Mundo Simbólico, ao remeter à 

conclusão da Atividade 3, na qual determinaram que o erro de aproximação era 

praticamente zero. Realizaram ainda uma comparação entre as representações 

algébricas e gráficas para concluir a discussão acerca da reta que dá a melhor 

aproximação para valores da função próximos ao ponto P. 

Ao analisar a discussão sobre o item 4.3, que tratava do erro cometido ao 

utilizar a reta com coeficiente angular 𝑚 = 0,25 para aproximar o valor da função no 

ponto de abscissa 𝑥 = 3,998, identificamos um evento crítico na forma utilizada para 

o cálculo do erro, pois diferente do que fizeram os Grupos 1 e 2, esse grupo não inseriu 

a função erro no software, optaram por utilizar o arquivo da Atividade 3 para o cálculo 

do valor solicitado (ver Figura 148). 
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Figura 148: Grupo 3 utilizou o arquivo da Atividade 3 para responder parte da 
Atividade 4 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que o grupo apresentou características simbólicas, da Matemática 

Prática, ao recorrer à planilha pré-definida que havia utilizado na Atividade 3, 

mostrando ter interpretado e compreendido o significado de cada coluna da tabela e 

a forma de utilizar os recursos da planilha para o cálculo do erro de aproximação. 

Entendemos que o Grupo alcançou o objetivo da Atividade 4, pois 

compreendeu que a reta que dá a melhor aproximação dos valores da função nas 

proximidades de um ponto praticamente se sobrepõe ao gráfico da função e que, nas 

proximidades do ponto, o erro é praticamente nulo, e que ela é a melhor opção, isto 

é, que não há outra nas condições dadas. 

 

Atividade 5 

 

Nesta Atividade, optamos por não utilizar nenhum dos dois softwares, pois 

tivemos por objetivo desenvolver a compreensão da derivada como o coeficiente 

angular da reta que dá a melhor aproximação dos valores da função nas proximidades 

de um ponto, isto é, a Concepção Melhor Aproximação da derivada, por meio de 



279 

atividade com características simbólico-formais, que envolvem a equação da reta e o 

uso do limite de uma função. 

Após as análises, entendemos que os Grupos 2 e 3 alcançaram o objetivo da 

Atividade. O Grupo 1 apresentou dificuldades e não relacionou a ideia da reta que dá 

a melhor aproximação para valores de uma função nas proximidades de um ponto 

dado ao erro de aproximação presente nas equações envolvendo limites. 

A seguir, apresentamos as análises das Atividades desenvolvidas pelos três 

grupos. 

 

Grupo 1: Alemão e Mário 

 

No item 5.2 da Atividade 5, pedimos que o grupo analisasse a imposição 

matemática de que, para encontrar a reta que dá a melhor aproximação, deveria 

ocorrer que lim
𝑥→4

𝑓(𝑥)−𝑦(𝑥)

𝑥−4
= 0, isto é, que o limite do erro ao aproximar a função 𝑓 pela 

reta 𝑦 nas proximidades do ponto de abscissa 𝑥 = 4 deve tender a zero. Em seguida 

pedimos que dessem uma justificativa “intuitiva” sobre essa imposição. 

Na justificativa apresentada pelo Grupo (ver Figura 149), identificamos um 

evento crítico, em que a definição de derivada de uma função 𝑓 em um ponto de 

abscissa 𝑥 = 𝑎, foi evocado e atuou como um “Já-encontrado” que dificultou a 

interpretação do limite. 

 

Figura 149: Resposta do Grupo 1 para o item 5.2 da Atividade 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Notamos na resposta do Grupo que o “Já-encontrado” relacionado à definição 

de derivada de uma função 𝑓 em um ponto de abscissa 𝑥 = 𝑎 foi evocado e levou os 

participantes a interpretarem a condição para a determinação do coeficiente angular 

da reta que dá a melhor aproximação aos valores da função 𝑓 nas proximidades de 

um ponto, como o coeficiente angular da reta tangente em um ponto, isto é, 

confundiram a Concepção Geométrica e a Concepção Melhor Aproximação 
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(THURSTON, 1994). Entendemos que isso pode ter ocorrido devido ao erro na 

interpretação dos símbolos matemáticos, pois as notações são muito parecidas. 

Na análise dos outros itens da Atividade 5, verificamos que o Grupo não 

relacionou a ideia da reta que dá a melhor aproximação para valores de uma função 

nas proximidades de um ponto dado, desenvolvida nas atividades anteriores com 

abordagens corporificadas e simbólicas da Matemática Prática, com a notação 

simbólico-formal dos itens dessas atividades. Tivemos esse entendimento, pois o 

Grupo calculou corretamente apenas o coeficiente angular no item 5.3, no qual foi 

demos o limite com as substituições da função e da equação da reta feitas. 

Nos itens da Atividade em que deveriam escrever a equação da reta passando 

por um ponto diferente do de coordenadas (4, 𝑓(4)), o grupo utilizou a equação da 

reta 𝑦(𝑥) = 2 + 𝑚(𝑥 − 4), utilizada nas Atividades anteriores e no item 5.3 desta 

atividade, para encontrar a que dá a melhor aproximação em pontos diferentes, como 

podemos ver na Figura 150, que mostra a resposta apresentada pelo grupo no item 

5.5.  

 

Figura 150: Resposta do Grupo 1 com erro o uso da equação da reta 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Com isso, entendemos que o grupo não desenvolveu características simbólico-

formais relacionadas à Concepção Melhor Aproximação. 

 

Grupo 2: Theodoro e Michael Corleone 

 

Antes de iniciar a Atividade 5, Iceman teve que se ausentar, o que fez com que 

a Atividade fosse feita por Theodoro e Michael Corleone. 

No item 5.2, que aborda a ideia de que o erro deve tender a zero mais rápido 

do que a aproximação dos valores da abscissa em relação ao ponto dado, 

identificamos um evento crítico, no qual o grupo relaciona a notação simbólico-formal 

do limite, com a ideia de que a reta que dá a melhor aproximação é a que proporciona 
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o menor erro. 

Theodoro: Como que a gente vai fazer? A gente tem que dividir uma coisa 
pela outra e tem que dar zero. Quando essa coisa dá zero? 
Michael Corleone: Isso aqui tem que ser diferente de zero e esse tem que 
ser igual a zero [referindo-se respectivamente ao denominador e ao 
numerador]. 
Theodoro: Tem que ser igual a zero. Quando que isso aqui vai ser igual a 
zero? Quando f de x… 
Michael Corleone: for igual a y de x. 
Theodoro: Mas é verdade para todas elas. Mas se a gente usar o argumento 
que f de x menos y de x tem que ser zero, então quer dizer que f de x é igual 
a y de x, o que é verdade para todas elas. 
Michael Corleone: Sim! 
Theodoro: Tem que ser verdade pra ela e pros pontos próximos também, 
porque não é verdade que o x é igual a quatro. 
Michael Corleone: x tende a quatro. 
Theodoro: tende a quatro. A gente tem que achar qual função f de x é igual 
ou tender a y e f de x vai tender a y de x. Então, tem que achar… é a mais 
próxima. 
Michael Corleone: É a mais próxima! A função y de x que é mais próxima de 
f de x. 
Theodoro: Isso é suficientemente intuitivo? [referindo-se ao enunciado que 
solicitava uma justificativa “intuitiva”] 
Michael Corleone: É… a mais pró… y de x vai ser a mais próxima dessa e 
garantir que isso aqui seja diferente de zero. 
Theodoro: Isso é voltar para o mesmo raciocínio que tem que achar a função 
que tem o menor erro. 
Michael Corleone: porque a que tem o menor erro é a que está mais 
próxima. 

 

Entendemos que as características simbólico-formais, presentes na notação de 

limite, foi bem compreendida pelo grupo, que relacionou corretamente à ideia de que 

o erro de aproximação dos valores da função deve tender a zero nos pontos próximos 

do ponto de abscissa 𝑥 = 4. Acreditamos que a compreensão demonstrada pelo grupo 

do significado da notação de limite apresentada no enunciado do item 5.2 apresenta 

características simbólico-formais, do estágio da Matemática Teórica. 

Nas atividades em que solicitamos a determinação da reta que dá a melhor 

aproximação dos valores de uma função nas proximidades de um ponto dado, o grupo 

aparentemente não teve dificuldades. Entendemos que o grupo apresenta 

características simbólicas-formais, pois manipula os objetos do Mundo Simbólico, com 

a compreensão das características formais do conceito. 

Na resolução do item 5.5 (ver Figura 151), que pedia para verificar se era 

possível calcular o coeficiente angular da reta que dá a melhor aproximação em um 

ponto qualquer pelo processo da determinação por meio do limite, identificamos um 

evento crítico no momento em que Theodoro entende porquê o processo dá o 

coeficiente angular da reta melhor aproximação. 
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Theodoro: Ahhhh… então é por isso que a derivada é a inclinação da reta, 
porque vai sobrar… 
Michael Corleone: sobra só o m, né? 
Theodoro: sobra só o m. Agora entendi! 

 

Figura 151: Resolução do item 5.5 feita pelo grupo 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que no momento de insight de Theodoro, as características 

simbólicas-formais, do cálculo do coeficiente angular da reta que dá a melhor 

aproximação relacionada ao conceito de derivada, propiciaram a compreensão da 

Concepção Melhor Aproximação de derivada, uma vez que ele compreendeu a 

derivada como o coeficiente angular da reta que dá a melhor aproximação dos valores 

da função nas proximidades de um ponto. 

Verificamos a presença de características formais nas respostas dos itens 5.7 

e 5.8, nos quais mudamos as funções e propusemos uma generalização das ideias 

do cálculo do coeficiente angular da reta que dá a melhor aproximação, entendida 



283 

aqui como a derivada da função (ver Figura 152). 

 

Figura 152: Resposta do Grupo 2 aos itens 5.7 e 5.8 da Atividade 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

As evidências que encontramos na análise da Atividade 5, nos dão condições 

de afirmar que o grupo atingiu o objetivo da Atividade, transitando entre os Três 

Mundos da Matemática, compreendendo a derivada como a inclinação da reta que dá 

a melhor aproximação aos valores de uma função nas proximidades de um ponto, isto 

é, a Concepção Melhor Aproximação. 

 

Grupo 3: Nelito e Léia 

 

Durante o desenvolvimento da Atividade, Nelito teve que se ausentar. 

Participou até a resolução do item 5.4 e, em seguida, teve que sair. A partir de então, 

Léia continuou a Atividade sozinha. 

Ao discutirem sobre o item 5.2, o grupo utilizou algumas representações, com 
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características corporificadas-simbólicas, para compreender o significado da equação 

envolvendo a ideia de limite (ver Figura 153). Entendemos esse momento como um 

evento crítico, pois a partir das representações, o grupo conseguiu compreender a 

imposição feita. 

 

Nelito: Oh, Léia! Faz um… um plano cartesiano, oh! Acho que quanto 
menos… vamos diminuindo, né? Aqui, oh, é verdade! Se pegar umas retas 
nos vértices de cada triângulo. 
Léia: Aqui é a distância entre elas. 
Nelito: Isso! Se a gente for aproximando esses bicos delas aqui, oh, elas se 
aproximam. 
Léia: A gente tá diminuindo tanto a… a diferença… 
Nelito: o tamanho deles. 
Léia:… em y entre elas. 
Nelito: e em x. 
Léia: quanto em x. 
Nelito: E aí, quanto mais a gente diminui, a gente consegue se aproximar 
mais. 
Léia: Aqui a gente tá fazendo… a… cateto oposto. 
Nelito: Cateto oposto. 
Léia: Aqui seria  o… f de x e aqui o y de x. 
Nelito: Isso! 
Léia: A gente tá fazendo o cateto oposto… e esse aqui vale x menos quatro. 
Nelito: Cateto adjacente. 
Léia: A gente tá fazendo essa divisão aqui, oh, tender a zero. 
Nelito: Isso! A gente tá tentando cada vez mais diminuir para… quanto menor 
ele fica, mais próximo ele fica dessa… 
Léia: Não basta fazer isso aqui tender a zero. A gente tem que fazer essa 
diferen… 
Nelito: Não basta fazer a diferença dos catetos… 

 

Figura 153: Resposta do Grupo 3 para a o item 5.2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na resolução do item 5.2, o grupo utilizou características corporificadas-

simbólicas, por meio das representações gráficas, para auxiliar na interpretação da 

equação envolvendo o limite. Entendemos que o grupo compreendeu a ideia de 

melhor aproximação, pensando no coeficiente angular da reta que dá a melhor 

aproximação. 
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Nos itens em que foi solicitado o cálculo do coeficiente angular da reta que dá 

a melhor aproximação aos valores de uma função nas proximidades de um ponto, 

entendemos que o grupo apresentou características simbólico-formais, da Matemática 

Teórica, ao efetuar corretamente o cálculo dos limites e determinar os coeficientes 

angulares das respectivas retas. 

Ao analisar os protocolos referentes aos itens 5.7 e 5.8, entendemos que Léia, 

não considerou a condição do erro de aproximação tender a zero e reduziu a 

resolução apenas ao cálculo do limite, mas não tentou simplificar, deixou apenas 

indicado (Figura 154). 

 

Figura 154: Resposta apresentada por Léia nos itens 5.7 e 5.8 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Após a análise da Atividade 5, entendemos que o grupo apresentou 

características corporificadas-simbólicas, das representações gráficas e 

interpretações dos objetos do Mundo Simbólico; simbólico-formais relacionadas à 

ideia do cálculo do coeficiente angular da reta que dá a melhor aproximação dos 

valores de uma função nas proximidades de um ponto; mas, entendemos que o grupo 

não apresentou características do Mundo Formal, uma vez que, ao generalizar a ideia 

de melhor aproximação para uma função qualquer, não considerou que o erro deve 

tender a zero.  

Acreditamos que, mesmo sem as características formais, o grupo compreendeu 

durante as Atividades a ideia de melhor aproximação, isto é, a concepção Melhor 
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Aproximação de derivada. 

 

4.3 Análise das respostas apresentadas pelos participantes para as questões 

do Questionário Diagnóstico Reformulado 

 

Nesta seção, apresentamos a análise das respostas dos participantes para as 

questões do Questionário Diagnóstico Reformulado. 

 

Questão 1 

 

Com a Questão 1, que apresentamos na Figura 55, temos o objetivo de verificar 

se os participantes têm em sua Imagem de Conceito a Concepção Taxa. 

 

Figura 155: Enunciado da Questão 1 do Questionário Diagnóstico Reformulado 

Um objeto se desloca ao longo de uma reta e 𝑥(𝑡) indica a distância desse 

objeto à origem do movimento, no instante 𝑡 (em segundos).  

Você conhece alguma maneira para calcular a velocidade instantânea do objeto 

na posição 𝑥(3)? Se sua resposta for afirmativa, explique–a. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No Quadro 10, apresentamos a frequência das respostas dos participantes que 

disseram conhecer uma maneira de determinar a velocidade instantânea do objeto. 

   

Quadro 10: Classificação das respostas afirmativas para a Questão 3 do 
Questionário Diagnóstico 

 Resposta coerente Resposta incoerente 

Sim 

Alemão 

Léia 

Mário 

Nelito 

Theodoro 

Iceman 

Michael Corleone 

Ana  

Lili 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Dos nove participantes que responderam ao Questionário Diagnóstico 

Reformulado, sete mostraram ter em suas respectivas Imagens de Conceito que 

conhecem uma maneira para calcular a velocidade instantânea, uma vez que 

mostraram justificativas coerentes para a resposta dada, como por exemplo a 

apresentada por Léia (ver Figura 156). 

 

Figura 156: Justificativa de Léia para a Questão 1 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Em sua justificativa, Léia apresentou características corporificadas, por meio 

da representação gráfica de uma função afim e um esboço da trajetória descrita pelo 

objeto, aparentemente para refletir sobre o problema, e características simbólicas, ao 

representar as equações do espaço e de uma reta. E, apresenta características 

formais, ao afirmar que a velocidade instantânea pode ser calculada por meio da 

derivada da função posição no instante de tempo desejado, mostrando ter em sua 

Imagem de Conceito a Concepção Taxa de derivada. 

Dentre os participantes que justificaram coerentemente, Iceman e Michael 

Corleone não mencionaram explicitamente o uso da derivada para o cálculo da 

velocidade instantânea, recorreram à equação da velocidade para um movimento 
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uniformemente acelerado. Apresentamos na Figura 157, a resposta de Iceman. 

 

Figura 157: Justificativa de Iceman para a Questão 1 do Questionário 
Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao analisar a justificativa, entendemos que Iceman apresentou características 

corporificadas ao mencionar o radar para contextualizar sua explicação, 

características simbólicas ao apresentar a equação da velocidade, e características 

formais, ao mostrar compreender o significado dos termos envolvidos na equação. 

Apesar de apresentar características dos Três Mundos da Matemática, não podemos 

afirmar que Iceman tem em sua Imagem de Conceito a Concepção Taxa de derivada, 

pois não deu indícios de que entende a equação da velocidade como a derivada da 

função posição. 

Com a análise das respostas dadas à Questão 1, podemos afirmar que Alemão, 

Léia, Mário, Nelito e Theodoro mostram ter em suas respectivas Imagens de Conceito 

a Concepção Taxa de Derivada. 

 

Questão 2 

 

Na Figura 158 , apresentamos a Questão 2 com o objetivo de verificar se houve, 

ou não, um enriquecimento da Imagem de Conceito dos participantes no que se refere 

a Concepção Geométrica de derivada. 
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Figura 158: Enunciado da Questão 2 do Questionário Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No Figura 159, apresentamos os acertos e os erros apresentados pelos 

participantes no cálculo de 𝑔(−1) e 𝑔′(−1). 

 

Figura 159: Acertos e erros apresentados na Questão 2 do Questionário 
Diagnóstico Reformulado 

 Acertou Errou Em branco 

𝒈(−𝟏) 

Ana 

Léia 

Lili 

Theodoro 

 

Alemão  

Mário 

Nelito 

Iceman 

Michael Corleone 

𝒈′(−𝟏) Theodoro 

Alemão 

Ana 

Léia 

Lili 

Mário 

Nelito 

Iceman 

Michael Corleone 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Após a análise das respostas apresentadas pelos participantes notamos que 
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apenas Theodoro determinou corretamente a derivada da função 𝑔 no ponto de 

abscissa 𝑥 = 1. Na Figura 160, apresentamos a resposta de Theodoro. 

 

Figura 160: Resposta de Theodoro para a Questão 2 do Questionário 
Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Notamos que Theodoro apresentou características formais relacionadas ao 

significado da derivada como inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função 

em um ponto, o que mostra que tem em sua Imagem de Conceito a Concepção 

Geométrica de derivada. 

Os demais participantes que apresentaram resposta para o cálculo de 𝑔′(−1), 

responderam que o valor da derivada é três, e nenhum apresentou justificativa, o que 

nos faz entender que eles não têm em suas respectivas Imagens de Conceito a 

Concepção Geométrica de derivada. 

 

Questão 3 

 

Com a Questão 3, apresentada na  Figura 161, nosso objetivo foi verificar se o 

participante analisa corretamente o gráfico de uma função e se relaciona o gráfico da 

função com o de sua derivada, indicando os pontos em que a função não é derivável. 
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Figura 161: Enunciado da Questão 2 do Questionário Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na análise dos protocolos, verificamos que apenas Alemão errou a resposta do 

item a). 

Dentre as respostas corretas, Léia (ver Figura 162) e Nelito relacionaram os 

movimentos para direita, para esquerda ou parado à ideia de velocidade, sendo que 

os outros justificaram indicando o crescimento, decrescimento ou constante. 
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Figura 162: Resposta de Léia para o item (a) da Questão 3 do Questionário 
Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Notamos que Léia, antes de apresentar sua resposta, fez anotações abaixo do 

gráfico indicando os intervalos em que a velocidade era maior, menor ou igual a zero, 

dando indícios de que relacionou a velocidade ao gráfico da posição. Acreditamos que 

as Atividades desenvolvidas com o software SimCalc tenham contribuído para tal 

associação, uma vez que exploramos o movimento do ator, na Janela Mundo, 

simultaneamente com as janelas gráficas da velocidade e posição, analisando 

movimentos sobre uma trajetória horizontal. 

Nas respostas referentes ao item b), em que deveriam representar o gráfico da 

velocidade da partícula, apenas Léia, Lili e Theodoro apresentaram respostas e 

justificativas consideradas corretas. Como podemos ver, por exemplo, na Figura 163, 

na qual apresentamos a resposta de Theodoro. 
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Figura 163: Resposta de Theodoro para o item (b) da Questão 3 do 
Questionário Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Theodoro apresenta características formais-corporificadas, ao se referir às 

inclinações constantes e relacioná-las ao gráfico da velocidade e, simbólicas, ao 

calcular a taxa de variação da posição em relação ao tempo. 

Entendemos que Theodoro tem em sua Imagem de Conceito a Concepção 

Taxa de derivada, uma vez que associa a velocidade à inclinação da função posição. 
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Após a análise da Questão 3, entendemos que os participantes realizam o 

estudo do gráfico sem apresentar dificuldades, mas apenas Léia, Lili e Theodoro 

estabeleceram uma relação entre o gráfico da posição e o gráfico da velocidade. Isso 

evidencia que houve um empobrecimento da Imagem de Conceito de alguns 

participantes, visto que no Questionário Diagnóstico relacionaram o gráfico de uma 

função afim por partes com o gráfico de sua derivada, do tipo escada, justificando 

corretamente a escolha e neste questionário não o fizeram. 

 

Questão 4 

 

Com a Questão 4, apresentada na Figura 164, nosso objetivo foi verificar se o 

participante relaciona corretamente o gráfico de uma função e o gráfico da primeira 

derivada dessa função, isto é, se consegue associar o comportamento do gráfico da 

primeira derivada de uma função com o gráfico da função.  

 

Figura 164: Enunciado da Questão 4 do Questionário Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Dos nove participantes, apenas Theodoro relacionou corretamente e 

apresentou justificativa coerente (ver Figura 165). 
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Figura 165: Resposta de Theodoro para a Questão 4 do Questionário 
Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Theodoro apresenta características formais ao realizar o estudo da função e da 

derivada, pois apresenta em suas justificativas as relações entre o sinal da derivada 

e o crescimento/ decrescimento da função, entre as raízes da derivada e os pontos 

de máximo/mínimo da função e entre o crescimento/decrescimento da derivada (sinal 

da segunda derivada) e a concavidade da função. O participante faz todas 

associações corretas, mas diz não ter certeza para afirmar que um os pares é d-f, 

apesar de justificar corretamente. 

Dentre as respostas incorretas, destacamos a de Iceman, pois notamos em sua 

justificativa a presença de características simbólicas atuando como um “Já-

encontrado” dificultador, uma vez que o participante relacionou os gráficos b e f, por 

um ser o gráfico de uma função exponencial e o outro de uma função logarítmica, 

possivelmente pensando em funções inversas (ver Figura 166). 
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Figura 166: Resposta de Iceman para a Questão 4 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Após a análise da Questão 4, entendemos que apenas Theodoro tem 

características formais da relação entre o gráfico de uma função e o gráfico da 

derivada dessa função. 

 

Questão 5 

 

Na Figura 167, apresentamos a Questão 5, com a qual tivemos o objetivo de 

verificar se os participantes têm em suas respectivas Imagens de Conceito a 

Concepção Melhor aproximação, ao determinar a reta que dá a melhor aproximação 

para os valores de uma função nas proximidades de um ponto fixo. 

 

Figura 167: Enunciado da Questão 5 do Questionário Diagnóstico Reformulado 

Determine a equação da reta que melhor aproxima a função 𝑓, definida por           

𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 2𝑥 + 3, para valores próximos ao ponto (2, 𝑓(2)). Em seguida, utilize-a 

para calcular o valor aproximado de 𝑓(1,99). 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Dos nove participantes, apenas dois, Léia (ver Figura 168)  e Theodoro, 

responderam corretamente à questão, indicando que a derivada da função 𝑓 é o 

coeficiente angular da reta que dá a melhor aproximação aos valores da função f na 

vizinhança do ponto de abscissa 𝑥 = 2.  
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Figura 168: Resposta de Léia para a Questão 5 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A resposta apresenta um erro de cálculo quando a participante determinou o 

valor de 𝑓(2), mas consideramos como resposta correta, pois nosso interesse é 

verificar se Léia tem em sua Imagem de Conceito a Concepção Melhor Aproximação.  

Léia apresenta características simbólicas, ao realizar os cálculos, e 

características formais, pois relaciona a derivada com o coeficiente angular da reta 

que dá a melhor aproximação para valores da função na vizinhança do ponto de 

abscissa 𝑥 = 2. 

Três participantes não apresentaram resposta para a questão e os outros 

quatro não conseguiram determinar o coeficiente angular da reta que dá a melhor 

aproximação, como, por exemplo, Mário (ver Figura 169). 
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Figura 169: Resposta de Mário para a Questão 5 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na resposta de Mário, entendemos que, ao não saber como determinar o valor 

do coeficiente angular 𝑚, o participante utilizou um valor aleatório para encontrar tal 

valor, e não continuou a resolver a questão. 

Com a análise da Questão 5, entendemos que apenas Theodoro e Léia têm, 

em suas respectivas Imagens de Conceito, a Concepção Melhor Aproximação. 

 

Questão 6  

 

Com a Questão 6, apresentada na Figura 170, nosso objetivo foi verificar a 

relação que o participante estabelece entre o gráfico da primeira derivada de uma 

função e o gráfico da função, em relação ao crescimento, ao decrescimento e ao ponto 

de máximo/mínimo. 

 

Figura 170: Enunciado da Questão 6 do Questionário Diagnóstico Reformulado 

O gráfico correspondente à função 𝑓′, primeira derivada de uma certa função 𝑓, é uma 

reta que passa pelos pontos (𝑎, 0) e (0, 𝑏). Esboce os possíveis gráficos da função 𝑓. 

Fonte: Sánchez-Matamoros, García e Llinares (2013, p.290) 

 

Apenas Theodoro respondeu corretamente à Questão 6, apresentando em sua 

resolução características dos Três Mundos da Matemática. Características simbólicas, 

ao determinar a equação da função 𝑓′; características formais corporificadas na 

representação gráfica; e formais ao relacionar a raiz da função 𝑓′ com o vértice da 

parábola (ver Figura 171). 



299 

Figura 171: Resposta de Theodoro para a Questão 6 do Questionário 
Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Léia, Lili e Mário determinaram a lei da função 𝑓′, com características do Mundo 

Simbólico e, em seguida, calcularam a integral de 𝑓′ para determinar a lei algébrica 

da função 𝑓, mas ao tentar esboçar o gráfico, não pensaram na possibilidade de 

valores positivos e negativos para 𝑎 e 𝑏. Apresentamos como exemplo, na Figura 172,  

o protocolo de Léia. 
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Figura 172: Resposta de Léia para a Questão 6 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No caso de Léia, a participante não levou em consideração as condições dadas 

no enunciado, visto que, ao fazer o esboço do gráfico da função 𝑓, não fez menção 

ao ponto de abscissa 𝑎 da função derivada, que está associado ao vértice da função 

𝑓.  

Após a análise das respostas apresentadas pelos participantes, acreditamos 

que apenas Theodoro tem em sua Imagem de Conceito as relações entre o gráfico 

uma função e o gráfico da derivada dessa função, entendendo como a derivada 

apresenta informações sobre a função. 

 

4.4 Sobre as Imagens de Conceito dos participantes 

 

Em nossa pesquisa, elaboramos dois grupos de atividades para serem 

realizadas com o uso dos softwares SimCalc e GeoGebra com as quais buscamos 

abordar, respectivamente, as Concepções Taxa e Melhor Aproximação, mas outras 

Concepções serviram de apoio no decorrer das atividades, como por exemplo a 

Geométrica, ao determinarem a reta que dá a melhor aproximação dos valores de 
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uma função nas proximidades de um ponto, como a reta tangente a função no ponto 

dado. 

Nesta seção, apresentamos uma discussão sobre as Imagens de Conceito 

evocadas pelos participantes durante as atividades de nossa pesquisa: nos protocolos 

do Questionário Diagnóstico, nas atividades com os softwares SimCalc e GeoGebra 

e no Questionário Diagnóstico Reformulado. 

No que segue, apresentaremos as Imagens de Conceito evocadas de Alemão, 

Ana, Iceman, Léia, Lili, Mário, Michael Corleone, Nelito e Theodoro. Escolhemos 

discutir apenas as Imagens de Conceito desses participantes, pois os outros que 

responderam o Questionário Diagnóstico não participaram dos outros encontros nos 

quais coletamos os dados de nossa pesquisa. 

 

Concepções de derivada evocadas da Imagem de Conceito por Alemão 

 

Durante a análise do Questionário Diagnóstico, verificamos que o participante 

não evocou de sua Imagem de Conceito de derivada a Concepção Geométrica ao 

responder à Questão 2, uma vez que indica que o coeficiente angular da reta tangente 

ao gráfico da função 𝑓 é a ordenada de um ponto da função derivada de f que não é 

tangente ao gráfico de 𝑓. A resposta de Alemão evidencia que o participante 

apresentou apenas características do Mundo Simbólico, pois recorre a cálculos 

algébricos para determinar os valores de 𝑓(−1) e de 𝑓′(−1), não utilizando as 

informações disponíveis no gráfico, o que evidencia falta de características 

corporificadas e formais relacionadas a tal concepção. 

Durante as atividades desenvolvidas com os softwares, Alemão também não 

evocou de sua Imagem de Conceito a Concepção Geométrica.  

O participante não evocou tal Concepção ao responder à Questão 2 do 

Questionário Reformulado que era similar à Questão 2 do Questionário Diagnóstico. 

Na resposta apresentada pelo participante, notamos a presença de um “Já-

encontrado” dificultador relacionado ao gráfico da função quadrática, pois entende que 

poderia utilizar a lei algébrica de uma função quadrática para representar a função 

dada, que no caso era uma função polinomial do terceiro grau (ver Figura 173).  
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Figura 173: Resposta de Alemão para a Questão 2 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que o participante não tinha em sua Imagem de Conceito de 

derivada a Concepção Geométrica, e que as Atividades não a enriqueceram. 

Notamos, na resposta apresentada para a Questão 2 do Questionário 

Reformulado, que Alemão cometeu um erro ao derivar a função g, definida por ele 

para representar a função dada, pois disse que a derivada de uma função constante 

é a própria constante. Entendemos que houve um empobrecimento da Imagem de 

Conceito do participante, visto que, no Questionário Diagnóstico, utilizou corretamente 

as técnicas de derivação e mostrou ter a Concepção Simbólica, que não foi explorada 

ao longo de nossa pesquisa. 

Alemão não evocou de sua Imagem de Conceito de derivada a Concepção 

Taxa ao responder à Questão 3 no primeiro questionário, que aborda a ideia de 

velocidade instantânea de um objeto se deslocando sobre uma reta, pois diz não se 

lembrar de como fazer para determinar tal velocidade e buscou determiná-la por meio 

de cálculo algébrico, com características simbólicas, mesmo sem ter informações 

suficientes sobre o movimento do objeto (ver Figura 174). Entendemos que 

características formais da Concepção Taxa não estavam presentes na Imagem de 

Conceito do participante. 



303 

Figura 174: Resposta de Alemão para a Questão 3 do Questionário Diagnóstico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Durante as Atividades com o software SimCalc, destinadas a abordar a 

Concepção Taxa, não notamos evidências nas falas do participante de que tenha 

evocado de sua Imagem de Conceito “Já-encontrados” relacionados a tal concepção, 

mas entendemos que desenvolveu “A-encontrar” da relação entre a função velocidade 

e a taxa de variação da função posição, associando a velocidade constante como 

coeficiente angular da função posição. 

No Questionário Reformulado, propusemos as Questões 1 e 3 que abordavam 

a Concepção Taxa. Na resposta dada à primeira, que é a mesma do primeiro 

questionário, Alemão fez um esboço gráfico, com características corporificadas, supôs 

que a função identidade representaria a trajetória descrita pelo objeto, com 

características simbólicas, e concluiu dizendo não recordar como fazer para 

determinar a velocidade instantânea, mas evocou de sua Imagem de Conceito a ideia 

de derivada e de taxa de variação, como podemos ver na Figura 175.  
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Figura 175: Resposta de Alemão para a Questão 1 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na Questão 3 que abordava graficamente a Concepção Taxa, Alemão não 

evocou de sua Imagem de Conceito a relação entre velocidade e posição, nem a ideia 

de taxa de variação, pois ao invés de representar o gráfico da velocidade como havia 

sido solicitado, o participante fez um esboço do gráfico do deslocamento, excluindo 

os instantes em que a partícula havia permanecido em repouso. 

Entendemos que as Atividades com o software fizeram com que a relação entre 

a velocidade instantânea e a derivada fossem estabelecidas, enriquecendo a Imagem 

de Conceito de Alemão, mas não foram suficientes para que o participante 

compreendesse a Concepção Taxa, inserindo assim, um “Já-encontrado” em sua 

Imagem de Conceito. 

Em relação à Concepção Melhor Aproximação, que abordamos nas Atividades 

com o software GeoGebra, Alemão deu indícios de ter compreendido que a reta que 

dá a melhor aproximação para valores de uma função nas proximidades de um ponto 

é aquela que dá o menor erro de aproximação, mas não desenvolveu características 

simbólico-formais relacionadas à Concepção Melhor Aproximação, uma vez que não 

compreendeu que a derivada no ponto dá o coeficiente angular de tal reta. 

Na resposta apresentada na Questão 5 do Questionário Reformulado, fica 

evidente que a Concepção Melhor Aproximação não fazia parte da Imagem de 

Conceito de Alemão, uma vez que não determinou o coeficiente angular da reta que 

dá a melhor aproximação, como podemos ver na Figura 176. 
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Figura 176: Resposta de Alemão para a Questão 5 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Não conseguimos verificar o conhecimento do participante sobre a relação 

entre o gráfico de uma função e o gráfico da primeira derivada dessa função no 

Questionário Diagnóstico, porque Alemão não apresentou justificativas para as 

associações realizadas na Questão 7. 

Nas discussões da Atividade 5 com o software SimCalc, Alemão mostrou ter 

compreendido que a derivada negativa corresponde ao intervalo de decrescimento da 

função e que a derivada positiva corresponde ao intervalo de crescimento da função, 

mas não mostrou compreender a relação entre o gráfico da derivada e o ponto de 

máximo/mínimo e sua relação com a concavidade. 

No Questionário Reformulado, as Questões 4 e 6 envolviam a relação entre o 

gráfico da função e o gráfico da primeira derivada dessa função. Nas respostas a 

essas questões, Alemão mostrou não ter em sua Imagem de Conceito a relação entre 

uma função e sua primeira derivada, visto que não justificou a associação feita na 

Questão 4 e, ao esboçar o gráfico na Questão 6, apesar de entender que é uma 

parábola, não mostrou ter pensado na relação entre a derivada positiva/negativa e o 

crescimento/decrescimento da função, nem a relação entre a abscissa do ponto em 

que a derivada é nula e o ponto de máximo da função. Também não relacionou o 

crescimento/decrescimento da função derivada à concavidade do gráfico da função. 

Entendemos que durante as Atividades com os softwares, algumas relações 

foram estabelecidas, mas que não se tornaram um “Já-encontrado” na Imagem de 

Conceito de Alemão. 
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Concepções de derivada evocadas da Imagem de Conceito por Ana 

 

Ao analisarmos os dados coletados com o Questionário Diagnóstico, 

verificamos que a Concepção Geométrica de derivada não foi evocada por Ana, pois 

não relacionou o coeficiente angular da reta tangente à função 𝑓 no ponto de 

coordenadas (−1,3) com 𝑓′(−1). Entendemos que essa Concepção não estava 

presente na Imagem de Conceito da participante, uma vez que, após interpretar a 

equação da reta como a lei algébrica da função 𝑓 e calcular a derivada, concluiu que 

a derivada da função não existe porque havia encontrado uma função constante (ver 

Figura 177). 

Figura 177: Resposta e justificativa de Ana para a Questão 2 do Questionário 
Diagnóstico 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Em sua resposta à questão que abordava a Concepção Geométrica, no 

Questionário Diagnóstico Reformulado, Ana não evocou de sua Imagem de Conceito 

tal concepção. A participante entende a derivada da função em um ponto como a 

ordenada do ponto de tangência, mostrando características corporificadas ao justificar 

sua resposta (ver Figura 178). 

 

Figura 178: Resposta de Ana para a Questão 2 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Assim, entendemos que, no momento em que respondeu ao Questionário 

Diagnóstico Reformulado, Ana não tinha em sua Imagem de Conceito a Concepção 



307 

Geométrica de derivada. 

A Concepção Taxa foi evocada por Ana de sua Imagem de Conceito ao 

responder à Questão 3 no Questionário Diagnóstico, mas não podemos afirmar que 

tal concepção estava bem definida, pois, parece não ter compreendido o enunciado 

da questão, visto que, na explicação dada, a participante mencionou apenas o caso 

de funções afins, que entende como função linear (ver Figura 179). 

 

Figura 179 : Resposta de Ana para a Questão 3 do Questionário Diagnóstico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Durante a discussão da Atividade 1 com o software SimCalc, com os 

participantes de seu grupo, Ana evocou a Concepção Taxa de derivada de sua 

Imagem de Conceito, mostrando entender que a derivada da função posição 

representa a velocidade instantânea, mas não podemos afirmar que a participante 

compreende que esta é uma propriedade pontual. 

Ana relacionou novamente a velocidade instantânea à derivada de uma função, 

ao responder à Questão 1 do Questionário Diagnóstico Reformulado, mas parece não 

ter compreendido o enunciado da Questão, assim como fez no Questionário 

Diagnóstico. A participante apresentou características corporificadas, ao tentar 

representar com uma função afim a trajetória descrita pelo objeto, utilizando-a para se 

referir a derivada em um ponto (ver Figura 180). 
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Figura 180: Resposta de Ana para a Questão 1 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na questão em que apresentamos o gráfico que representa a função posição 

de uma partícula e solicitamos a representação gráfica da velocidade, a participante 

interpretou corretamente a velocidade como as inclinações das partes da função 

posição, mas ao representar graficamente, disse que a velocidade é representada por 

uma função quadrática (ver Figura 181). 

 

Figura 181: Resposta de Ana para a Questão 3 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Entendemos que Ana evocou de sua Imagem de Conceito que a velocidade 

está associada ao crescimento e decrescimento da função, mas diferente do que fez 

na Questão 7 do Questionário Diagnóstico, quando associou corretamente uma 

função afim por partes, ao gráfico de uma função escada, nesta questão, não 

representou graficamente a função velocidade. 

Ana não compareceu ao segundo encontro, por isso, não participou da 

Atividade 5 com o software GeoGebra, na qual abordamos a relação entre o gráfico 

de uma função e o gráfico da derivada dessa função, assim como, não participou das 

Atividades com o software GeoGebra na qual abordamos a Concepção Melhor 

Aproximação de derivada, o que fez com que deixasse as Questões 4, 5 e 6 do 

Questionário Diagnóstico Reformulado sem respostas ou com respostas incoerentes, 

nos impedindo de analisar se havia em sua Imagem de Conceito a Concepção Taxa 

e a relação entre os gráficos. 

 

Concepções de derivada evocadas da Imagem de Conceito por Iceman 

 

Iceman não respondeu as questões referentes à Concepção Geométrica em 

nenhum dos dois questionários, e não evocou de sua Imagem de Conceito tal 

concepção ao realizar as atividades com os softwares SimCalc e GeoGebra. Apesar 

de seu grupo ter discutido durante a Atividade 1 com o Software SimCalc sobre a 

derivada ser a inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função, o participante 

apenas concordou com seus colegas e não contribuiu com a discussão. Assim, 

entendemos que a Concepção Geométrica não estava presente na Imagem de 

Conceito de derivada do participante. 

A Concepção Taxa não foi evocada por Iceman ao responder à Questão 3 do 

Questionário Diagnóstico. O participante entendia que a velocidade instantânea é 

calculada dividindo o espaço percorrido pelo intervalo de tempo correspondente ao 

percurso, isto é, como velocidade média (ver Figura 182). Por isso, acreditamos que 

a Concepção Taxa não estava presente na Imagem de Conceito dele. 
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Figura 182: Resposta de Iceman para a Questão 3 do Questionário Diagnóstico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Durante a atividade com o software SimCalc, por meio das discussões com os 

outros integrantes de seu grupo nas Atividades 1, 2 e 4, Iceman desenvolveu um “A-

encontrar” que o permitiu relacionar a velocidade como taxa de variação de uma 

função à derivada de uma função. 

Ao analisar a resposta de Iceman à Questão 1 do Questionário Diagnóstico 

Reformulado que abordava a Concepção Taxa, não conseguimos identificar se o 

participante tinha em sua Imagem de Conceito tal concepção, pois utilizou a equação 

da velocidade para se referir ao cálculo da velocidade instantânea, sem mencionar o 

uso do conceito de derivada (ver Figura 183– esta figura é a mesma apresentada na 

análise do Questionário Diagnóstico Reformulado na página 286). 

 

Figura 183: Justificativa de Iceman para a Questão 1 do Questionário 
Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Iceman apresentou uma resposta correta à questão em que apresentamos o 

gráfico que representa a função posição de uma partícula e solicitamos a 

representação gráfica da velocidade, no Questionário Diagnóstico Reformulado. 

Assim, entendemos que o participante tem em sua Imagem de Conceito que a 

velocidade representa a taxa de variação da função posição. 

Nas Atividades com o software GeoGebra, Iceman dá indícios de ter adquirido 

um “A-encontrar” relacionado à ideia da reta que dá a melhor aproximação dos valores 

de uma função nas vizinhanças da abscissa de um ponto, ao compreender que tal 

reta é a que apresenta o menor erro de aproximação e que, nas proximidades do 

ponto, os gráficos da função e da reta, visualmente, coincidem. 

Como não participou da Atividade 5, em que as características do Mundo 

Formal foram exploradas, acreditamos que o participante não desenvolveu em sua 

Imagem de Conceito a Concepção Melhor Aproximação, isto é, não compreendeu que 

a derivada da função em um ponto representa a inclinação da reta que dá a melhor 

aproximação para os valores da função nas proximidades de um ponto. 

Nas atividades desenvolvidas com o software SimCalc, Iceman adquiriu um “A-

encontrar” das relações entre o gráfico da função e o gráfico da velocidade, 

compreendendo como o sinal da derivada afeta o crescimento/decrescimento da 

função, que as abscissas dos pontos em que a derivada é nula correspondem às 

abscissas dos pontos de máximo/mínimo da função e que os intervalos em que que a 

derivada é crescente/decrescente correspondem a concavidade da função.   

Embora o participante tenha compreendido a relação entre o gráfico de uma 

função e o gráfica da derivada dessa função, entendemos que o trabalho não foi 

suficiente para desenvolver um “Já-encontrado”, pois nas questões que envolviam tais 

relações, Iceman não evocou os “Já-encontrados” correspondentes a essa relação de 

sua Imagem de Conceito. 

 

Concepções de derivada evocadas da Imagem de Conceito por Léia 

 

Em suas respostas às questões referentes à Concepção Geométrica, Léia não 

evocou a concepção de sua Imagem de Conceito. Ao analisar os protocolos, 

entendemos que tal concepção não estava presente na Imagem de Conceito da 

participante, pois nos dois momentos, interpretou a equação da reta como a função 

derivada e não apenas o coeficiente angular da equação da reta, como podemos ver 
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nas Figura 184 e Figura 185. 

 

Figura 184: Resposta de Léia para a derivada da função f na Questão 2 do 
Questionário Diagnóstico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 185: Resposta de Léia para a derivada da função f na Questão 2 do 
Questionário Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A Concepção Taxa foi abordada por nós na Questão 3 do Questionário 

Diagnóstico, para a qual Léia não apresentou resposta, o que nos fez entender que 

tal concepção não estava presente na Imagem de Conceito da participante. 

Durante a discussão sobre a relação entre a função velocidade e a função 

posição na Atividade 1 com o software SimCalc, Léia evocou de sua Imagem de 

Conceito a Concepção Taxa ao afirmar que a função velocidade é a derivada da 

função posição, destacando que isso é válido no caso em que a posição é descrita 

por uma função afim e a velocidade é constante. Ao final da Atividade 4, relacionou a 

velocidade instantânea ao limite da velocidade média quando o intervalo de tempo 

tende a zero, o que nos levou a entender que a Concepção Taxa estava presente na 

Imagem de Conceito da participante. 

Entendemos que a Concepção Taxa estava presente na Imagem de Conceito 

de Léia, no momento em que respondeu à Questão 1 do Questionário Diagnóstico 

Reformulado, pois evocou tal concepção e justificou corretamente, relacionando a 

velocidade instantânea ao cálculo da derivada da função em um ponto (ver Figura 

186- esta figura é a mesma apresentada na análise do Questionário Diagnóstico 

Reformulado na página 285). 
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Figura 186: Justificativa de Léia para a Questão 1 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Léia apresentou uma resposta correta à Questão 3 que solicitava a construção 

do gráfico da velocidade referente ao deslocamento de uma partícula, evocando de 

sua Imagem de Conceito que a função velocidade representa a taxa de variação da 

função posição. 

Durante as atividades desenvolvidas com o software GeoGebra, entendemos 

que Léia adquiriu um “A-encontrar” relacionado à Concepção Melhor Aproximação, 

pois compreendeu que a reta que dá a melhor aproximação para os valores da função 

na vizinhança da abscissa do ponto dado é aquela que gera o menor erro de 

aproximação, apesar de não evidenciar que esse erro deve tender a zero. Mostrou, 

também, ter compreendido que o limite do erro de aproximação dá o coeficiente 

angular da reta Melhor Aproximação.  

Ao analisar se Léia havia evocado a Concepção Melhor Aproximação ao 

responder à Questão 5 do Questionário Diagnóstico Reformulado, entendemos que a 

Concepção Melhor Aproximação estava presente na Imagem de Conceito da 

participante, pois utilizou a derivada para calcular o coeficiente angular da reta que dá 

a melhor aproximação dos valores de uma função na vizinhança de um ponto dado 

(ver Figura 187- esta figura é a mesma apresentada na análise do Questionário 
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Diagnóstico Reformulado na página 295). 

 

Figura 187: Resposta de Léia para a Questão 5 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A relação entre os gráficos de uma função e o gráfico da derivada dessa função 

pareceu não estar presente na Imagem de Conceito de Léia no momento em que 

respondeu ao Questionário Diagnóstico. 

Entendemos que ao realizar as atividades com o software SimCalc, Léia 

percebeu relações entre o gráfico de uma função e o gráfico da derivada dessa função, 

tais como: o sinal da função derivada indica o crescimento/decrescimento da função, 

os intervalos de crescimento/ decrescimento do gráfico da derivada indicam a 

concavidade voltada para cima/baixo, a abscissa da raiz da função derivada 

corresponde à abscissa de um ponto de máximo/mínimo da função. Assim, cremos 

que a participante adquiriu um “A-encontrar” da relação entre o gráfico de uma função 

e o gráfico da derivada dessa função. 

Ao responder as questões do Questionário Diagnóstico Reformulado, Léia diz 
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não ter identificado nenhum par de função com sua derivada, na Questão 4. Na 

Questão 6, que solicitava para esboçar possíveis gráfico de uma função 𝑓 cuja 

derivada passa pelos pontos (𝑎, 0) e (0, 𝑏), a participante determinou a lei de 𝑓′ e, em 

seguida, a lei de formação da função 𝑓, com características simbólicas, mas, ao 

representar graficamente, não evocou de sua Imagem de Conceito as relações que, 

aparentemente, havia adquirido nas atividades com o software SimCalc, uma vez que 

não associa a raiz da função derivada ao ponto de máximo/ mínimo da função 𝑓 (ver 

Figura 188).  

 

Figura 188: Resposta de Léia para a Questão 6 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Concepções de derivada evocadas da Imagem de Conceito por Lili 

 

A Concepção Geométrica não foi evocada por Lili em nenhum momento de 

nossa pesquisa. No Questionário Diagnóstico, buscou calcular a lei de formação da 

função, para, em seguida, determinar o valor da derivada em um ponto; e não 

apresentou resposta para a Questão que abordava tal concepção no Questionário 

Diagnóstico Reformulado, o que nos faz entender que tal concepção não estava 
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presente na Imagem de Conceito da participante. 

A Concepção Taxa não foi evocada por Lili ao responder o Questionário 

Diagnóstico, pois deixou em branco a questão que abordava essa Concepção. 

Na Atividade com o software SimCalc, entendemos que Lili percebeu a relação 

entre a função velocidade e a taxa de variação da função, mas não deu indícios de ter 

adquirido “A-encontrar” relacionado à Concepção Taxa de derivada. Assim, 

entendemos que a Concepção Taxa não foi incluída na Imagem de Conceito da 

participante. 

Quando respondeu ao Questionário Diagnóstico Reformulado, Lili apresentou 

em sua resposta indícios de ter estabelecido uma relação entre a velocidade 

instantânea e o conceito de derivada (ver Figura 189). Não podemos afirmar, porque 

a participante apresentou sua resposta simbólica e não justificou, mas entendemos 

que tal relação foi incluída em sua Imagem de Conceito, mesmo não tendo evidências 

disso nos diálogos da Atividade com o software SimCalc. 

 

Figura 189: Resposta de Lili para a Questão 1 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

  

Ao responder à Questão que solicitava o esboço do gráfico da velocidade de 

uma partícula da qual havíamos disponibilizado o gráfico da posição, entendemos que 

a participante compreendeu a relação entre o gráfico da posição e o gráfico da 

velocidade (ver Figura 190). 
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Figura 190: Resposta de Lili para a Questão 3b do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Destacamos o fato de Lili ter mencionado a diferença entre uma curva com a 

taxa de variação constante e os outros tipos de curva uma vez que associou a 

velocidade constante. Destacamos, também, a presença do “Já-encontrado” que se 

refere a reta, pois a participante não a reconheceu como uma curva. 

Lili não participou da Atividade com o software SimCalc na qual abordamos a 

relação entre uma função e a derivada dessa função, e das Atividades com o software 

GeoGebra nas quais abordamos a Concepção Melhor Aproximação.  

O fato de não ter participado de algumas atividades com os softwares pode ter 

levado Lili a não responder as Questões 5, que abordava a Concepção Melhor 

Aproximação, e 4, que abordava a relação entre os gráficos de uma função e o de sua 

derivada do Questionário Diagnóstico Reformulado. 

Na Questão 6, que também abordava a relação entre o gráfico de uma função 
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e o gráfico da derivada dessa função, a participante não evocou de sua Imagem de 

Conceito nenhum “Já-encontrado” de tal relação. Lili determinou a lei de formação da 

função derivada 𝑓′ e usou uma integral indefinida para determinar a lei da função 𝑓, 

mas não conseguiu fazer um esboço da curva que fosse coerente com as condições 

dadas no enunciado. Assim, entendemos que Lili não tinha em sua Imagem de 

Conceito algum “Já-encontrado” da relação entre uma função e a derivada dessa 

função. 

Sobre a relação entre o gráfico de uma função e o gráfico da derivada dessa 

função, entendemos que houve um empobrecimento da Imagem de Conceito de Lili, 

pois no Questionário Diagnóstico, a participante fez as associações corretas e 

apresentou justificativas coerentes, destacando os pontos de máximo/ mínimo em 

suas respostas. 

 

Concepções de derivada evocadas da Imagem de Conceito por Mário 

 

Mário não respondeu as questões que envolviam a Concepção Geométrica de 

derivada e não evocou tal concepção durante as atividades com os softwares, o que 

nos levou a entender que o participante não tinha em sua Imagem de Conceito de 

derivada “Já-encontrados” relacionados à ideia da derivada como o coeficiente 

angular da reta tangente ao gráfico de uma função em um ponto. 

Ao responder as questões que abordavam a Concepção Taxa de derivada, nos 

dois questionários (ver Figura 191 e Figura 192) e na Atividade 4 com o software 

SimCalc, Mário afirmou que o cálculo da velocidade instantânea pode ser feito 

utilizando o conceito de limite, o que entendemos ser um “Já-encontrado” presente na 

Imagem de Conceito do participante. 

 

Figura 191: Resposta de Mário para a Questão 3 do Questionário Diagnóstico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 192: Resposta de Mário para a Questão 1 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Notamos nas respostas de Mário que, apesar de se referir ao conceito de limite 

para o cálculo da velocidade instantânea, o participante apresentou equívocos ao 

utilizar os símbolos para representar a ideia de limite, o que nos faz entender que as 

características formais simbólicas não estão bem definidas na Imagem de Conceito 

dele. 

Ao representar graficamente a velocidade do movimento da partícula na 

Questão 3. b), Mário esboçou o gráfico da função identidade e, em sua justificativa, 

apresentou a ideia do uso do conceito de velocidade média (ver Figura 193). 
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Figura 193: Resposta de Mário para a Questão 3b do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Com essa resposta de Mário, entendemos que houve um empobrecimento da 

Imagem de Conceito da relação entre o gráfico de uma função afim por partes e a 

derivada dessa função, pois, ao responder ao Questionário Diagnóstico, havia 

justificado corretamente e, ao discutir com os integrantes de seu grupo na Atividade 

com o Software SimCalc, mostrou ter entendido a função velocidade como a taxa de 

variação da função posição, mas ao responder ao Questionário Reformulado, não o 

fez corretamente. 

Nas Atividades com o software GeoGebra, Mário compreendeu que a reta que 

dá a melhor aproximação para valores de uma função na vizinhança de um ponto 

dado é aquela que gera um menor erro de aproximação, mas entendemos que o 

participante não desenvolveu o “A-encontrar” relacionado à Concepção Melhor 

Aproximação, uma vez que não estabeleceu a relação entre a derivada de uma função 

e o coeficiente angular da reta que dá a melhor aproximação. 
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Na resposta de Mário à Questão 5 do Questionário Reformulado que tratava da 

Concepção Melhor Aproximação, entendemos que o participante não evocou de sua 

Imagem de Conceito o “Já-encontrado” relacionado a tal Concepção, pois não usou o 

conceito de derivada para calcular o coeficiente angular da reta que dá a melhor 

aproximação (ver Figura 194- esta figura é a mesma apresentada na análise do 

Questionário Diagnóstico Reformulado na página 296) 

 

Figura 194: Resposta de Mário para a Questão 5 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Como Mário não estabeleceu uma relação entre a derivada e o coeficiente 

angular da reta tangente, entendemos que o estudante não tinha a Concepção Melhor 

Aproximação em sua Imagem de Conceito. 

Na resposta de Mário para a Questão 7 do Questionário Diagnóstico, 

entendemos que o participante não evocou de sua Imagem de Conceito a relação 

entre o gráfico da função e o gráfico de sua primeira derivada, pois usou para justificar 

suas escolhas ideias simbólicas que relacionam funções polinomiais, por exemplo, se 

uma função é polinomial do terceiro grau, então a derivada dessa função é polinomial 

do segundo grau. Com isso, associou corretamente uma função polinomial afim por 

partes com o gráfico de sua derivada do tipo escada. 

Nas Atividades com o software SimCalc, entendemos que Mário estabeleceu a 

relação entre o sinal da derivada e o crescimento/decrescimento da função, mas não 

conseguiu estabelecer a relação entre a abscissa da raiz da função derivada e o ponto 

de máximo/mínimo da função, assim como, entre o crescimento/decrescimento da 

função derivada (sinal da segunda derivada) e a concavidade do gráfico da função. 



322 

Assim, entendemos que houve enriquecimento da Imagem de Conceito, mas que 

algumas relações não se tornaram um “Já-encontrado” para Mário. 

Na Questão 4 do Questionário Reformulado, Mário voltou a apresentar 

características simbólicas ao tentar identificar a relação entre o gráfico de uma função 

e o gráfico da derivada dessa função, justificando pela derivada de funções 

polinomiais (ver Figura 195). 

 

Figura 195: Resposta de Mário para a Questão 4 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Assim, entendemos que Mário não tinha em sua Imagem de Conceito “já-

encontrados” da relação entre o gráfico de uma função e o gráfico da derivada dessa 

função. 
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Concepções de derivada evocadas da Imagem de Conceito por Michael 

Corleone  

Ao analisarmos a resposta de Michael Corleone para a Questão 2 do 

Questionário Diagnóstico, entendemos que o participante não tinha em sua Imagem 

de Conceito a Concepção Geométrica de derivada, pois tentou utilizar a integral da 

equação da reta, que entendeu corretamente não ser a derivada da função (ver Figura 

196). 

 

Figura 196: Resposta de Michael para o cálculo de f'(-1) da Questão 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na Atividade 1 com o software SimCalc, durante o diálogo sobre a relação entre 

as funções velocidade e posição (ver diálogo nas páginas 174 e 175), Michael 

Corleone desenvolveu um “A-encontrar” relacionando a derivada à inclinação da reta 

tangente, o que entendemos por Concepção Geométrica. 

A Questão que envolvia a Concepção Geométrica no Questionário 

Reformulado não foi respondida por Michael Corleone, o que nos faz entender que tal 

concepção não foi evocada da Imagem de Conceito do participante e que o “A- 

encontrar” desenvolvido nas Atividades com o software SimCalc pode não ter se 

tornado um “Já-encontrado” na Imagem de Conceito dele. 

Ao analisar a resposta de Michael Corleone para a Questão 2 do Questionário 

Diagnóstico, entendemos que a Concepção Taxa foi evocada da Imagem de Conceito 

do participante, pois, em sua justificativa, mencionou o uso da derivada para o cálculo 

da velocidade instantânea (ver Figura 197). 
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Figura 197: Resposta de Michael Corleone para a Questão 3 do Questionário 
Diagnóstico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A Concepção Taxa foi evocada por Michael Corleone durante as Atividades 

com o software SimCalc, ao entender que “a velocidade é a derivada do…do espaço” 

(função posição). 

Ao responder à Questão 1 do Questionário Reformulado, Michael Corleone não 

evocou de sua Imagem de Conceito a Concepção Taxa, mas apresentou uma 

justificativa coerente (ver Figura 198). Analisando a resposta do participante, não 

tivemos condições de afirmar que o “Já-encontrado” relacionado a Concepção Taxa 

continuava na Imagem de Conceito dele. 

 

Figura 198: Resposta de Michael Corleone para a Questão 1 do Questionário 
Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao responder à Questão 3, o participante evocou de sua Imagem de Conceito 

a ideia da velocidade enquanto taxa de variação da função (ver Figura 199), assim 

como havia entendido em um diálogo ao realizar a Atividade 1 com o software 

SimCalc. Apresentou uma resposta incorreta, devido a um erro ao calcular a taxa de 

variação para o primeiro intervalo de tempo (ver Figura 200), mas consideramos que 

o participante tem em sua Imagem de Conceito um “Já-encontrado” da velocidade 

como a taxa de variação da função posição. 
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Figura 199: Cálculo da Taxa de variação realizado por Michael Corleone ao 
responder à Questão 3b do Questionário Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 200: Resposta de Michael Corleone para a Questão 3b do Questionário 
Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nas atividades com o software GeoGebra que abordavam a Concepção Melhor 

Aproximação, Michael Corleone desenvolveu um “A-encontrar” relacionado à 

Concepção Melhor Aproximação, visto que compreendeu que a derivada da função é 

o coeficiente angular da reta que dá a melhor aproximação para valores da função na 

vizinhança de um ponto dado, sendo esta a reta que gera o menor erro ao aproximar 

os valores da função nas proximidades de um ponto. 

Michael Corleone não respondeu à Questão que abordava a Concepção Melhor 

Aproximação no Questionário Reformulado, o que nos faz entender que o participante 

não evocou de sua Imagem de Conceito tal Concepção ou que o “A-encontrar” 

desenvolvido durante as atividades com o software GeoGebra não se tornou um “Já-
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encontrado” em sua Imagem de Conceito. 

A Questão que abordava a relação entre o gráfico de uma função e o gráfico 

da derivada dessa função não foi respondida por Michael Corleone no Questionário 

Diagnóstico, que apenas registrou que não sabia responder. Isso nos leva ao 

entendimento de que tal relação não estava presente na Imagem de Conceito dele. 

Nas Atividades com o software SimCalc que abordavam a relação entre os 

gráficos da função e da derivada dessa função, Michael Corleone desenvolveu um “A-

encontrar” relacionado à relação entre o gráfico de uma função e o gráfico da derivada 

dessa função, no que diz respeito ao sinal da derivada e o crescimento/decrescimento 

da função, à raiz da função derivada e os pontos de máximo/ mínimo e aos intervalos 

de crescimento da função derivada e a concavidade da função. 

As questões que envolviam a relação entre os gráficos da função e da derivada 

dessa função foram deixadas sem resposta por Michael Corleone no Questionário 

Reformulado. Assim, entendemos que os “A-encontrar” não se tornaram “Já-

encontrados” na Imagem de Conceito do participante, ou essas relações não foram 

evocadas da Imagem de Conceito dele. 

 

Concepções de derivada evocadas da Imagem de Conceito por Nelito 

 

A Concepção Geométrica não foi evocada por Nelito em nenhum momento de 

nossa pesquisa. As Questões que envolviam tal concepção não foram respondidas 

nos Questionários diagnóstico e Reformulado, e em nenhuma das Atividades com os 

softwares o participante mencionou algo relacionado à ideia da derivada ser o 

coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função em um ponto dado, o 

que nos faz entender que a Concepção Geométrica não estava presente na Imagem 

de Conceito dele. 

O uso da derivada para calcular a velocidade instantânea foi evocado por Nelito 

ao responder à Questão 3 do Questionário Diagnóstico, mas, em sua justificativa, ao 

invés de mencionar a velocidade instantânea, comentou sobre o cálculo da posição 

(ver Figura 201). Entendemos que o “Já-encontrado” relacionado a Concepção Taxa 

estava presente na Imagem de Conceito do participante. 
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Figura 201: Resposta de Nelito para a Questão 3 do Questionário Diagnóstico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A Concepção Taxa foi evocada por Nelito durante um diálogo na primeira 

atividade com o software SimCalc. O participante mencionou a relação entre a 

derivada e a velocidade instantânea, além de entender que em um movimento 

retilíneo uniforme as velocidades média e instantânea são iguais, o que evidencia que 

a Concepção Taxa estava presente na Imagem de Conceito dele. 

Na resposta de Nelito à Questão 1 do Questionário Reformulado, notamos a 

presença de um “Já encontrado” relacionado à Concepção Taxa, pois o participante 

relacionou corretamente o conceito de derivada ao cálculo da velocidade instantânea 

(ver Figura 202). 

 

Figura 202: Resposta de Nelito para a Questão 1 do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na Questão que envolvia a representação gráfica da velocidade de uma 

partícula no Questionário Reformulado, notamos que Nelito não evocou de sua 

Imagem de Conceito a ideia da velocidade como taxa de variação da função posição, 

uma vez que representou com uma função linear e justificou incoerentemente em 

relação ao que havia sido solicitado no enunciado (ver Figura 203). 
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Figura 203: Resposta de Nelito para a Questão 3b do Questionário Diagnóstico 
Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nas Atividades com o software GeoGebra, Nelito desenvolveu um “A-

encontrar” relacionado à ideia da reta que dá a melhor aproximação para valores da 

função na vizinhança de um ponto, entendendo-a como a reta que gera menos erro 

ao aproximar os valores de uma função nas proximidades de um ponto. 

Como Nelito não participou da última atividade, em que foram discutidas as 

características formais da Concepção Melhor Aproximação, entendemos que o 

mesmo não concebeu a derivada no ponto como o coeficiente angular da reta que dá 

a melhor aproximação para valores da função nas proximidades desse ponto. 

O participante não respondeu à Questão 5 do Questionário Reformulado que 

abordava a Concepção Melhor Aproximação, isto é, não evocou tal concepção ou esta 

não estava presente em sua Imagem de Conceito. 

Nelito não justificou as associações feitas entre o gráfico de uma função e o 

gráfico da derivada dessa função no Questionário Diagnóstico. Assim, não podemos 
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afirmar que tal relação estava presente na Imagem de Conceito do participante. 

Durante as discussões nas Atividades com o software SimCalc, Nelito 

desenvolveu “A-encontrar” relacionados ao gráfico de uma função e a derivada dessa 

função, no que se refere ao sinal da função derivada e os intervalos de 

crescimento/decrescimento da função, a raiz da função derivada e os pontos de 

máximo/mínimo da função e aos intervalos em que a derivada é 

crescente/decrescente (sinal da segunda derivada) e a concavidade da função. 

Apesar de ter desenvolvido “A-encontrar” nas atividades com o software 

SimCalc, entendemos que estes não se tornaram “Já-encontrados” na Imagem de 

Conceito de Nelito, pois deixou sem respostas as questões que envolviam a relação 

entre o gráfico de uma função e o gráfico da derivada dessa função no Questionário 

Reformulado; ou essas relações não foram evocadas durante a realização do 

Questionário. 

 

Concepções de derivada evocadas da Imagem de Conceito por Theodoro 

 

Nas respostas de Theodoro tanto no Questionário Diagnóstico quanto no 

Questionário Reformulado, entendemos que o participante evocou de sua Imagem de 

Conceito a Concepção Geométrica, relacionando a derivada da função em um ponto 

à inclinação da reta tangente naquele ponto (ver Figura 204 e Figura 205). 

 

Figura 204: Resposta de Theodoro para o cálculo de f'(-1) na Questão 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 205: Resposta de Theodoro para a Questão 2 do Questionário 
Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Durante as Atividades com os softwares, Theodoro evocou a Concepção 

Geométrica em alguns instantes, relacionando a velocidade, enquanto função 

derivada, e a inclinação do gráfico da função posição. Um momento que nos chamou 

a atenção, foi quando, ao final da Atividade 5 com o software GeoGebra, o participante 

parece ter dado significado à tal concepção. Na resolução do item 5.5, ao calcular o 

limite do erro de uma função em um ponto qualquer do domínio, percebeu que a 

inclinação da reta é dada pelo coeficiente angular, como podemos ver no diálogo a 

seguir. 

Theodoro: Ahhhh… então é por isso que a derivada é a inclinação da reta, 
porque vai sobrar… 
Michael Corleone: sobra só o m, né? 
Theodoro: sobra só o m. Agora entendi! 

 

Entendemos que nesse instante a Concepção Geométrica tenha se 

estabelecido como um “Já-encontrado” na Imagem de Conceito de Theodoro. 

Ao responder à Questão que abordava a Concepção Taxa no Questionário 

Diagnóstico, Theodoro evocou de sua Imagem de Conceito características formais 

desta concepção e, também, da Concepção Infinitesimal, pois não se refere ao uso 

do conceito de limite para determinar a velocidade instantânea, mas a ideia de 

infinitésimos (ver Figura 206- esta figura é a mesma apresentada na análise do 

Questionário Diagnóstico Reformulado na página 154). 
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Figura 206: Resposta de Theodoro para a Questão 3 do Questionário 
Diagnóstico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nas Atividades com o software SimCalc, Theodoro evocou de sua Imagem de 

Conceito um “Já-encontrado” relacionado à Concepção Taxa, entendendo a 

velocidade como a derivada da função posição, destacando que esta representa a 

taxa de variação da função posição e que também representa a inclinação da função 

posição. Assim, entendemos que a Concepção Taxa estava presente na Imagem de 

Conceito de Theodoro. 

Na resposta de Theodoro para a Questão 1 do Questionário Reformulado, que 

abordava a Concepção Taxa, notamos a presença de características formais 

relacionadas a esta concepção. O participante evocou de sua Imagem de Conceito 

um “Já-encontrado” do Mundo Formal da definição de velocidade e desta como taxa 

de variação instantânea relacionada ao conceito de derivada (ver Figura 207). 

 

Figura 207: Resposta de Theodoro para a Questão 1 do Questionário 
Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Na Questão envolvendo a representação gráfica da velocidade de uma 

partícula do Questionário Reformulado, Theodoro, ao justificar, utilizou a ideia da 

velocidade como inclinação da função posição e representou corretamente a situação 

(ver Figura 208 - esta figura é a mesma apresentada na análise do Questionário 

Diagnóstico Reformulado na página 291). 

 

Figura 208: Resposta de Theodoro para o item (b) da Questão 3 do 
Questionário Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que a Concepção Taxa estava presente na Imagem de Conceito 

de Theodoro ao participar das Atividades de nossa pesquisa, sendo que as Atividades 

com os softwares auxiliaram na compreensão do significado do conceito derivada 

como a velocidade instantânea de um objeto e suas representações. 

Nas Atividades com o software GeoGebra, que abordavam a Concepção 

Melhor Aproximação, Theodoro desenvolveu um “A-encontrar” relacionado a essa 

Concepção, entendendo a derivada como o coeficiente angular da reta que dá a 

melhor aproximação para valores da função na vizinhança de um ponto, sendo esta 
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reta a que apresenta o menor erro de aproximação. 

Entendemos que o “A-encontrar” desenvolvido por Theodoro durante as 

Atividades com o software GeoGebra se tornou um “Já-encontrado” na Imagem de 

Conceito dele. Na Questão 5 do Questionário Reformulado, o participante evoca tal 

concepção ao determinar corretamente a equação da reta melhor aproximação e usá-

la para calcular a aproximação de um valor solicitado na Atividade (ver Figura 209). 

 

Figura 209: Resposta de Theodoro para a Questão 5 do Questionário 
Diagnóstico Reformulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que, ao utilizar a derivada para o cálculo do coeficiente angular da 

reta que dá a melhor aproximação para valores da função na vizinhança de um ponto, 

Theodoro apresentou um “Já-encontrado” que nos possibilita afirmar que a 

Concepção Melhor Aproximação estava presente em sua Imagem de Conceito de 

derivada. 

Nas justificavas apresentadas pelo participante na Questão 7 do Questionário 

Diagnóstico (ver Figura 210), entendemos que a relação entre o gráfico de uma função 

e o gráfico da derivada dessa função era um “Já-encontrado” presente na Imagem de 

Conceito de Theodoro, pois evidenciou o estudo do sinal da primeira derivada e a raiz 

da função derivada  

 



334 

Figura 210: Justificativa de Theodoro para a Questão 7 do Questionário 
Diagnóstico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nas atividades com o software SimCalc, Theodoro evocou de sua Imagem de 

Conceito um “Já-encontrado” da relação entre o gráfico de uma função e o gráfico da 

derivada dessa função. Ao final das Atividades, mostrou ter estabelecido que o sinal 

da derivada indica os intervalos de crescimento/decrescimento de uma função, que a 

raiz da função derivada está relacionada aos pontos de máximo/mínimo locais de uma 

função e que os intervalos de crescimento/ decrescimento da função derivada estão 

relacionados aos intervalos em que a concavidade da função é voltada para cima ou 

para baixo. 

Após analisar as Imagens de Conceito dos participantes, acreditamos que as 

Atividades realizadas com os softwares SimCalc e GeoGebra possibilitaram o 

enriquecimento da Imagem de Conceito dos estudantes relacionadas às Concepção 

Taxa e Melhor Aproximação, assim como, da relação entre o gráfico de uma função e 

o gráfico da derivada dessa função. Porém, destacamos que os dois encontros não 

foram suficientes para que fossem desenvolvidos “Já-encontrados” nas respectivas 

Imagens de Conceito dos participantes, uma vez que, após certo período de tempo 

entre as Atividades com os softwares e a aplicação do Questionário Diagnóstico 

Reformulado, alguns dos participantes não conseguiram desenvolver corretamente 

questões relacionadas ao que haviam estudado. 
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CONCLUSÕES 

 

Em nossa pesquisa, tivemos o objetivo de investigar a contribuição da utilização 

de softwares que possibilitam o uso de múltiplas representações para o 

enriquecimento da Imagem de Conceito de derivada de um grupo de alunos de 

Licenciatura em Matemática. 

Com esse objetivo, procuramos responder à questão de pesquisa: 

Qual o papel das múltiplas representações presentes nos softwares SimCalc e 

GeoGebra no desenvolvimento das diferentes concepções de derivada e 

consequentemente na modificação da Imagem de Conceito de derivada de alunos de 

Licenciatura em Matemática? 

Para responder à questão de pesquisa, elaboramos e aplicamos quatro 

instrumentos de coleta de dados, elaborados à luz dos Três Mundos da Matemática 

(TALL, 2013) e das Concepções de Derivada (THURSTON, 1994): um Questionário 

diagnóstico, um conjunto de cinco atividades que foi desenvolvido com o Software 

SimCalc, no qual abordamos a Concepção Taxa e a relação entre o gráfico de uma 

função e o gráfico da derivada dessa função; um conjunto de cinco atividades que foi 

desenvolvido com o software GeoGebra, com o qual abordamos a Concepção Melhor 

Aproximação; e uma reformulação do Questionário diagnóstico. 

Aplicamos o Questionário Diagnóstico à um grupo de catorze estudantes de um 

curso de Licenciatura em Matemática de uma instituição pública da região 

metropolitana de Guarulhos, em um encontro de noventa minutos, para verificar as 

concepções de derivada que estavam presentes na Imagem de Conceito de cada um 

dos participantes.  

Na fase de elaboração do conjunto de cinco atividades que foi desenvolvido 

com o software SimCalc, nos inspirados na pesquisa de Salinas, Quintero e González-

Mendívil (2014) , que utilizaram o movimento uniforme e o movimento uniformemente 

acelerado para abordar o Teorema Fundamental do Cálculo. Aplicamos as quatro 

primeiras atividades, em um encontro com duração de quatro horas, à nove dos 

catorze participantes que responderam ao Questionário Diagnóstico, organizados em 

grupos, e a quinta atividade no início do terceiro encontro, em que estavam presentes 

sete destes participantes. 

O conjunto de cinco atividades desenvolvido com o software GeoGebra, com o 
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qual abordamos as Concepções Taxa e Melhor Aproximação, foi adaptado das 

atividades elaboradas por Mação (2014) em sua dissertação de mestrado. Elas foram 

aplicadas em nosso terceiro encontro, no qual estavam presentes sete participantes 

e teve a duração de quatro horas. 

Após a realização das atividades, aplicamos um Questionário Diagnóstico 

Reformulado, elaborado a partir de modificações realizadas no do primeiro 

questionário, e aplicado em um encontro de noventa minutos aos nove alunos que 

participaram das atividades com os softwares, para verificar se as atividades 

propiciariam um enriquecimento da Imagem de Conceito de derivada de cada um dos 

participantes. 

 

Discutindo os resultados do Questionário Diagnóstico 

 

No Questionário Diagnóstico, além das Concepções de Derivada, decidimos 

verificar qual era a concepção de reta tangente presente na Imagem de Conceito dos 

participantes, e verificamos que a ideia de reta tangente como a reta que toca a curva 

apenas em um ponto, a tangente geométrica, está presente na Imagem de Conceito 

e atua como um “Já-encontrado” dificultador na compreensão da reta tangente à uma 

curva em um ponto dado. Esses resultados corroboram com os apontados nas 

pesquisas de Vinner (1992) e Giraldo (2004). 

Como apontamos na análise do Questionário Diagnóstico, outro erro 

encontrado nas respostas de alguns participantes é que entendem que uma reta 

tangente não pode coincidir com o gráfico de uma função ou com partes dela, o que 

mostrou que a Imagem de Conceito de alguns participantes em relação à reta tangente 

é problemática, pois mesmo já tendo passado pela disciplina Cálculo Diferencial e 

Integral, aparentemente, não consideram, por exemplo, a existência de uma reta 

tangente ao gráfico da função identidade. Entendemos que o fato de não 

considerarem a existência de uma reta tangente ao gráfico de uma função afim por 

um ponto, um problema didático, e que não é nosso foco nesta pesquisa, mas 

podemos notar pelas respostas dos estudantes que deve ser discutido em pesquisas 

futuras. 

Os resultados encontrados por nós evidenciam que apenas dois participantes 

tinham a Concepção Geométrica como um “Já-encontrado” em sua Imagem de 

Conceito, o que sugere a necessidade de uma abordagem em que se explore 
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características dos Três Mundos da Matemática, na qual as características formais 

corporificadas da representação gráfica sejam enfatizadas, pois entendemos, assim 

como Bisognin, E. e Bisognin, V. (2011), que é fundamental que se desenvolva “Já-

encontrados” na Imagem de Conceito por meio de uma perspectiva gráfica, para a 

compreensão do conceito de derivada. 

Alguns participantes interpretaram a derivada de uma função como a reta 

tangente ao invés de interpretar como a inclinação da reta. Acreditamos que esse tipo 

de erro ocorre devido à grande quantidade de exercícios que pedem para determinar 

a equação da reta tangente à curva em um ponto dado, com o enunciado em língua 

materna, para ser resolvido, em geral, no Mundo Simbólico, sem solicitar que o 

estudante faça o esboço gráfico da situação. Cremos que por meio de atividades que 

explorem características Corporificadas-Simbólicas, por meio do esboço da situação, 

podem evitar a confusão na interpretação da derivada, isto é, entendendo-a como o 

coeficiente angular da reta tangente e não como a própria reta tangente.  

Características do Mundo Formal relacionadas à concepção Geométrica de 

derivada não foram evocadas pelos participantes e houve predominância de 

características simbólicas e corporificadas. Entendemos que características do Mundo 

Formal devem ser valorizadas pelo estudante, e também na prática profissional futura. 

Assim, estas questões foram contempladas em nossas atividades. 

Como apontamos ao final da análise da questão que abordava a Concepção 

Taxa, entendemos que essa Concepção não estava bem compreendida pela maioria 

dos estudantes que participaram de nossa pesquisa, visto que apenas três dos 

catorze participantes responderam corretamente, mostrando ter em suas Imagens de 

Conceito um “Já-encontrado” da derivada como velocidade instantânea. 

Embora poucos participantes de nossa pesquisa tenham evocado de sua 

Imagem de Conceito a Concepção Taxa, entendemos que tal concepção foi abordada 

em algum momento da vida escolar desses estudantes, seja na disciplina Cálculo ou 

na disciplina Física, pois encontramos respostas que fazem menção ao uso da 

derivada ou ao uso do conceito de limite, mesmo que de forma incorreta. Mas, 

entendemos que o estudo realizado por eles não foi suficiente para que a derivada, 

enquanto velocidade instantânea, fosse desenvolvida como um “Já-encontrado” na 

Imagem de Conceito deles, e esperávamos obter tal resultado com nossa intervenção, 

pois entendemos que uma abordagem da derivada pela concepção Taxa, com 

características do Mundo Corporificado, pode dar um melhor entendimento do 
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conceito e, também, facilitar a compreensão da relação entre a representação gráfica 

da posição em função do tempo (gráfico da função) com a representação gráfica da 

velocidade, também em função do tempo (gráfico da função derivada). 

Após as análises dos protocolos, entendemos que os participantes de nossa 

pesquisa não tinham em sua Imagem de Conceito a Concepção Simbólica. 

Entendemos que utilizaram características simbólicas da derivada apenas como um 

procedimento para efetuar o cálculo, em que a atenção foi destinada apenas à 

aplicação das técnicas de derivação, no registro simbólico, o que coaduna com os 

resultados encontrados por Burns (2014) e González e Dolores (2016). Nossa 

constatação veio do fato de que nenhum dos estudantes fez qualquer menção aos 

valores do domínio em que a função é derivável. 

Entendemos que isso ocorra porque os exemplos e exercícios propostos em 

sala de aula, usualmente, não são discutidos levando-se em conta a derivabilidade de 

uma função, sendo consideradas apenas a aplicação das técnicas de derivação. Em 

muitos casos, a atenção é destinada apenas à aplicação das técnicas de derivação 

com características do Mundo Simbólico, mas sem uma discussão que relacione as 

técnicas às características do mundo Formal, como apontaram Bisognin, E. e 

Bisognin, V. (2011), que indicam que isso pode ser resultado do trabalho realizado em 

sala de aula com abordagens que supervalorizam aspectos algorítmicos e algébricos 

desse conceito. 

A Concepção Infinitesimal foi evocada por apenas um dos catorze participantes 

de nossa pesquisa, Theodoro, o que mostra que está não é uma forma de se entender 

a derivada muito enfatizada ao se abordar esse conceito. Constatamos que Theodoro 

tinha em sua Imagem de Conceito essa concepção, pois em uma de suas justificativas 

utilizou a ideia de infinitésimos, sendo que, na questão em que abordamos tal 

concepção, o estudante recorreu ao cálculo algébrico e não apresentou justificativas, 

o que evidencia a predominância de características simbólicas frente às formais. 

Quanto à Concepção Lógica, nenhum dos participantes mostrou que a tinha 

em sua Imagem de Conceito. Entendemos que isso pode ter ocorrido, pois tal 

concepção não é o foco das disciplinas Cálculo Diferencial e Integral, ficando sua 

discussão para as aulas de Análise Matemática. 

Ao analisar a relação entre o gráfico de uma função e a derivada dela, notamos 

que apenas dois apresentaram justificavas coerentes para as associações feitas. 

Entendemos que as relações lógicas entre a função e sua derivada não foram 
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estabelecidas por esses estudantes e, assim como apontaram Sánchez-Matamoros, 

Garcia e Llinares (2013), os participantes de nossa pesquisa não evidenciaram o uso 

de propriedades pontuais de derivada para analisar aspectos globais da função.  

Um problema evidenciado por González e Dolores (2016), que também 

observamos na análise dos dados provenientes do Questionário Diagnóstico, foi a não 

compreensão dos pontos de máximo/ mínimo, essencial para a relação entre os 

gráficos de uma função e o de sua derivada, uma vez que só Lili faz menção a tais 

pontos ao justificar as associações. 

Após as análises do Questionário Diagnóstico, entendemos que a ausência das 

diferentes formas de entender o conceito de derivada e da relação gráfica entre uma 

função e sua derivada na Imagem de Conceito dos participantes evidencia a 

necessidade de abordagens que possibilitem ao estudante realizar uma jornada pelos 

Três Mundos da Matemática, em que características corporificas e simbólicas sejam 

relacionadas às formais, pois, como evidenciado pelas pesquisas de nossa Revisão 

de Literatura, se faz necessário um trabalho que envolva as várias formas de 

representação do conceito, uma vez que, de acordo com Sánchez-Matamoros, Garcia 

e Llinares (2013), o desenvolvimento desse conceito está relacionado à forma com 

que os estudantes o constituem e são capazes de relacionar as características de 

função com às de sua derivada. Entendemos que esse tipo de trabalho, assim como 

o uso de várias Concepções de derivada proporcionam uma Imagem de Conceito rica 

para o indivíduo. 

 

Sobre o uso dos softwares SimCalc e GeoGebra no enriquecimento da Imagem 

de Conceito dos participantes 

 

Com os softwares SimCalc e GeoGebra, elaboramos e aplicamos dois 

conjuntos de Atividades, com o objetivo de enriquecer a Imagem de Conceito dos 

participantes, respectivamente, em relação às Concepções Taxa e Melhor 

Aproximação. Ainda, com o software SimCalc, ao elaborar atividades envolvendo a 

Concepção Taxa, tivemos como objetivo possibilitar o desenvolvimento da relação 

entre os gráficos de uma função e de sua derivada, explorando a dinamicidade e o 

sincronismo de suas Janelas.  

Entendemos que as Atividades com o Software SimCalc possibilitaram o 

desenvolvimento de “A-encontrar” da velocidade enquanto taxa de variação da função 
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posição, permitindo entender a função velocidade como a derivada da função posição, 

isto é, concebendo a Concepção Taxa, o que vai ao encontro do conjecturado por 

Dall’Anese (2006), de que uma abordagem envolvendo gráficos, formas analíticas e a 

relação entre elas propiciariam a compreensão do conceito. 

Destacamos que o uso da Janela Mundo foi fundamental para nossas 

Atividades, pois, a partir do movimento do ator, foi possível dar significado aos 

conceitos de velocidade e posição, permitindo relacioná-los, sendo a função 

velocidade a derivada da função posição, sob uma perspectiva de abordagem 

dinâmica devido ao movimento do ator na Janela. 

Com a presença simultânea das Janelas Mundo e gráficas, da velocidade e da 

posição na tela, além de envolver a Concepção Taxa, na tentativa de desenvolver “Já-

encontrados” da derivada como velocidade instantânea, os participantes 

desenvolveram “A-encontrar” entendendo a relação entre o sinal da derivada e os 

intervalos de crescimento/ decrescimento da posição, que ocorreu desde a segunda 

Atividade, em que configuramos o ator para se deslocar com um movimento uniforme. 

Na terceira atividade, em que a velocidade é constante em intervalos de tempo, 

os participantes desenvolveram “A-encontrar” da velocidade enquanto taxa de 

variação da função posição. A dinamicidade e a sincronicidade entre as janelas do 

software permitiram que estabelecessem tal relação, pois, ao alterar um dado em uma 

das Janelas, os participantes podiam perceber, instantaneamente, como as outras 

representações eram afetadas. Em especial, observaram a forma com que o aumento 

ou redução na velocidade afetava a inclinação do gráfico da posição, e como o 

aumento gradual do número de intervalos com velocidade constante, sendo que a 

cada intervalo consecutivo a velocidade era aumentada de um valor constante, fazia 

com que o gráfico da posição fosse formado por segmentos cada vez menores 

fazendo-o se assemelhar ao gráfico de uma função do segundo grau. 

Na quarta atividade, em que exploramos o uso dos dois softwares, o SimCalc 

permitiu que os alunos fizeram conjecturas acerca dos movimentos, e para validá-las 

optamos pelo uso do software GeoGebra devido a facilidade no uso do recurso zoom 

e a existência do controle deslizante que permitia a alteração na variação dos 

intervalos de tempo de uma maneira mais ágil. Destacamos que o uso dos dois 

softwares dinâmicos, com as janelas trabalhando de forma sincronizada, permitiu aos 

participantes explorar as conjecturas feitas ao observarem o movimento do ator na 

Janela Mundo e nas Janelas gráficas, e validá-las por meio da exploração dos 
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recursos zoom e controle deslizante, que alteravam as duas janelas em que estavam 

representadas as funções velocidade e posição. 

Entendemos que as Atividades com o software SimCalc permitiram abordar a 

Concepção Taxa, a partir de características do Mundo Corporificado, das 

representações nas Janelas Mundo e gráficas, e transitar pelos Mundos Simbólico e 

Formal, respectivamente, ao representar algebricamente os movimentos do ator e ao 

fazer e validar conjeturas sobre eles. O uso dessas Janelas, ao passar das 

observações e percepções do mundo corporificado para fazer e validar conjecturas, 

colaborou para que os participantes passassem do estágio da Matemática Prática 

paro o estágio da Matemática Teórica. 

Entendemos que as quatro primeiras atividades desenvolvidas com o Software 

SimCalc contribuíram para o desenvolvimento de “A-encontrar” pelos participantes, 

discutidos na seção 4.4, possibilitando o enriquecimento da Imagem de Conceito 

deles  

A relação entre os gráficos de uma função e da derivada dessa função foi 

abordada durante todas as Atividades com o software SimCalc, mas a Atividade 5 

permitiu aos participantes explorar e desenvolver relações entre a raiz da função 

derivada e o ponto de máximo/ mínimo da função, e entre os intervalos de 

crescimento/decrescimento da derivada (sinal da segunda derivada) e a concavidade 

do gráfico da função.  

As constatações feitas por nós na análise da Atividade 5 nos permite responder 

de forma afirmativa ao questionamento feito por Burns (2014) sobre a possibilidade 

dos estudantes estabelecerem conexões conceituais entre o vértice de uma parábola 

e a derivada, uma vez que os participantes relacionaram o ponto em que o gráfico da 

função velocidade (derivada) intercepta o eixo das abscissas e o ponto de 

máximo/mínimo da função posição, que nesta atividade representava uma função 

polinomial do segundo grau. 

Assim como Salinas, Quintero e González-Mendívil (2014), entendemos que o 

software SimCalc possibilitou uma interpretação global de uma magnitude que varia 

por meio da representação gráfica da função e da derivada dessa função, 

desenvolvendo “A-encontrar”, e a partir de percepções do movimento do ator puderam 

fazer conjecturas e validá-las, no estágio da Matemática Teórica. 

O software GeoGebra foi utilizado em Atividades adaptadas de Mação (2014) 

para abordar a Concepção Melhor Aproximação. Entendemos que os participantes 
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desenvolveram “A-encontrar” relacionados à reta que dá a melhor aproximação para 

valores de uma função na vizinhança de um ponto, pois compreenderam a ideia de 

que a reta que dá a melhor aproximação é aquela que gera o menor erro ao ser 

utilizada para aproximar os valores da função. As Atividades possibilitaram o 

desenvolvimento de “A-encontrar” relacionado à Concepção Melhor Aproximação ao 

entenderem a derivada como o coeficiente angular da reta que dá a melhor 

aproximação. 

As três primeiras Atividades possibilitaram, por meio de características 

corporificadas e simbólicas, a compreensão da aproximação dos valores da função 

pela direita e pela esquerda, por meio da comparação dos valores presentes na 

Planilha e na Janela de Álgebra, e dos segmentos de reta que indicavam a distância 

entre a função e as retas candidatas a reta melhor aproximação. A terceira utilizava 

pontos cujas abscissas eram mais “próximas” da abscissa do ponto dado, uma vez 

que, nas duas primeiras, optamos por valores inteiros para abordagem inicial da ideia 

de melhor aproximação. Nessas atividades os participantes desenvolveram “A-

encontrar” relacionado a aproximações pela direita e pela esquerda e a ideia do erro 

ao utilizar a reta para aproximar valores de uma função. 

Na quarta atividade, desenvolveram o ‘A-encontrar” de que a reta que dá a 

melhor aproximação visualmente se confunde com o gráfico da função na vizinhança 

do ponto dado. Isso foi possível, devido ao recurso zoom do software GeoGebra que 

permitiu a aproximação visual, possibilitando a análise corporificada da situação. 

Na quinta Atividade foram exploradas características simbólico-formais da 

Concepção Melhor aproximação. Nesta atividade, entendemos que Theodoro, 

Michael Corleone e Léia desenvolveram um “A-encontrar” concebendo a derivada 

como o coeficiente angular da reta que dá a melhor aproximação para valores de uma 

função na vizinhança de um ponto, isto é, A Concepção Melhor Aproximação. 

Assim como apontaram Gonçalvez (2012), Richt et al. (2012) e Ibarra et al. 

(2016), entendemos que o software GeoGebra possibilitou a criação de um ambiente 

em que foram possíveis a exploração e a investigação durante as atividades que 

possibilitou a criação de conjecturas e o desenvolvimento de “A-encontrar” 

relacionados a Concepção Melhor Aproximação. 

Entendemos que a possibilidade de múltiplas representações, a dinamicidade 

e o sincronismo entre as Janelas oferecidas pelos dois softwares, possibilitaram o 

desenvolvimento de “A-encontrar” relacionados à Concepção Taxa, à Melhor 
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Aproximação e à relação entre os gráficos de uma função e o de sua derivada. 

 

Discutindo os resultados do Questionário Diagnóstico Reformulado 

 

O Questionário Diagnóstico Reformulado foi aplicado aos estudantes quatro 

meses após o desenvolvimento das Atividades com os softwares SimCalc e 

GeoGebra, pois não queríamos que a memória recente dos participantes influenciasse 

nas Concepções que seriam evocadas da Imagem de Conceito e, também, verificar 

se os “A-encontrar” haviam se tornado “Já-encontrados” na Imagem de Conceito. 

A Concepção Geométrica foi evocada apenas por um dos nove estudantes que 

responderam ao Questionário reformulado. Entendemos que apenas Theodoro tem o 

“Já-encontrado” da Concepção Geométrica em sua Imagem de Conceito. 

Características do Mundo Formal, relacionadas à concepção Geométrica de 

derivada, foram evocadas apenas por Theodoro, e, assim como no Questionário 

Diagnóstico, houve predominância de características simbólicas e corporificadas. Isso 

evidencia que a conjectura que fizemos que tal Concepção poderia ser desenvolvida 

durante as Atividades com os softwares estava incorreta. 

A Concepção Taxa foi evocada por sete dos nove participantes de suas 

Imagens de Conceito. Entendemos que tal Concepção é um “Já-encontrado” na 

Imagem de Conceito dos sete participantes. 

Diferente do que ocorreu com Questionário Diagnóstico, em que dez dos 

catorze estudantes mencionaram a ideia da derivada ou de limites para o cálculo da 

velocidade instantânea, mas de forma incorreta, nas respostas ao Questionário 

Reformulado, os participantes mostraram ter em sua Imagem de Conceito um “Já-

encontrado” relacionado à Concepção Taxa. 

Em relação a Concepção Melhor Aproximação, apenas Theodoro e Léia 

mostraram ter um “Já-encontrado” relacionado à essa Concepção em sua Imagem de 

Conceito, sendo que os outros sete não evocaram de suas Imagens de Conceito a 

derivada como coeficiente angular da reta que dá a melhor aproximação para os 

valores de uma função nas proximidades de um ponto. 

A análise das Questões referentes à relação entre os gráficos de uma função e 

de sua derivada, mostrou que apenas Theodoro tinha em sua Imagem de Conceito 

“Já-encontrados” dessas relações. Foi o único participante a apresentar em suas 

justificativas características formais, mostrando entender que o sinal da primeira 
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derivada indica um intervalo de crescimento/decrescimento da função, que a raiz da 

função derivada indica um ponto de máximo/mínimo da função, e que os intervalos de 

crescimento/decrescimento da função derivada estão associados à concavidade da 

função. 

 

Algumas considerações sobre os resultados antes e depois da realização das 

atividades com os softwares  

 

Notamos que houve o enriquecimento da Imagem de Conceito dos 

participantes em relação à Concepção Taxa, uma vez que, apenas dois dos nove 

participantes presentes em todas as atividades da pesquisa, não evocaram de sua 

Imagem de Conceito um “Já-encontrado” de tal concepção, e os que evocaram, 

mostraram, em suas justificativas, compreender a derivada como a velocidade 

instantânea em determinado instante de tempo. 

Apesar de sete participantes terem desenvolvidos “A-encontrar” relacionados à 

Concepção Melhor Aproximação durante as Atividades com o software GeoGebra, 

apenas Léia e Theodoro evocaram de sua Imagem de Conceito um “Já-encontrado” 

relacionando a derivada ao coeficiente angular da reta que dá a melhor aproximação 

para valores da função na vizinhança de um ponto dado. Essa constatação nos leva 

a entender que os “A-encontrar” não se tornaram “Já- encontrados” nas Imagens de 

Conceito dos outros cinco participantes. 

Os “A-encontrar” também não se tornaram “Já-encontrados” na Imagem de 

Conceito dos participantes no que diz respeito a relação entre os gráficos de uma 

função e o de sua derivada. 

 

Retomando nossa questão de pesquisa 

 

Com nosso objetivo de investigar a contribuição da utilização de softwares que 

possibilitam o uso de múltiplas representações para o enriquecimento da Imagem de 

Conceito de derivada de um grupo de alunos de Licenciatura em Matemática, 

buscamos evidências nos dados coletados que nos dessem condições de responder 

à questão norteadora de nosso trabalho: Qual o papel das múltiplas representações 

presentes nos softwares SimCalc e GeoGebra no desenvolvimento das diferentes 

Concepções de derivada e consequentemente na modificação da Imagem de 
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Conceito de derivada de alunos de Licenciatura em Matemática?  

As múltiplas representações presentes na tela do software SimCalc, com 

destaque para a Janela Mundo, possibilitaram uma abordagem da Concepção Taxa 

em que os conceitos de velocidade e posição, e a relação entre eles, ganhassem 

significado e permitiram o desenvolvimento de “A-encontrar” da função velocidade 

enquanto derivada da função posição. Permitiram também o desenvolvimento de “A-

encontrar” de como o movimento uniforme por intervalos de tempo, com o intervalo 

de tempo cada vez menor, afeta o gráfico da posição, possibilitando a compreensão 

da velocidade como inclinação da função posição em determinado intervalo de tempo. 

A Janela Mundo possibilitou uma maneira dinâmica de representar a função 

posição, em que a posição do ator estava em função do tempo, pelo movimento do 

ator. Na primeira atividade, utilizamos somente essa Janela e as folhas do protocolo, 

explorando as caraterísticas corporificadas do movimento e simbólicas, das respostas 

dos participantes, e verificamos que os estudantes conseguiram determinar as leis 

algébricas da posição e da velocidade. Nessa atividade, desenvolveram um “A-

encontrar” estabelecendo a velocidade como a taxa de variação da função posição, o 

que possibilitou que alguns participantes evocassem de suas Imagens de Conceito o 

“Já-encontrado” da função velocidade enquanto derivada da função posição. 

Nas Atividades em que, além da Janela Mundo, disponibilizamos as Janelas 

gráficas da posição e da velocidade do ator, devido a dinamicidade e sincronicidade 

entre elas, os estudantes desenvolveram “A-encontrar” da relação entre os gráficos 

da função e de sua derivada, entendendo que o sinal da função derivada está 

relacionado ao crescimento/ decrescimento da função; que as raiz da função 

velocidade está relacionada ao ponto de máximo/mínimo da função; e que a inclinação 

da função derivada está relacionada à concavidade da função.  

Com as Janelas do Mundo e gráficas do software SimCalc e o apoio do software 

GeoGebra, com os recursos do zoom e do controle deslizante, os participantes 

desenvolveram, também, “A-encontrar” da ideia de que quando os intervalos de tempo 

tendem a zero, a velocidade representa a inclinação de um segmento de reta cada 

vez menor, isto é, a ideia de limite da velocidade média como derivada da função 

posição, estabelecendo a Concepção Taxa. 

Com o software GeoGebra e as folhas de Atividades, abordamos a Concepção 

Melhor Aproximação. Fizemos o uso das Janelas de Álgebra, de Visualização e a 

Planilha e o campo de entrada, explorando a dinamicidade e sincronicidade 
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proporcionada pelo software. Entendemos que os participantes desenvolveram “A-

encontrar” entendendo que a reta que dá a melhor aproximação dos valores da função 

na vizinhança de um ponto é aquela que gera o menor erro de aproximação. As ideias 

desenvolvidas com o software, inicialmente, com características corporificada-

simbólicas, alavancaram a compreensão de características formais relacionadas à 

Concepção Melhor Aproximação, por meio de questões nas folhas de atividade, 

desenvolvendo um “A-encontrar”, entendendo a derivada como o coeficiente angular 

da reta que dá a melhor aproximação para valores da função na vizinhança de um 

ponto. 

A sincronicidade e a dinamicidade das representações proporcionadas pelo 

software GeoGebra, permitiram que os estudantes relacionassem o valor numérico do 

erro à distância entre a função e a reta, possibilitando assim a compreensão de que 

nas proximidades de um ponto a reta melhor aproximação aparentemente se 

sobrepõe ao gráfico da função, fato que foi explorado por meio do recurso zoom do 

software. 

O uso da Planilha, integrada com as outras Janelas, foi fundamental para os 

cálculos algébricos, uma vez que os estudantes tiveram que calcular os erros de 

aproximação entre as retas e a função na vizinhança do ponto dado, e com as 

equações das retas presentes na Janela de Álgebra, por estar sincronizada com as 

outras Janelas, foi possível utilizar os recursos da Planilha e determinar o valor do 

erro de aproximação de cada uma das retas, e, após calculados, puderam comparar 

e escolher a reta que dava a melhor aproximação, desenvolvendo um “A-encontrar” 

relacionado ao erro de aproximação ser o menor possível. 

Ainda sobre o uso do software GeoGebra, foi fundamental o uso do recurso 

zoom e do controle deslizante, uma vez que permitiram uma investigação visual aliada 

ao movimento das representações. 

 

Uma contribuição para a Teoria dos Três Mundos da Matemática 

Ao desenvolver nossa pesquisa, optamos por realizar a coleta de dados com 

certo período de tempo entre eles, por exemplo, só aplicamos o Questionário 

Diagnóstico Reformulado quatro meses após os estudantes terem participado das 

Atividades com os softwares SimCalc e GeoGebra. 

Durante as análises dos dados das Atividades desenvolvidas com os softwares, 

notamos que os estudantes desenvolveram “A-encontrar” relacionados às 
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Concepções Taxa, Melhor Aproximação, e, também, a relação entre os gráficos de 

uma função e de sua derivada. 

Verificamos, após a análise do Questionário reformulado, que os “A-encontrar” 

não se tornaram “Já-encontrados” na Imagem de Conceito dos participantes. Assim, 

conjecturamos que um “A-encontrar” pode modificar apenas momentaneamente um 

conhecimento anterior e, essa modificação só poderá ser evocada da Imagem de 

Conceito ao se tornar um “Já- encontrado”, uma vez que, após algum período depois, 

a existência de alguns “A-encontrar” que haviam sido desenvolvidos pelos estudantes, 

não foi verificada. 

Assim, entendemos que um “A-encontrar” desenvolvido por um estudante, deve 

ser trabalhado de forma a fazer com que ele se torne um “Já-encontrado” na Imagem 

de Conceito para que a modificação no conhecimento gerado pelo desenvolvimento 

do “A-encontrar” não seja apenas momentâneo. 

Destacamos a necessidade de um período de amadurecimento desses “A-

encontrar” e um trabalho contínuo para que se tornem um “Já-encontrado” na Imagem 

de Conceito de um indivíduo, visto que nossas atividades foram realizadas em apenas 

dois encontros e não tiveram continuidade. Entendemos que a falta de continuidade 

das atividades fez com que os “A-encontrar” que haviam sido desenvolvidos não 

permanecessem associados à Imagem de Conceito, o que fez com que não fossem 

mais evocados, talvez não se tornando “Já-encontrados”. 

 

Limitações ou dificuldades encontradas em nosso estudo 

 

A primeira dificuldade que destacamos foi termos optado por aplicar os 

instrumentos de coleta de dados com um intervalo longo de tempo entre eles, o que 

fez com que alguns participantes deixassem de participar de alguns deles, visto que 

catorze responderam ao Questionário Diagnóstico e, desses, apenas nove 

participaram das Atividades com os softwares. 

No que se refere à elaboração do Questionário, entendemos que a questão que 

escolhemos para verificar a relação entre os gráficos de uma função e o de sua 

derivada, no Questionário Diagnóstico, dificultou nossa análise da presença ou não 

das relações entre a derivada e a função, pois muitos estudantes fizeram as 

associações entre os gráficos recorrendo ao conhecimento de função polinomial e, 

em seguida, por exclusão. 
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O fato de termos elaborado dois conjuntos de Atividades com os softwares 

SimCalc e GeoGebra, sendo cada um deles composto de cinco atividades, exigia que 

a aplicação fosse realizada em mais encontros, mas a incompatibilidade e 

indisponibilidade de horários fez com que todas as atividades fossem realizadas em 

dois encontros que tiveram aproximadamente quatro horas de duração. Entendemos 

que, apesar da dedicação demonstrada pelos participantes, a qualidade dos dados 

possa ter sido afetada, uma vez que o cansaço gerado pelo longo período de tempo 

pode ter prejudicado o rendimento deles. 

A não realização de entrevistas com os participantes dificultou a análise das 

Imagens de Conceito e as comparações da presença ou não das Concepções de 

derivada antes e depois das atividades com os softwares, uma vez que tínhamos 

apenas os protocolos com as respostas aos dois Questionários, o que nos levou a 

avaliar a presença das Concepções nas Imagens de Conceito pelo que foi evocado e 

registrado pelos participantes em suas respostas. 

Entendíamos que a Concepção Geométrica seria desenvolvida com um “A-

encontrar” pelos participantes, mas notamos que isso ocorreu apenas com Theodoro, 

ao compreender o porque a derivada de uma função representa o coeficiente angular 

da reta tangente. 

 

Perspectivas futuras 

 

Após as reflexões apresentadas em nossa pesquisa, entendemos que, como 

continuação, podem ser realizados estudos que envolvam o uso de softwares que 

possibilitem múltiplas representações para abordar as Concepção de derivada que 

não abordamos. 

Trabalhos que utilizem o software SimCalc para o ensino e aprendizagem do 

conceito de Integral, explorando as múltiplas representações possibilitadas pelo 

software, em especial a Janela Mundo também pode trazer contribuições para o 

ensino desse conteúdo e para a pesquisa em Educação Matemática. 

Entendemos que as Atividades elaboradas por Mação (2014) devem ser 

utilizadas em investigação sobre o desenvolvimento da Concepção Geométrica. 

Sugerimos que seja feita a adaptação da atividade para ser desenvolvida com o uso 

de softwares que permitam múltiplas representações, como por exemplo o GeoGebra. 

Pesquisas que utilizem as atividades de nossa pesquisa para uma abordagem 
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inicial do conceito de derivada podem ser desenvolvidas, proporcionando 

contribuições para o Ensino e para a Aprendizagem do conceito de derivada.  

Por fim, sugerimos uma pesquisa em que se reaplique as atividades de nossa 

pesquisa em mais encontros, com um tempo menor em cada, para verificar se o 

enriquecimento da Imagem de Conceito dos participantes em uma situação mais 

próxima à de sala de aula permanecerá. Sugerimos que seja incluída duas entrevistas 

com os participantes, uma após cada Questionário, para uma melhor compreensão 

da Imagem de Conceito em cada momento da pesquisa.
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APÊNDICE A - O QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

 

A seguir, apresentamos as questões propostas aos participantes da pesquisa 

e nossos objetivos com cada uma delas. Para a escolha e elaboração das questões, 

tomamos por base as concepções de derivada apresentadas por Thurston (1994) e 

os Três Mundos da Matemática de Tall (2013). 

Com o questionário diagnóstico, tivemos o objetivo de identificar, nas Imagens 

de Conceitos individuais dos participantes: quais concepções de derivada de Thurston 

(1994) seriam evocadas; quais erros e acertos em relação às técnicas de derivação e 

se estabeleceriam uma relação entre o gráfico de uma função e o gráfico de sua 

primeira derivada. 

 

Questão 1 

 

A Questão 1 foi adaptada de Vinner (1992), e é composta por três itens. Nosso 

objetivo, com os três itens foi verificar se os participantes tinham, em sua Imagem de 

Conceito, que essa reta pode, no ponto de tangência, interceptar o gráfico da função, 

coincidir com o gráfico da função ou mesmo não existir. 

 

Figura A-1: Enunciado da Questão 1 e do item 1.I) do Questionário diagnóstico 

Em cada um dos itens a seguir, há um gráfico com um ponto P sobre ele. Ao 

lado de cada um dos gráficos, há três afirmações. Circule a afirmação que você 

considera verdadeira e responda o item b correspondente. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Escolhemos o gráfico da função 𝑓: ℝ → ℝ definida por 𝑓(𝑥) = 𝑥3 e o ponto 

𝑃(0,0), pois a reta tangente ao gráfico dessa função, na origem, é horizontal e 

intercepta o gráfico da função. De acordo com Vinner (1992) e Giraldo (2004) que 

afirmaram que alguns estudantes têm, na Imagem de Conceito, a ideia de reta 

tangente como uma reta que toca a curva em um único ponto, entendemos que o fato 

de a reta tangente “cortar” a curva no ponto P, poderia colaborar para que 

entendêssemos se os participantes de nossa pesquisa compreendem essa ideia. 

 

Figura A-2: Enunciado do Item 1.II) da Questão 1 do Questionário diagnóstico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Escolhemos o gráfico da função  𝑓: ℝ → ℝ definida por 𝑓(𝑥) = {
𝑥2, 𝑠𝑒 𝑥 ≥ 0
0, 𝑠𝑒 𝑥 < 0

 e o 

ponto 𝑃(0,0), pois a reta tangente ao gráfico dessa função, na origem, é horizontal e 

coincide com o gráfico da função para valores do domínio menores que zero, o que 

poderia gerar dificuldades na resolução da tarefa, pois muitos podem ter, na Imagem 

de Conceito de reta tangente, que essa reta deve apenas “tocar” o gráfico em um 

ponto e, nesse caso, temos infinitos pontos de intersecção. 
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Figura A-3: Figura 3: Enunciado do Item 1.III) da Questão 1 do Questionário 
diagnóstico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Escolhemos o gráfico da função 𝑓: ℝ → ℝ definida por  𝑓(𝑥) = {
𝑥, 𝑠𝑒 𝑥 < 0

𝑥2, 𝑠𝑒 𝑥 ≥ 0
 e o 

ponto 𝑃 = (0,0), pois na origem a função não admite reta tangente ao gráfico. 

Nesta Questão, optamos por não dar a representação algébrica das funções 

usadas para que os participantes não tentassem derivá-las, pois estávamos 

interessados em investigar como os participantes relacionavam, geometricamente, a 

reta tangente ao gráfico de uma função, em um ponto. 

Entendemos que, ao resolver os três itens da Questão 1, o participante transita 

entre os Mundos Corporificado e Formal, uma vez que necessita de características 

formais para decidir e justificar qual das afirmações considera correta, isto é, se pode 

representar uma, mais que uma ou nenhuma reta tangente ao gráfico dado e 

características corporificadas ao realizar essa representação.  

 

Questão 2  

 

A Questão 2 foi adaptada de Sánchez-Matamoros, García e Llinares (2008). 

Nela, apresentamos uma reta L, de equação reduzida dada, 𝑦 = 2𝑥 + 5, tangente ao 

gráfico da função 𝑓 no ponto (−1, 3), e solicitamos os valores da função e de sua 

primeira derivada nesse ponto, sem apresentar a expressão algébrica da função 𝑓. 
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Pedimos, também, que fosse explicado o raciocínio utilizado para dar a resposta. 

Nosso objetivo, com essa questão, foi de verificar se o participante tem, em sua 

Imagem de Conceito de derivada, a concepção desta como inclinação da reta 

tangente ao gráfico de uma função no ponto de tangência.  

 

Figura A-4: Enunciado da Questão 2 do Questionário diagnóstico 

Suponha que a reta 𝐿 é tangente ao gráfico da função 𝑓 no ponto (−1, 3), como 

indica a Figura. Determine 𝑓(−1) e 𝑓’(−1) .  

 

 

Explique o raciocínio utilizado para esse cálculo. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Optamos por fornecer a equação reduzida da reta tangente, para saber se os 

participantes tinham, na Imagem de Conceito de derivada, a ideia de que o coeficiente 

angular que aparece destacado na equação reduzida é o valor da derivada da função 

no ponto de tangência.  

Escolhemos o gráfico da função 𝑓, definida por 𝑓(𝑥) = −𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 −

 −3𝑥 +  1, pois a reta tangente a esse gráfico, no ponto (−1, 3), só o intercepta no 

ponto de tangência. Essa escolha se deu na tentativa de evitar a confusão, já 

destacada por Vinner (1992) e Giraldo (2004), de que alguns estudantes têm, na 

Imagem de Conceito, a ideia de reta tangente como uma reta que toca a curva em um 
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único ponto. Entendemos que se déssemos uma reta tangente que intercepta a curva 

em outro(s) ponto(s), poderíamos perder as respostas, porque alguns participantes 

poderiam não a aceitar como reta tangente ao gráfico e, com isso, não responder as 

perguntas.  

Em relação aos Três Mundos da Matemática, nossa intenção ao propor a 

Questão 2 foi a de verificar se o participante apresentaria características dos Mundos 

Simbólico e Formal pois, para resolvê-la, é necessário que tenha concebido a derivada 

como a inclinação da reta tangente ao gráfico da função em um ponto. 

 

Questão 3  

 

Na Questão 3, apresentamos uma situação em que um objeto se desloca sobre 

uma reta e solicitamos que indicassem alguma maneira de calcular a velocidade 

instantânea do objeto.  

Nosso objetivo, com essa questão, foi de verificar se o participante tinha, em 

sua Imagem de Conceito de derivada, a concepção desta como taxa, isto é, como a 

velocidade instantânea do objeto que percorre a reta definida por 𝑓(𝑡), quando 𝑡 é o 

tempo. 

 

Figura A-5: Enunciado da Questão 3 do Questionário diagnóstico 

Um objeto se desloca ao longo de uma reta e 𝑥(𝑡) indica a distância desse 

objeto à origem do movimento, no instante 𝑡 (em segundos).  

Você conhece alguma maneira para calcular a velocidade instantânea do objeto 

na posição 𝑥(3)? Se sua resposta for afirmativa, explique–a. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Entendemos que as características que surgem na resolução são do mundo 

Formal, pois o participante, ao justificar, evoca ou não, de sua Imagem de Conceito 

de derivada, a ideia desta como o limite da velocidade média, quando o tempo na 

posição final tende ao tempo na posição inicial. 
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Questão 4 

 

Na Questão 4, apresentamos quatro funções e solicitamos que determinassem 

a derivada de cada uma delas.  

Nosso objetivo, com essa questão, foi verificar se o participante tinha, em sua 

Imagem de Conceito de derivada, a concepção simbólica de derivada. 

 

Figura A-6: Enunciado da Questão 4 do Questionário diagnóstico 

Encontre a primeira derivada de cada uma das seguintes funções 

a)  𝑠(𝑥) = 1,4 𝑥5 + 2,8 𝑥7 

b)  ℎ(𝑥)  = √2𝑥 + 1  

c)  𝑟(𝑥) =
2𝑒𝑥

𝑥2+1
 

d)  𝑧(𝑥) = 𝑥 . 𝑐𝑜𝑠𝑥 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Optamos por funções distintas com as quais pudéssemos analisar as técnicas 

de derivação de função polinomial, composta, exponencial, trigonométrica, além da 

derivada do produto e do quociente de duas funções. 

Acreditávamos que na resolução dos itens dessa questão, que propusemos 

com características simbólicas, os participantes não apresentariam características dos 

outros mundos, uma vez que para o cálculo da primeira derivada da função, na forma 

algébrica, basta que sejam aplicadas as técnicas de derivação.  

 

Questão 5 

 

Apresentamos a frase “𝑓(3 + ℎ) = 𝑓(3) + 4. ℎ + 𝐸(ℎ), em que 𝐸(ℎ) é uma 

função tal que lim
ℎ→0

𝐸(ℎ)

ℎ
= 0”, que é verdadeira e envolve a relação entre a derivada da 

função no ponto e o coeficiente da parcela linear na forma infinitesimal. 

Nosso objetivo, com essa questão, foi de verificar se o participante tem, em sua 

Imagem de Conceito de derivada, a concepção infinitesimal de derivada. 
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Figura A-7: Enunciado da Questão 5 do Questionário diagnóstico 

Suponha verdadeira a frase: 

 𝑓(3 + ℎ) = 𝑓(3) + 4ℎ + 𝐸(ℎ), onde 𝐸(ℎ) é uma função tal que lim
ℎ→0

𝐸(ℎ)

ℎ
= 0.  

Há alguma maneira, a partir da frase, de determinar 𝑓′(3)? Justifique sua 

resposta. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na formulação desta questão, procuramos abordar características dos mundos 

simbólico e formal, por exemplo, damos a derivada da função 𝑓 no ponto de abscissa 

3, na forma infinitesimal, com características dos Mundos Simbólico e Formal, uma 

vez que sua compreensão exige o reconhecimento da definição infinitesimal de 

derivada. 

Entendemos que, para responder aos questionamentos e apresentar as 

justificativas, o participante precisaria ter características formais da Concepção 

Infinitesimal de derivada, pois deveria ter, em sua Imagem de Conceito de derivada, 

que o coeficiente da parcela linear é a derivada da função no ponto dado, desde que 

a parcela dada pela função 𝐸 corresponda a um erro infinitesimal de ordem um, isto 

é, lim
𝑘→0

𝐸(𝑘)

𝑘
= 0. 

Nesta questão, havia a possibilidade de algum participante apresentar 

características do Mundo Corporificado, por meio de uma representação gráfica da 

situação, ou simbólica, ao desenvolver a igualdade e usar o limite dado para 

determinar o valor da derivada  

 

Questão 6  

Apresentamos a função 𝑓: ℝ → ℝ , definida por 𝑓(𝑥) = 𝑥2 e o ponto 𝐴(3,9) e 

pedimos para analisar se a afirmação 

“∀휀 > 0, ∃𝛿 > 0 𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑞𝑢𝑒: 𝑠𝑒 0 < |𝑥 − 3| < 𝛿, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 |
𝑓(𝑥)−𝑓(3)

𝑥−3
− 4| < 휀” 

é verdadeira.  

Nosso objetivo com essa questão foi de verificar se o participante tinha, em sua 

Imagem de Conceito de derivada, a Concepção Lógica de derivada, e se perceberia 

que a frase é falsa, pois 𝑓´(3) = 6 e não 4, como sugere a frase dada. 
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Figura A-8: Enunciado da Questão 6 do Questionário diagnóstico 

Considere a função 𝑓: ℝ → ℝ , definida por 𝑓(𝑥) = 𝑥2 e o ponto 𝐴(3,9). A 

afirmação ∀휀 > 0, ∃𝛿 > 0 𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑞𝑢𝑒: 𝑠𝑒 0 < |𝑥 − 3| < 𝛿, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 |
𝑓(𝑥)−𝑓(3)

𝑥−3
− 4| < 휀 é 

verdadeira? Justifique. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A questão foi elaborada com características do Mundo Formal, pois 

entendemos que a Concepção Lógica de derivada apresenta características 

essencialmente formal-simbólicas. 

Acreditamos que, neste item, alguns participantes poderiam apresentar, além 

de características do Mundo Formal, características dos Mundos Corporificado, ao 

tentar esboçar a situação por meio de um gráfico, e Simbólico, ao tentar desenvolver 

as inequações. 

 

Questão 7  

 

Com a Questão 7, apresentada na Figura A-9, nosso objetivo foi de verificar se 

o participante conseguiria associar o comportamento do gráfico da primeira derivada 

de uma função com o gráfico da própria função. 

 

Figura A-9: Enunciado da Questão 7 do Questionário diagnóstico 

Associe os gráficos de função dados nos itens a, b, c e d com os gráficos das 

derivadas dessas funções, dados em I, II, III e IV. Explique suas respostas. 
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Fonte: Stewart (2013, p.147) 

 

Apresentamos a questão com características do Mundo Corporificado, pois traz 

as representações gráficas das funções e da primeira derivada de cada uma delas. 

Acreditamos que, para relacionar o gráfico da função com o de sua primeira 

derivada, o participante necessitaria, além de características do Mundo Corporificado, 

de características do Mundo Formal, visto que, para fazer tal relação, precisaria 

identificar intervalos em que a inclinação da derivada é positiva, negativa ou nula, para 

relacionar ao gráfico da derivada, que traz um comportamento segundo essas 

inclinações, ou poderia relacionar partindo da análise do gráfico da derivada e, por 

meio da análise das propriedades, determinar o gráfico da função correspondente. 
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APÊNDICE B - ANÁLISE PRÉVIA DAS ATIVIDADES ELABORADAS 

COM O SOFTWARE SIMCALC 

 

A seguir, apresentamos as Atividades propostas aos participantes da pesquisa 

para serem desenvolvidas com o software SimCalC e nossos objetivos com cada uma 

delas. Para a escolha e elaboração das questões, tomamos por base a Concepção 

Taxa de derivada apresentada por Thurston (1994) e os Três Mundos da Matemática 

de Tall (2013). 

Com as Atividades, temos o objetivo de enriquecer as Imagens de Conceitos 

dos participantes relacionadas à Concepção Taxa de derivada e, também, explorar a 

relação entre o gráfico de uma função e o gráfico de sua primeira derivada.   

 

Atividade 1 

 

O objetivo da Atividade 1 foi que os participantes estabelecessem uma relação 

entre velocidade constante, representada por uma função constante e o movimento 

uniforme, representado por uma função afim, isto é, características formais. 

Na Atividade 1, apresentamos a janela mundo do software SimCalc com uma 

van (ver Figura B-1) que, quando colocada em movimento, percorre um trecho de uma 

rodovia, em linha reta, representada no software em um mundo horizontal. O 

movimento descrito pela van satisfaz uma função 𝑓, definida por 𝑓(𝑡) = 3 + 2𝑡, no 

intervalo [0, 10]. Escolhemos essa função para que a posição inicial da van não seja 

zero, e sim o ponto de abscissa 𝑡 = 3, com coeficiente angular um número inteiro, o 

que facilita a leitura da posição da van na escala da Janela Mundo e a relação entre 

o relógio, que percorre o domínio da função e a respectiva posição da van.  
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Figura B-1: Tela inicial da Atividade 1 com o Software SimCalc 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nesta atividade, foram exploradas características dos Três Mundos da 

Matemática (TALL, 2013). As do Mundo Corporificado, na Janela Mundo do software 

SimCalc, pela movimentação da van. As do Mundo Simbólico, pelas representações 

dos elementos presentes no movimento da van, nos cálculos para determinar o que 

foi solicitado na Atividade e nas representações das funções que descrevem a 

velocidade e a posição da van. As características do Mundo Formal apareceram ao 

longo da atividade, numa definição dada de velocidade como uma grandeza física 

usada para medir a “rapidez” de um movimento. 

No que segue, apresentamos os itens da Atividade 1 em negrito, seguidos de 

nossos objetivos. 

 

Para iniciar o vídeo, aperte o botão  e para voltar à posição inicial aperte o 

botão . 

a) Qual é o tempo de duração do vídeo que foi analisado pelo agente?  

b) Em que posição a van estava no instante em que se iniciou o vídeo? E no 

instante final do vídeo? 

Escolhemos estes itens para que o participante se ambientasse com o 

software, observasse os elementos disponíveis na tela e a relação entre o relógio, o 
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domínio da função e a Janela Mundo, na qual é representada a imagem da função 

posição. 

 

c) Qual a distância total percorrida pela van nesse trecho da rodovia? 

 Nosso objetivo é que o participante perceba a existência da régua na Janela 

Mundo e a possibilidade da leitura da posição da van. 

A partir das respostas dadas aos itens anteriores, ou repetindo o procedimento, 

com características corporificadas, o participante poderia determinar a distância total 

percorrida pela van ou calcular a diferença entre a posição final, vinte e três metros e 

a inicial, três metros, com características simbólicas, o que corresponde à distância 

total percorrida de vinte metros. 

 

d) Qual a posição da van após 1 segundo de filmagem? (para facilitar você pode 

controlar o tempo do vídeo clicando no botão  com o passo 1) 

Optamos por apresentar mais um comando do menu animação, para que o 

participante pudesse estudar o movimento de acordo com o passo escolhido, pela 

relação entre o relógio e os cliques no botão , ou seja, com o passo 1, o relógio 

avança exatamente um segundo a cada clique no botão , com o passo 2, o relógio 

avança exatamente dois segundos a cada clique no botão , e assim por diante. 

Esse comando permite a manipulação dos objetos corporificados possibilitando que o 

participante estabelecesse relações com os objetos do Mundo Simbólico, isto é, a 

transição entre o Corporificado e o Simbólico.  

 

Para ajudar na análise do vídeo, você pode posicionar o cursor sobre o 

quadradinho que aparece na Van, dar um duplo clique sobre ele com o botão 

esquerdo do mouse e ativar a marcação do movimento, mudando de “marcar 

está desligado” para “marcar está ligado”. 
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Figura B-2: Indicação de como acionar a marcação do ator na Janela Mundo 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

De acordo com Renk (2016), o recurso de marcação do ator durante o 

movimento, seguindo um passo estabelecido, pode contribuir “para a percepção de 

elementos do comportamento de função, complementando as evidências ressaltadas 

pelo movimento do ator” (RENK, 2016, p. 149) e decidimos explorá-lo. Para isso, 

solicitamos que o participante acionasse tal recurso. 

 

e) Que distância a van percorreu a cada segundo, nesse trecho em que foi 

filmada? 

O nosso objetivo foi que o participante percebesse que as marcas eram 

deixadas pela van a cada 2m, isto é, que a distância percorrida era de 2m a cada 

segundo. 

Com o recurso de marcação do movimento da van acionado, esperávamos que 

o participante, pela visualização da Janela Mundo associada ao relógio, percebesse 

que as marcas deixadas pela van vão aparecer nas posições 3m, 5m, e assim 

sucessivamente, ou seja, a cada segundo, a marca muda dois metros. 

 

g) Mude o “passo” para 0,5 e, clicando no botão , verifique a mudança de 

posição da van durante o tempo em que foi filmado. O que você pode dizer em 

relação à rapidez com que a van muda de posição? Continua a mesma ou sofre 

alguma alteração? 

Nosso objetivo foi que o participante percebesse que com a mudança do passo, 
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a rapidez com que a van se deslocava permanecia a mesma. 

Com o passo em 0,5, a cada clique no botão  a marca da posição da van 

corresponde ao espaço percorrido de meio em meio segundo.  

Antes do item h), introduzimos o conceito de velocidade, conforme apresentado 

na Figura B-3, com características do mundo formal, necessário para a concepção de 

derivada como Taxa. 

 

Figura B-3: Definição de velocidade 

A rapidez com que um corpo muda de posição é medida por uma grandeza física 

denominada velocidade. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

h) Se a van mantiver a mesma velocidade até os 30 segundos, qual é a sua 

posição no instante 16 segundos? E no instante 23 segundos?  

Queríamos verificar se o participante, por meio das conclusões decorrentes dos 

itens anteriores, estabeleceria relação entre a posição e a velocidade da van, para 

fazer projeções para intervalos não visíveis na tela, como é o caso a partir de 16 

segundos.  

 

i) Explique, com suas palavras, como fez para determinar a posição da van nos 

instantes solicitados no item anterior. 

Nosso objetivo foi que o participante apresentasse o raciocínio utilizado, para 

que pudéssemos identificar se houve relação entre os Mundos Corporificado, 

Simbólico e Formal para calcular a posição da van em função do tempo. 

 

j) Considerando as condições do item h), é possível estabelecer uma lei para 

calcular a posição da van, em metros, em qualquer instante de tempo t, em 

segundos? Se a resposta for afirmativa, escreva-a. Em caso negativo, justifique. 

Nosso objetivo foi que o participante generalizasse e representasse 

algebricamente a lei da função posição que descreve o movimento da van. 

Esperávamos que o participante respondesse de forma afirmativa e 

apresentasse, com características do Mundo Simbólico, a representação algébrica da 

função posição da van, isto é, 𝑓(𝑡) = 3 + 2𝑡. 
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k) Construa o gráfico da posição da van em função do tempo, utilizando a 

análise que você fez do movimento da van. Para tal, utilize o sistema de eixos a 

seguir. 

O objetivo com este item foi que o participante fizesse a representação da 

função posição determinada no item anterior, para que pudesse comparar, 

posteriormente, com o gráfico da velocidade que deveriam representar no item l). 

Apresentamos um sistema de eixos coordenados, sem indicar qual deveria ser 

utilizado para representar o domínio e qual deveria ser utilizado para representar o 

contradomínio, para que o participante fizesse a representação gráfica da função que 

representa a posição da van em função do tempo. 

 

Figura B-4: Representação gráfica da posição da van na Atividade 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

l) Analise o movimento da van e construa o gráfico da velocidade dela em função 

do tempo. Para tal, utilize o sistema de eixos a seguir. 

Nosso objetivo foi que o participante fizesse a representação gráfica da função 

velocidade, a fim de que, posteriormente, fizesse a comparação com o gráfico da 

posição que havia representado no item k). 

Assim como no item anterior, apresentamos um sistema de eixos coordenados, 

sem indicação do domínio e do contradomínio nos eixos, para que o participante 

fizesse a representação gráfica da função que representa a velocidade da van em 
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função do tempo. 

 

Figura B-5: representação gráfica da velocidade da van na atividade 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

m) Há alguma relação entre a função velocidade e a função posição? Se sim, 

qual? Justifique 

Colocamos essa questão com a intensão de iniciar uma discussão sobre a 

relação entre a função velocidade e a função posição, nosso objetivo com essa 

atividade.  

 

Atividade 2 

 

O objetivo desta Atividade 2 foi que os participantes estabelecessem uma 

relação entre velocidade constante, representada por uma função constante e o 

movimento uniforme, representado por uma função afim. Também, que a velocidade, 

como taxa de variação, está relacionada à inclinação da reta que representa o 

movimento uniforme. 

Na Atividade 2, apresentamos as janelas Mundo, Velocidade e Posição do 

software SimCalc (ver Figura B-6), nas quais estão as representações do movimento 

da van, o gráfico da velocidade e o gráfico da posição da van, respectivamente. No 

início da atividade, itens a e b, o movimento descrito pela van satisfaz uma função 𝑓, 
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definida por 𝑓(𝑡) = 2 + 2𝑡, no intervalo [0, 10]. Escolhemos essa função para que a 

posição inicial não seja zero, e sim o ponto de abscissa 2, e com coeficiente angular 

um número inteiro, o que facilita a leitura da posição da van na escala da janela mundo 

e a relação entre o Relógio, que percorre o domínio da função e a respectiva posição 

da van.  

 

Figura B-6: Tela inicial da Atividade 2 com o Software SimCalc 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A partir do item c) a função f é alterada, pois solicitamos aos participantes que 

movimentassem os hotspots do gráfico da velocidade, alterando a velocidade para 2,5 

m/s e 5 m/s, obtendo uma função ℎ definida por ℎ(𝑡) = 2 + 2,5𝑡 e uma função 𝑔 

definida por 𝑔(𝑡) = 2 + 5𝑡, respectivamente, ambas no intervalo [0, 10]. 

Nesta atividade, foram exploradas características dos Três Mundos da 

Matemática (TALL, 2013). As dos Mundos Corporificado e Simbólico, nas três janelas 

presentes na tela mundo do software SimCalc, pela relação entre o que está na tela e 

os registros feitos nas folhas da atividade. As características do Mundo Formal 

aparecem ao longo da atividade, numa definição dada de velocidade constante como 

característica do movimento uniforme. 

Apresentamos as questões da Atividade 2, em negrito, seguidas dos objetivos 

em cada uma delas. 
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O agente de monitoramento de trânsito, empolgado com o seu equipamento e 

com as possibilidades que o software lhe oferecia, decidiu simular algumas 

situações novas. 

Para entender uma das simulações realizadas pelo agente, abra o arquivo 

“Atividade 2 – Rodovia dos Estudantes”. 

Nesta atividade, você pode visualizar o vídeo da passagem da van por um trecho 

da rodovia dos Estudantes, além dos gráficos que representam as funções 

velocidade (à esquerda) e posição (à direita) em relação ao tempo. 

Aperte o botão , observe o movimento da van nesse trecho do vídeo e os 

respectivos gráficos, da velocidade e da posição. 

a) Qual é a posição inicial da van? Em qual dos registros da tela você observou 

esse valor? Explique porque usou esse registro. 

Escolhemos esta questão para que o participante se ambientasse com as 

janelas presentes na tela do software, observasse os elementos nela disponíveis e 

explorasse as características corporificadas dos elementos presentes na tela. 

 

b) O que ocorre com a velocidade da van no intervalo de tempo observado? 

Nosso objetivo foi que o participante verificasse que a velocidade da van era 

constante. 

Com as três janelas do SimCalc abertas na tela, o participante poderia observar 

o movimento da van na janela Mundo e, no gráfico que representa a posição, uma 

linha vertical que intercepta o gráfico na posição atual da van. Além de poder observar 

que o gráfico da velocidade da van é representado por uma reta horizontal, isto é, uma 

função constante.  

 

Ao colocar o cursor sobre qualquer ponto preto (hotspots) nos gráficos, dar um 

clique e segurar com o botão esquerdo do mouse, aparecerá uma seta dupla 

que indica a direção e o sentido para os quais podemos movimentar o gráfico 

desejado. 
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Figura B-7:Texto explicativo para o uso dos hotspots 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

c) Movimente o gráfico que representa a velocidade da van, alterando-a para 

2,5m/s. Houve alguma alteração no gráfico que representa a posição da van? Se 

a resposta for positiva, diga o que ocorreu. 

Nosso objetivo foi que o participante observasse que a alteração na velocidade 

afetava a inclinação do gráfico da função posição 

 Optamos pelo uso do recurso “hotspots” do software SimCalc, para explorar, 

por meio da manipulação, a relação entre os gráficos da velocidade e da posição, e 

de que forma a alteração no gráfico da velocidade influencia diretamente a alteração 

no gráfico da velocidade. 

 

Altere novamente o gráfico que representa a velocidade, mudando-a para 5m/s 

e observe se essa mudança afeta o gráfico da posição e responda as perguntas 

a seguir: 

d) Inicie o vídeo e observe o movimento da van. Relate o que observa em relação 

ao movimento com a velocidade antes da mudança. 

Elaboramos essa questão para que o participante, por meio de características 

corporificadas, observasse que a velocidade da van permaneceria constante. 

 

e) Se a van manteve a velocidade sempre constante, qual é a posição dela no 

instante 10 segundos? Explique como fez para determinar essa posição. 

Queríamos verificar se o participante, por meio das conclusões decorrentes dos 

itens anteriores, estabeleceria uma relação entre a posição e a velocidade da van e 

se faria projeções para intervalos não visíveis na tela, como ocorre a partir de 8 

segundos.  
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f) É possível estabelecer uma lei para calcular a posição da van, em metros, em 

qualquer instante de tempo t, medido em segundos? Se a resposta for 

afirmativa, escreva essa lei. Se não, justifique. 

Nosso objetivo foi que o participante representasse algebricamente a lei de 

formação da função posição. 

Esperávamos que o participante respondesse de forma afirmativa e 

apresentasse, com características do Mundo Simbólico, a representação algébrica da 

função horária do movimento da van, isto é, 𝑝(𝑡) = 2 + 5𝑡. 

 

Clique no botão , com o passo 1 e observe o que ocorre no gráfico que 

representa a posição da van. Responda as perguntas a seguir. 

g) A cada segundo que se passa, qual é a variação na posição da van? 

Nosso objetivo foi que, por meio do uso de características corporificadas-

simbólicas, o participante pudesse estabelecer a relação que a cada segundo a 

posição era alterada em cinco metros, isto é, a taxa de variação da posição em relação 

ao tempo é, nesse caso, de cinco metros por segundo. 

 

h) O que representa essa variação na posição da van em relação ao tempo? 

Nosso objetivo é que o participante relacionasse a variação na posição da van 

em relação ao tempo ao conceito de velocidade média. 

Por meio da resposta ao item anterior, esperávamos que o participante 

respondesse que a variação na posição da van em relação ao tempo é a velocidade. 

Para isso, utilizaria características do Mundo Formal, que poderiam ser “Já-

encontrados” presentes na Imagem de Conceito ou pelo enriquecimento da mesma. 

 

i) Coloque o gráfico da velocidade sobre o eixo horizontal e inicie o vídeo. O que 

acontece com o movimento da van com essa nova velocidade? E com o gráfico 

de posição? Como você explica o que ocorre? 

Nosso objetivo com esse item foi que o participante percebesse que, ao colocar 

o gráfico da velocidade sobre o eixo horizontal, ou seja, a velocidade igual a zero 

metros por segundo, a van não se movimentaria e que a inclinação do gráfico da 

posição é zero.  

Uma característica do Mundo Formal relacionada a este item, é que se a 

derivada de uma função é zero então o gráfico da função posição é uma reta horizontal 
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paralela ao eixo das abscissas, que passa pelo coeficiente linear, uma vez que a 

posição é representada por uma função afim. Em outras palavras, a derivada de uma 

função constante é igual à zero. 

 

Vamos interferir no movimento da van. 

j) O que você tem que fazer para que a van trafegue no sentido contrário? 

k) Como isso afeta o gráfico que representa a posição da van durante o 

percurso? 

Com os itens j) e k), queríamos que o participante, por meio da mudança no 

gráfico da velocidade e da observação da janela Mundo do software SimCalc, 

estabelecesse que para que a van trafegue no sentido contrário é necessário que a 

velocidade tenha um valor negativo e, que isso faz com que a função que representa 

o movimento da van seja decrescente. 

 

l) Considerando esse novo movimento, qual a posição da van após 10 

segundos? Explique como fez para determinar essa posição. 

Nosso objetivo foi que o participante refletisse sobre a forma de determinar a 

posição da van com a velocidade escolhida por ele, sendo a posição inicial igual a 

dois. 

Esperávamos que o participante concluísse que a posição da van é 𝑃 =

(2 + 10 𝑎) metros, em que 𝑎 é o valor escolhido pelo participante. Na justificativa, 

acreditamos que sejam utilizadas características do Mundo Simbólico, por meio de 

cálculos.  

 

m) É possível estabelecer uma lei para calcular a posição da van, em metros, em 

qualquer instante de tempo t, medido em segundos? Se a resposta for 

afirmativa, escreva essa lei. 

Nosso objetivo foi que o participante determinasse a lei algébrica da função 

posição, com a intenção de que percebesse a velocidade como coeficiente angular 

dessa função. 

Esperávamos que o participante respondesse de forma afirmativa e 

apresentasse, com características do Mundo Simbólico, a representação algébrica da 

função horária do movimento da van, isto é, 𝑝(𝑡) = 2 + 𝑎. 𝑡, em que 𝑎 é o valor 

escolhido pelo participante. 
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n) O que pode dizer sobre o gráfico da posição da van quando a velocidade é 

positiva? E quando a velocidade é negativa? 

Nosso objetivo foi que o participante fizesse uma reflexão e relacionasse o sinal 

da velocidade com a inclinação da função posição, isto é, o sinal da derivada com o 

crescimento/ decrescimento da função. 

Esperávamos que o participante tivesse concluído, ao longo da atividade, que 

a função é crescente quando a velocidade é positiva e que a função é decrescente 

quando a velocidade é negativa, apresentando características do Mundo Formal. 

 

Na Figura B-8, introduzimos o conceito de taxa de variação média, com 

características do Mundo Formal, necessário para a concepção de derivada como 

Taxa. 

 

Figura B-8: Definição de Taxa de Variação Média 

A razão entre a variação da posição e a variação do tempo denominamos taxa de 

variação média. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Atividade 3 – O fusca azul 

 

O objetivo com essa Atividade 3 foi que os participantes entendessem de que 

maneira a variação de velocidade em intervalos de tempo afeta o gráfico da posição 

e que nem todo movimento pode ser representado por uma função afim. 

Na Atividade 3, apresentamos as janelas Mundo, Velocidade e Posição do 

software SimCalc (ver Figura B-9), nas quais estão as representações do movimento 

da van, o gráfico da velocidade e o gráfico da posição da van. A velocidade inicial da 

van é igual a zero, o que faz com que a função posição seja constante e igual a zero. 

Já no início da atividade, item a, o movimento descrito pela van satisfaz uma função 

𝑓, definida por 𝑓(𝑡) = 2𝑡, no intervalo [0, 10]. Escolhemos essa função para que a 

posição inicial fosse zero, com coeficiente angular um número inteiro, o que facilita a 

leitura da posição da van na escala da janela mundo e a relação entre o relógio, que 

percorre o domínio da função e a respectiva posição da van. A posição inicial zero foi 

escolhida para facilitar a percepção da inclinação da imagem da função e o eixo das 
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abscissas. 

 

Figura B-9: Tela inicial da Atividade 3 com o Software SimCalc 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nesta atividade, foram exploradas características dos Três Mundos da 

Matemática (TALL, 2013). As dos Mundos Corporificado e Simbólico, nas três janelas 

presentes na tela mundo do software SimCalc, pela relação entre o que está na tela e 

os registros feitos nas folhas da atividade. As características do Mundo Formal 

aparecem ao longo da atividade e em uma definição para um movimento constante 

por intervalos de tempo como característica do movimento uniforme.  

Apresentamos as questões da Atividade 3, em negrito, seguidas dos objetivos 

em cada uma delas. 

 

Com o passar dos dias, o agente de monitoramento percebeu que, diariamente, 

um fusca azul passava pela rodovia, e resolveu registrar essas passagens a fim 

de estudar alguns elementos como: a posição, o deslocamento e a velocidade. 

Em posse de alguns vídeos, referentes às passagens do fusca pela rodovia dos 

Estudantes, e com o auxílio do software, o agente iniciou seus estudos. 

 

Abra o arquivo “atividade 3 – O fusca azul”, siga as orientações e responda as 

questões.  
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Lembre-se que ao colocar o cursor sobre qualquer ponto preto (hotspots) nos 

gráficos, dar um clique e segurar com o botão esquerdo do mouse, aparecerá 

uma seta dupla que indica a direção e o sentido para os quais podemos 

movimentar o gráfico desejado. 

 

 

 

1) No primeiro vídeo o fusca percorreu todo o trajeto com uma velocidade 

constante de 2m/s. 

Utilizando o hotspot, posicione o gráfico da velocidade em 2 m/s e responda as 

questões a seguir. 

a) Qual a distância percorrida pelo fusca durante o tempo total do vídeo? Como 

fez para determinar esse valor? 

Nosso objetivo foi que o participante por meio da observação das Janelas 

Mundo e Gráficas determinasse a posição final do fusca e observasse que se tratava 

de um movimento uniforme. 

Esperávamos que o participante respondesse que o fusca percorreu 20 km.  

Entendemos que o participante poderia utilizar algum dos registros com 

características do Mundo Corporificado, a janela Mundo ou o gráfico da posição, ou 

características do Mundo Simbólico, por meio do cálculo com velocidade e o tempo. 

 

b) Qual é a taxa de variação média da posição do fusca em relação ao tempo 

nesse trecho do vídeo? O que isso significa para você? 

Nosso objetivo é que o participante relacione a taxa média de variação da 

posição com a velocidade média. 
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c) Se o fusca continuou o percurso com a mesma velocidade após o final da 

filmagem, qual era a posição dele após 21 segundos? Explique como fez para 

determinar essa posição. 

Queríamos verificar se o participante, por meio das conclusões decorrentes dos 

itens anteriores, estabeleceria relação entre a posição e a velocidade da van, para 

fazer projeções para intervalos não visíveis na tela, pois a partir de 10 segundos não 

é possível verificar, por meio de características corporificadas, a posição do fusca, 

devido ao limite estabelecido para o domínio da função. 

 

d) É possível estabelecer uma lei para calcular a posição do fusca, em metros, 

em qualquer instante de tempo t, medido em segundos? Se a resposta for 

afirmativa, escreva essa lei. Se não, justifique. 

Nosso objetivo foi que o participante determinasse a lei algébrica da função, 

relacionando a velocidade ao coeficiente angular da função posição. 

Esperávamos que o participante respondesse de forma afirmativa e 

apresentasse, com características do Mundo Simbólico, a representação algébrica da 

função horária do movimento da van, isto é, 𝑝(𝑡) = 2𝑡. 

 

Nesta atividade, apresentamos mais um recurso do software SimCalc que será 

utilizado para editar o movimento do ator.  

Optamos por utilizar esse recurso, para explorar a ideia do movimento 

uniformemente variado, isto é, do movimento com velocidades constantes, mas 

diferentes em determinados intervalos de tempo, e, também, para estudar a forma 

como o gráfico que representa a posição do ator é afetado com variações de 

velocidade em um mesmo movimento. 
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2) No segundo vídeo, o fusca passou durante 5 segundos com uma velocidade 

constante de 2 m/s e outros 5 segundos com uma velocidade constante de 8m/s. 

Utilizando o recurso editar, faça as alterações necessárias no arquivo para que 

ele represente essa situação, e responda as questões. 

Inicie o vídeo e observe o movimento do fusca. (Lembre-se de voltar para 

“Animação” para iniciar o vídeo) 

a) O que pode dizer sobre o movimento do fusca durante o percurso?  

b) Essa mudança de velocidade após 5 segundos afetou a posição final do fusca 

em relação ao primeiro vídeo? 

Com os itens a) e b), esperávamos que o participante notasse, por meio dos 

registros corporificados, que o movimento com velocidades distintas faz com que ele 

não seja uniforme e, também, que isso afeta a distância percorrida. 

 

c) Qual foi a posição final do fusca nesse vídeo? Como fez para determinar essa 

posição? 

Nosso objetivo foi que o participante observasse que a velocidade era distinta 

em cada parte e que isso interferiria na determinação da posição final do fusca. 

Acreditávamos que o participante utilizaria características simbólicas para 

determinar a posição final do fusca, calculasse fazendo: 𝑝 = 2. 5 + 8. 5 = 50, e 

respondesse que a posição final do fusca é 50 metros. 

 

d) A variação de velocidade afetou de alguma forma o gráfico que representa a 

posição do fusca? Se a resposta for positiva, diga qual foi à mudança 

ocasionada por essa variação na velocidade. 

Queríamos que as características corporificadas, da alteração ocorrida no 

gráfico da posição, fossem relacionadas pelo participante à mudança do tipo de 

movimento, que não é mais uniforme, iniciando uma reflexão com características 
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formais. 

 

3) No terceiro vídeo, que tem a duração de 10 segundos, o fusca havia parado 

no acostamento e só após o primeiro segundo de filmagem, começou a andar. 

O agente observou que ele andou a uma velocidade de 1m/s durante um 

segundo, aumentou a velocidade e andou a 2m/s durante um segundo e foi 

aumentando sua velocidade em 1m/s, a cada segundo. 

Utilizando o recurso editar, faça as alterações necessárias no arquivo para que 

ele represente essa situação, e responda as questões. 

a) Inicie o vídeo e observe o movimento do fusca. 

 O que pode dizer sobre o movimento do fusca durante esse trecho do vídeo?  

b) Essas mudanças de velocidade afetaram a posição final do fusca em relação 

ao primeiro vídeo e ao segundo vídeo? 

Assim como na parte 2, com os itens a) e b), esperávamos que o participante 

notasse que o movimento com velocidades distintas, faz com que o movimento não 

seja um movimento uniforme e, também, que isso afeta a distância percorrida. 

 

c) Qual foi a posição final do fusca nesse vídeo? Como fez para determinar essa 

posição? 

Esperávamos que o participante determinasse, com características simbólicas, 

a posição final do fusca por meio da soma (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)𝑚 , 

encontrando 45 metros. 

 

d) A variação de velocidade afetou de alguma forma o gráfico que representa a 

posição do fusca? Se a resposta for positiva, diga qual foi à mudança 

ocasionada por essa variação na velocidade. 

Nosso objetivo foi que o participante observasse que com as reduções nos 

intervalos de tempo e a variação da velocidade que o gráfico da posição era formado 

por segmentos de reta cada vez menores e, devido à forma de variação da velocidade, 

o gráfico se assemelhava a uma parábola. 

Esperávamos que o participante respondesse de forma afirmativa e dissesse 

que a variação de velocidade fez com que o gráfico da posição fosse formado por 

vários segmentos de reta. Acreditamos que alguns participantes poderiam dizer que 

o gráfico de posição ficou parecido com uma parábola, devido ao já-encontrado que 
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uma curva que tenha concavidade, seja entendida como uma parábola. 

 

Apresentamos uma definição, com características do Mundo Formal, para a 

situação em que as velocidades sejam constantes em intervalos de tempo. 

 

Ao movimento no qual a velocidade é constate em intervalos de tempo, 

daremos o nome de Movimento Uniforme por Intervalos.   

 

Atividade 4 – O fusca azul 

 

Na Atividade 4, apresentamos as janelas Mundo, Velocidade e Posição do 

software SimCalc (ver Figura B-10), nas quais estão as representações do movimento 

da van, o gráfico da velocidade e o gráfico da posição da van, respectivamente.  

 

Figura B-10: Tela inicial da Atividade 4 com o Software SimCalc 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao elaborar a Atividade 4 optamos por dividi-la em três partes. Na primeira, 

Atividade 4, apresentamos um ator na Janela Mundo, cuja velocidade é constante por 

intervalos de tempo e os gráficos de posição e de velocidade, com o objetivo de que 

o participante compreendesse que a redução no intervalo de tempo, isto é, a 

velocidade variando mais rapidamente, faz com que o gráfico da posição se 

assemelhe ao gráfico de uma função do segundo grau. Na segunda, Atividade 4.1, 
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apresentamos dois atores, um fusca com velocidade constante por intervalos e um 

caminhão com velocidade uniforme, com o objetivo de que o participante pudesse 

compreender, por meio da comparação dos registros gráficos, que para que os 

intervalos de tempo devem ser a menor possível para que os dois descrevam o 

mesmo tipo de movimento. Na terceira parte, Atividade 4.2, optamos pelo uso do 

software GeoGebra para que os participantes explorassem a variação nos intervalos 

de tempo, com o objetivo de que compreendessem que a velocidade está relacionada 

à inclinação do segmento de reta que representa o deslocamento do fusca; e que 

pudesse desenvolver características do Mundo Formal relacionadas à variação do 

tempo tender a zero, isto é, à ideia de limite, concebendo a derivada como taxa de 

variação quando a variável independente é o tempo. 

Nesta atividade, foram exploradas características dos Três Mundos da 

Matemática (TALL, 2013). As dos Mundos Corporificado e Simbólico, nas três janelas 

presentes na tela do software SimCalc, pela relação entre o que está na tela e os 

registros feitos nas folhas da atividade. As características do Mundo Formal aparecem 

ao longo da atividade e estão relacionadas à taxa de variação média e ao cálculo da 

velocidade instantânea. 

Apresentamos as questões da Atividade 4, em negrito, seguidas dos objetivos 

e em cada uma delas. 

 

O agente de trânsito decidiu analisar outro vídeo da passagem do fusca pela 

Rodovia dos Estudantes, utilizando o software.  Abra o arquivo “Atividade 4 – O 

fusca azul”, siga as instruções e responda as seguintes questões. 

a) Inicie o vídeo e observe o movimento do fusca. O que acontece com a 

velocidade do fusca? 

b) No quarto vídeo o fusca se movimentou de uma maneira diferente dos vídeos 

anteriores. Descreva o movimento realizado pelo fusca. 

Os itens a) e b) foram propostos para que o participante observasse nos 

gráficos da velocidade e da posição e na Janela Mundo que colocando o intervalo de 

tempo de 0,5s em 0,5s, com velocidade constante por intervalo de tempo, o 

movimento do fusca se torna mais natural, isto é, a mudança de velocidade ocorre de 

maneira menos abrupta. 
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c) Como a redução dos intervalos de tempo no gráfico da velocidade afeta o 

comportamento do gráfico de posição? 

Nosso objetivo foi que o participante observasse o comportamento dos dois 

gráficos e relacionasse a velocidade em cada intervalo com o segmento 

correspondente no gráfico da posição. 

Acreditamos que o participante poderia responder que o gráfico de posição é 

parecido com o gráfico de uma parábola, ou mesmo que afirmasse que é uma 

parábola, sem perceber que o gráfico é formado por segmentos de reta. Caso fizesse 

tal afirmação, apresentaria uma já-encontrado que interferiria na realização da 

atividade. 

 

Ao procurar vídeos para analisar, o agente de trânsito encontrou um em que um 

caminhão trafega bem próximo ao fusca. Decidiu utilizar o software para fazer 

algumas simulações com os dois veículos simultaneamente. 

 

Abra o arquivo “Atividade 4.1 – O fusca e o caminhão”, siga as instruções e 

responda as seguintes questões. 

 

Na Figura B-11, apresentamos a tela da Atividade 4.1. 

 

Figura B-11: Tela da Atividade 4.1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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a) Inicie o vídeo e assista ao trecho em que o fusca e um caminhão andavam ao 

mesmo tempo pela rodovia. 

Supondo que fosse uma disputa para ver quem terminaria a frente após 10 

segundos, quem teria vencido? Como chegou a essa conclusão? 

Nosso objetivo foi que o participante observasse o comportamento dos gráficos 

da velocidade e da posição de cada ator e verificasse que o caminhão chegaria à 

frente do fusca.  

Esperamos que o participante respondesse que o caminhão chega à frente 

após 10 segundos. Queríamos verificar, na justificativa, quais características dos Três 

Mundos da Matemática apareceriam, isto é, se o participante utilizou características 

corporificadas dizendo que observou a janela do Mundo; ou se utilizou características 

corporificadas-formais, com uma análise do gráfico da posição. 

 

b) Considerando os dois gráficos apresentados, velocidade e posição, dê uma 

sugestão do que pode ser feito para que os dois veículos cheguem ao mesmo 

lugar aos 10 segundos. 

Com o desenvolvimento das Atividades 3, 4 e do item a) desta atividade, 

tínhamos o objetivo que o participante concluísse que, para que os dois veículos 

cheguem ao mesmo lugar aos 10 segundos, é necessário que os intervalos de tempo 

da velocidade do fusca deve ser a menor possível. Acreditamos que o participante 

que chegasse a essa conclusão havia desenvolvido, em algum momento, 

características do Mundo Formal relacionadas a variação do tempo tender a zero, isto 

é, a ideia de limite. 

 

Abra o arquivo “Atividade 4.2 – O fusca e o caminhão” 

 

O objetivo com o uso do software GeoGebra foi que o participante pudesse 

explorar, por meio da manipulação do controle deslizante e do recurso zoom, a 

redução dos intervalos de tempo e a forma do gráfico da velocidade. Acreditávamos 

qu,e com a redução dos intervalos de tempo, fazendo essa variação tender a zero, o 

participante pudesse compreender como afetava o gráfico da posição, entendendo 

que os segmento que formavam tal gráfico tenderia a um único ponto. 

Essa parte da Atividade 4 foi desenvolvida com o software GeoGebra, na qual 

apresentamos duas janelas de visualização (ver Figura B-12). A primeira para 
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representar a velocidade e a segunda para representar a posição. 

 

Figura B-12: Tela da Atividade 4.2: recorrendo ao software GeoGebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Para auxiliar em nossa discussão, você pode movimentar os controles 

deslizantes a e b. 

Movimente-os livremente, um de cada vez, atentando-se para a função de cada 

um deles nos gráficos da velocidade e da posição. Relate o que observou em 

relação aos controles deslizantes. 

Propusemos essa manipulação para que o participante pudesse compreender 

o uso dos controles deslizantes e como eles interverem nos gráficos da velocidade e 

da posição. 

Esperamos que o participante conclua que com o controle deslizante a é 

possível controlar o número de intervalos de tempo, e que, com o controle deslizante 

b é possível controlar a variação do intervalo de tempo. 

 

1) Posicione o controle deslizante b em 6, movimente o controle deslizante a e 

responda as perguntas a seguir. 
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a) Há algum tipo de função, conhecida por você, cuja representação gráfica tem 

o mesmo comportamento do gráfico da posição? Se a resposta for afirmativa, 

diga qual é o tipo dessa função. 

O objetivo foi que o participante observasse que o gráfico da posição era 

formado por segmentos de reta, mas que se assemelhava ao gráfico de uma função 

do segundo grau. 

Ao posicionar o controle deslizante b em 6, e movimentar o controle deslizante 

a o gráfico da posição se assemelha ao gráfico de uma função do segundo grau (ver 

B-13) 

 

Figura B-13: Tela da Atividade 4.2 com o controle deslizante b em 6 e o 
controle deslizante a em 43 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Para investigar melhor o gráfico da posição, clique na janela de visualização 2 

(gráfico de posição) e, utilizando o botão de rolagem do mouse (botão scroll 

lock) ou clicando com o botão direito do mouse e clicando na opção zoom, faça 

ampliações próximas da origem. 

b) Após aproximar visualmente o gráfico da posição por meio do zoom, você 

continua com a resposta dada ao item anterior? Explique. 

Com os itens a) e b), com a exploração do recuso zoom, com características 

corporificadas, pretendíamos que os participantes verificassem que ao aproximar o 
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gráfico da posição, esse deixaria de ter a aparência de uma parábola. 

 

c) Analisando os gráficos da velocidade e da posição, há alguma relação entre 

eles? 

Para facilitar, você pode movimentar os controles deslizantes a e b. 

Com a manipulação dos controles deslizantes, esperávamos que o participante 

percebesse que quanto menor a variação de tempo na velocidade a função posição 

seria mais parecida com a parábola. 

 

2) Posicione o controle deslizante a em 4 e o controle deslizante b em 1. 

Responda as seguintes perguntas: 

a) Qual é a taxa de variação média da posição em relação ao tempo no primeiro 

segundo? E qual a velocidade? 

b) Qual é a taxa de variação média da posição em relação ao tempo entre um e 

dois segundos? E qual a velocidade? 

c) Qual é a taxa de variação média da posição em relação ao tempo entre dois e 

três segundos? E qual a velocidade? 

d) Analisando os gráficos da velocidade e da posição, segundo a segundo, o 

que você observa? Há alguma relação entre eles? 

Com esses quatro itens, esperávamos que o participante concluísse que a cada 

segundo o fusca se desloca, numericamente, a mesma quantidade de metros 

representada pela velocidade naquele intervalo de tempo; e que essa velocidade está 

relacionada com a inclinação do segmento de reta que representa o deslocamento do 

fusca, que pode ser observada na ordenada do extremo superior do intervalo 

observado. 

 

3) Posicione o controle deslizante a em 12 e o controle deslizante b em 2. 

Responda as seguintes perguntas: 

a) Qual é a taxa de variação média da posição entre os instantes 0,5 e 1 

segundos? Explique o raciocínio utilizado. 

b) Para você, o que representa a taxa de variação média no gráfico da posição? 

c) O que significa para você o cálculo da taxa de variação média da posição em 

relação ao tempo? 

Com esses três itens, esperávamos que o participante relacionasse a taxa de 
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variação média da posição com a velocidade escalar média. 

 

Para representar a taxa de variação média da posição P em relação ao tempo t 

(velocidade média), simbolicamente, utilizamos a equação 𝑻𝑽𝑴 =
𝚫𝐏

𝚫𝐭
. 

Questão: O que deve ser feito, se quisermos calcular a velocidade instantânea 

em um determinado instante de tempo 𝒕𝟎? Como representaria simbolicamente? 

Com essa questão, esperávamos que, após terem refletido sobre os itens das 

Atividades realizadas, os participantes relacionassem a ideia de o intervalo de tempo 

ser a menor possível com o Concepção Taxa de derivada como o do limite da 

velocidade média quando o tempo tende a zero.  

 

Atividade 5 - O simulador 

 

Na Atividade 5, apresentamos as janelas Mundo, Velocidade e Posição do 

software SimCalc (ver Figura B-4), nas quais estão as representações do movimento 

da van, o gráfico da velocidade e o gráfico da posição da van, respectivamente.  

 

Figura B-14: Tela inicial da Atividade 5 com o Software SimCalc 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Exploramos a Janela Mundo e os gráficos da posição e da velocidade com o 

objetivo de que, por meio das características corporificadas propiciadas pelas 

atividades, os participantes entendessem a relação entre o gráfico da derivada de uma 
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função e o gráfico desta função, no que diz respeito ao crescimento, ao 

decrescimento, aos pontos de máximo e/ou mínimo, aos pontos de inflexão e a 

concavidade. 

Nesta atividade, foram exploradas características dos Três Mundos da 

Matemática (TALL, 2013). As dos Mundos Corporificado e Simbólico, nas três janelas 

presentes na tela do software SimCalc, pela relação entre o que está na tela e os 

registros feitos nas folhas da atividade. As características do Mundo Formal aparecem 

ao longo da atividade e estão relacionadas as relações entre os gráficos da velocidade 

e o da posição.  

Apresentamos as questões da Atividade 5, em negrito, seguidas dos objetivos 

e das respostas esperadas em cada uma delas. 

 

O agente resolveu utilizar o software para simular, no computador em que 

trabalha, o movimento de uma van. Para isso, decidiu alterar a posição inicial e 

a velocidade da van e ver como isso altera o movimento. 

O agente realizou alguns experimentos e registrou alguns dos comandos que 

utilizou no software para simular o movimento da van, além de algumas 

perguntas que tinha preparado previamente.  

Repita os comandos no arquivo “Atividade 5 – A rodovia dos estudantes” e 

responda as perguntas. 

1) Nas primeiras simulações o agente manteve a posição inicial em zero e 

modificou a velocidade da van de tal forma que aos sete segundos a velocidade 

era de 2m/s. Depois modificou a velocidade de forma que aos sete segundos a 

velocidade era de 5m/s. 

a) Com essas velocidades, a van se desloca para direita ou para a esquerda? 

Por que acha que isso acontece?  

b) Com a alteração na velocidade, a van se moveu mais rápido ou mais devagar? 

Com os itens a e b, tivemos por obtivo que o participante verificasse que a 

velocidade era representada por uma reta crescente e que isso fazia com que a van 

fosse para a direita. Essa ideia de relacionar o sinal da velocidade com o movimento 

do ator foi importante durante as atividades para a exploração da ideia da concavidade 

da parábola. 

Acreditávamos que o participante, após colocar o gráfico da velocidade nos 

valores indicados, iniciaria o vídeo e, utilizando características corporificadas, 
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observaria na janela Mundo que a van se deslocava para a direita. Entendemos que 

alguns participantes poderiam utilizar características do Mundo Formal para afirmar 

que como a velocidade é positiva, a van se desloca para a direita, ou dizer que como 

o gráfico da posição é crescente a van se desloca para a direita. 

 

Com os itens c) e d), queríamos que o participante relacionasse as 

características dos Três Mundos da Matemática, as dos mundos Corporificado e 

Simbólico presentes na tela do software SimCalc com as ideias do Mundo Formal. 

Para isso, o participante deveria relacionar o gráfico da velocidade com o gráfico da 

função afim. 

 

c) Descreva o comportamento do gráfico que representa a velocidade da van.  

Esperávamos que o participante respondesse que o gráfico da função que 

representa a velocidade da van é uma reta que tem inclinação positiva. 

 

d) Há algum tipo de função, conhecida por você, cuja representação gráfica tem 

o mesmo comportamento do gráfico da velocidade da van? Se a resposta for 

afirmativa, diga qual é o tipo dessa função. 

Esperávamos que a resposta fosse afirmativa e que o participante dissesse que 

a função cujo gráfico tem o mesmo comportamento que o gráfico que representa a 

velocidade da van é a função afim crescente, ou, especificamente nesse caso, que é 

uma função linear crescente. 

 

Com os itens e), f) e g), a seguir, queríamos que o participante relacionasse as 

características dos Três Mundos da Matemática, as dos mundos Corporificado e 

Simbólico presentes na tela do software SimCalc com as ideias do Mundo Formal. 

Para isso, o participante deveria relacionar o gráfico da posição com a ideia de função 

quadrática. 

Queríamos, também, introduzir a relação entre o gráfico da deriva e o da 

função, buscando levar o participante a estabelecer uma relação entre a inclinação da 

função velocidade e a concavidade do gráfico da posição. 

 

e) Descreva o comportamento do gráfico que representa a posição da van.  

Esperávamos que o participante respondesse que é um gráfico positivo com a 
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concavidade para cima. 

 

f) Há algum tipo de função, conhecida por você, cuja representação gráfica tem 

o mesmo comportamento do gráfico da posição da van? Se a resposta for 

afirmativa, diga qual é o tipo dessa função. 

Acreditávamos que o participante responderia que conhece a função polinomial 

do segundo grau ou função quadrática. 

 

g) Existe alguma a relação entre o gráfico da velocidade e o gráfico da posição 

da van? Se a resposta for afirmativa, diga qual é essa relação. 

Esperávamos que o participante respondesse de forma afirmativa e dissesse 

que ao movimentar o gráfico da velocidade, alterando o valor, a concavidade do 

gráfico da posição também é alterada. 

 

2) Nas primeiras simulações o agente manteve a posição inicial em zero e 

modificou a velocidade da van de tal forma que aos sete segundos a velocidade 

era de -2m/s. Depois modificou a velocidade de forma que aos sete segundos a 

velocidade era de -5m/s. 

a) A van se desloca para direita ou para a esquerda? 

b) Com a alteração na velocidade, a van se moveu mais rápido ou mais devagar? 

Com os itens a e b, tivemos por obtivo que o participante verificasse que a 

velocidade era representada por uma reta decrescente e que isso fazia com que a van 

fosse para a direita. Essa ideia de relacionar o sinal da velocidade com o movimento 

do ator foi importante durante as atividades para a exploração da ideia da concavidade 

da parábola. 

Acreditamos que o participante, após colocaria o gráfico da velocidade nos 

valores indicados, iniciaria o vídeo e, utilizando características corporificadas, 

observaria na janela Mundo que a van se desloca para a esquerda. Entendemos que 

alguns participantes podem utilizar características do Mundo Formal para afirmar que 

como a velocidade é negativa, a van se desloca para a esquerda; ou dizer que, como 

o gráfico da posição é decrescente, a van se desloca para a esquerda. 

 

Com os itens c) e d), a seguir, queríamos que o participante relacionasse as 

características dos Três Mundos da Matemática, as dos mundos Corporificado e 
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Simbólico presentes na tela do software SimCalc com as ideias do Mundo Formal. 

Para isso, o participante deveria relacionar o gráfico da velocidade com o gráfico da 

função afim. 

c) Descreva o comportamento do gráfico que representa a velocidade da van.  

Esperávamos que o participante respondesse que o gráfico da função que 

representa a velocidade da van é uma reta com inclinação negativa. 

d) Há algum tipo de função, conhecida por você, cuja representação gráfica tem 

o mesmo comportamento do gráfico da velocidade da van? Se a resposta for 

afirmativa, diga qual é o tipo dessa função. 

Esperávamos que a resposta fosse afirmativa e que o participante dissesse que 

a função cujo o gráfico tem o mesmo comportamento que o gráfico que representa a 

velocidade da van é a função afim decrescente, ou, nesse caso, pode responder que 

é a função linear decrescente. 

 

Com os itens e), f) e g), a seguir, queríamos que o participante relacionasse as 

características dos Três Mundos da Matemática, as dos mundos Corporificado e 

Simbólico presentes na tela do software SimCalc com as ideias do Mundo Formal. 

Para isso, o participante deveria relacionar o gráfico da posição com a ideia de função 

quadrática. 

Queríamos, também, introduzir a relação entre o gráfico da deriva e o da 

função, levando o participante a estabelecer uma relação entre a inclinação da função 

velocidade e a concavidade do gráfico da posição. 

 

e) Descreva o comportamento do gráfico que representa a posição da van.  

Esperávamos que o participante respondesse que é um gráfico negativo com 

concavidade para baixo 

 

f) Há algum tipo de função, conhecida por você, cuja representação gráfica tem 

o mesmo comportamento do gráfico da posição da van? Se a resposta for 

afirmativa, diga qual é o tipo dessa função. 

Acreditamos que o participante respondesse de forma afirmativa e dissesse 

que a função cuja representação gráfica tem o comportamento parecido com o do 

gráfico que representa a posição da van é o gráfico de uma função polinomial do 

segundo grau ou função quadrática. 
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g) Existe alguma a relação entre o gráfico da velocidade e o gráfico da posição 

da van? Se a resposta for afirmativa, diga qual é essa relação. 

Esperávamos que o participante respondesse de forma afirmativa e dissesse 

que ao movimentar o gráfico da velocidade, alterando o valor, a concavidade do 

gráfico da posição também é alterada. 

 

3) Em uma das simulações o agente colocou a van com uma velocidade inicial 

de 4m/s, mas esqueceu-se de anotar o que fez depois. Só se lembrou que fez a 

van ir para a direita cada vez mais lenta.  

Nosso objetivo com os itens dessa questão foi propiciar ao participante uma 

forma para que estabelecesse uma relação entre o gráfico da função e o da derivada 

dessa função por meio da relação entre o gráfico da velocidade e o gráfico da posição 

da van.  

Ressaltamos que nessa atividade abordamos, implicitamente, a segunda 

derivada da função, uma vez que o participante deveria analisar a inclinação da reta 

que representa a velocidade da van.  

 

a) Com relação à velocidade da van, o que o agente fez para que a van se 

comportasse dessa forma? 

Nosso objetivo específico com esse item foi que pela manipulação do gráfico 

da velocidade e da observação do movimento da van na janela Mundo do software 

SimCalc, o participante percebesse que a inclinação da derivada (segunda derivada) 

influência na concavidade da função e nos pontos de inflexão.  

Esperávamos que o participante dissesse que o agente configurou uma 

velocidade positiva para a van, mas que a função que representa essa velocidade é 

decrescente e que não intercepta o eixo das abscissas. 

 

b) Descreva qual é o comportamento do gráfico da velocidade.  

Esperávamos que o participante percebesse que o gráfico deveria estar na 

parte positiva e que representava uma função decrescente. 

 

c) Você diria que o gráfico da velocidade representa uma função crescente ou 

decrescente? Por quê? 
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Esperávamos que, por meio da observação do gráfico da velocidade, o 

participante concluísse que este representava uma função decrescente e 

apresentasse características do Mundo Formal para justificar tal decrescimento. 

 

d) Em relação à concavidade, como é o gráfico da posição? 

Esperávamos que o participante observasse que o gráfico da posição tem a 

concavidade voltada para baixo, e, implicitamente, percebesse a relação desta com a 

função velocidade. 

 

4) Em uma das simulações o agente colocou a van com uma velocidade inicial 

de -4m/s, mas esqueceu-se de anotar o que fez depois. Só se lembrou que fez 

a van ir para a esquerda cada vez mais lenta.  

Nosso objetivo com essa questão foi propiciar ao participante uma forma para 

que estabelecesse uma relação entre o gráfico da função e o da derivada dessa 

função por meio da relação entre o gráfico da velocidade e o gráfico da posição da 

van.  

Assim como na parte 3, abordamos, implicitamente, a segunda derivada da 

função, uma vez que o participante deveria analisar a inclinação da reta que 

representa a velocidade da van.  

 

a) Com relação à velocidade da van, o que o agente fez para que a van se 

comportasse dessa forma? 

Nosso objetivo específico com esse item foi que pela manipulação do gráfico 

da velocidade e da observação do movimento da van na janela Mundo do software 

SimCalc, o participante percebesse que a inclinação da derivada (segunda derivada) 

influência na concavidade da função e nos pontos de inflexão. 

Esperávamos que o participante dissesse que o agente configurou uma 

velocidade negativa para a van, mas que a função que representa essa velocidade é 

crescente. 

 

b) Descreva qual é o comportamento do gráfico da velocidade.  

Esperávamos que o participante percebesse que o gráfico deveria estar na 

parte negativa e que representasse uma função crescente. 
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c) Você diria que o gráfico da velocidade representa uma função crescente ou 

decrescente? Por quê? 

Esperávamos que, por meio da observação do gráfico da velocidade, o 

participante concluísse que este representava uma função decrescente e 

apresentasse características do Mundo Formal para justificar tal decrescimento. 

 

d) Em relação à concavidade, como é o gráfico da posição? 

Esperávamos que o participante observasse que o gráfico da posição tem a 

concavidade voltada para cima, e, implicitamente, percebesse a relação desta com a 

função velocidade. 

 

5) Em uma das simulações o agente colocou a van com uma velocidade inicial 

de 4m/s, mas esqueceu-se de anotar o que fez depois. Lembrou-se que fez a van 

ir para a direita e, após alguns segundos, voltar para a lugar de onde tinha 

partido. Lembrou-se, também, que a simulação teve duração de 6 segundos. 

a) Com relação à velocidade da van, o que o agente fez para que a van se 

comportasse dessa forma? 

Nosso objetivo foi que, por meio da manipulação do gráfico de velocidade e do 

movimento do ator na Janela Mundo, com características corporificadas, o participante 

concluísse que o gráfico da velocidade deveria estar inicialmente na parte positiva e 

que, em seguida, deveria passar para a parte negativa. 

 

b) Descreva qual é o comportamento do gráfico da velocidade.  

Esperávamos que o participante concluísse que o gráfico que representa a 

velocidade da van é uma reta que descreve o comportamento de uma função 

decrescente. 

 

c) Você diria que o gráfico da velocidade representa uma função crescente ou 

decrescente? Por quê? 

Esperávamos que o participante utilizasse características do Mundo Formal 

para justificar que o gráfico da velocidade representa uma função decrescente. 

 

d) Em relação à concavidade, como é o gráfico da posição? 

Esperávamos que o participante percebesse que o gráfico da posição tem 
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concavidade voltada para baixo. 

 

e) Qual o instante em que a van começa a voltar para o lugar de onde tinha 

partido? Para ajudar nessa questão, altere o passo para 0,5. 

Nosso objetivo foi que o participante observasse que a van começa a voltar 

quando o gráfico da velocidade interceptava o eixo das abscissas, isto é, na raiz da 

função derivada. 

Acreditamos que, utilizando características corporificadas, pela observação do 

movimento da van na janela Mundo e das linhas verticais nos gráficos da velocidade 

e da posição da van (a cada passo, colore parte do gráfico), o participante 

estabelecesse uma relação entre o movimento, a velocidade e a posição.  

 

f) No instante em que a van começa a voltar para o lugar, há alguma relação 

entre os gráficos da velocidade e da posição da van? 

Esperávamos que o participante relacionasse o instante em que o gráfico da 

velocidade intercepta o eixo das abscissas (velocidade igual à zero) com o ponto de 

máximo do gráfico da posição. Com isso, poderia estabelecer uma relação com a ideia 

estudada nas aulas de Cálculo, que no ponto de máximo de uma função a derivada é 

igual à zero. 

 

6) Em uma das simulações o agente colocou a van com uma velocidade inicial 

de -5m/s, mas esqueceu-se de anotar o que fez depois. Lembrou-se que fez a 

van ir para a esquerda e, após alguns segundos, voltar para a lugar de onde 

tinha partido. Lembrou-se, também, que a simulação teve duração de 6 

segundos. 

a) Com relação à velocidade da van, o que o agente fez para que a van se 

comportasse dessa forma? 

Nosso objetivo foi que, por meio da manipulação do gráfico de velocidade e do 

movimento do ator na Janela Mundo, com características corporificadas, o participante 

concluísse que o gráfico da velocidade deveria estar inicialmente na parte negativa e 

que, em seguida, deveria passar para a parte positiva. 

Esperávamos que o participante respondesse que o agente colocou a 

velocidade inicial da van em -5 m/s e, em seguida, aumentou a velocidade da van 

constantemente (aceleração constante) até 5m/s. 
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b) Descreva qual é o comportamento do gráfico da velocidade.  

Esperávamos que o participante concluísse que o gráfico que representa a 

velocidade da van é uma reta que descreve o comportamento de uma função 

decrescente. 

 

c) Você diria que o gráfico da velocidade é crescente ou decrescente? 

Esperávamos que o participante utilizasse características do Mundo Formal 

para justificar que o gráfico da velocidade representa uma função decrescente. 

 

d) Em relação à concavidade, como é o gráfico da posição? 

Esperávamos que o participante observasse que o gráfico que representa a 

posição da van tem a concavidade voltada para cima. 

 

e) Qual o instante em que a van começa a voltar para o lugar de onde tinha 

partido? Para ajudar nessa questão, altere o passo para 0,5. 

Nosso objetivo foi que o participante observasse que a van começa a voltar 

quando o gráfico da velocidade interceptava o eixo das abscissas, isto é, na raiz da 

função derivada. 

 

Acreditamos que, utilizando características corporificadas, pela observação do 

movimento da van na janela Mundo e das linhas verticais nos gráficos da velocidade 

e da posição da van (a cada passo, colore parte do gráfico), o participante 

estabelecesse uma relação entre o movimento, à velocidade e a posição.  

 

f) No instante em que a van começa a voltar para o lugar, há alguma relação 

entre os gráficos da velocidade e da posição da van? 

Esperávamos que o participante relacionasse o instante em que o gráfico da 

velocidade intercepta o eixo das abscissas (velocidade igual à zero) com o ponto de 

mínimo do gráfico da posição. Com isso, poderá estabelecer uma relação com a ideia 

estudada nas aulas de Cálculo, que no ponto de mínimo de uma função a derivada é 

igual à zero. 
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APÊNDICE C - Análise prévia das atividades elaboradas para serem 

desenvolvidas com o software GeoGebra 

 

A seguir, apresentamos as Atividades propostas aos participantes da pesquisa 

para serem desenvolvidas com o software GeoGebra e nossos objetivos com cada 

uma delas. Para a escolha e elaboração das questões, tomamos por base a 

Concepção Melhor Aproximação de derivada apresentada por Thurston (1994) e os 

Três Mundos da Matemática de Tall (2013). 

 

Melhor aproximação 

Com este conjunto de cinco atividades, temos o objetivo de abordar a 

concepção de derivada Melhor Aproximação, em que a derivada de uma função é a 

melhor aproximação linear para o valor de uma função nas proximidades de um ponto 

(THURSTON, 1994). 

As atividades e suas respectivas análises foram adaptadas da dissertação de 

Mação (2014), as quais apresentamos a seguir. 

 

Atividade 1   

 

Nosso objetivo com a Atividade 1 é que o participante, por meio das 

representações algébricas, gráfica, numérica e tabular, determine, nas condições 

dadas, a reta que melhor aproxima o valor da função 𝑓 na vizinhança do ponto 𝑃 e 

entenda a distância entre a reta e a função como o erro cometido ao realizar tal 

aproximação com valores a esquerda de 𝑃. 

Na Atividade 1, apresentamos as janelas de álgebra, de visualização e a 

planilha do software GeoGebra (ver Figura C-1). Nas janelas de álgebra e de 

visualização, são exibidas, respectivamente, as representações algébricas e gráficas 

da função 𝑓: ℝ → ℝ, definida por 𝑓(𝑥) = √𝑥, e do ponto 𝑃 = (4, 𝑓(4)). Na planilha, uma 

tabela com três valores para coeficientes angulares 𝑚 de retas que, inicialmente, 

foram utilizadas como possíveis candidatas a ser a reta que dá a melhor aproximação 

dos valores da função 𝑓 nas proximidades do ponto 𝑃; o valor 𝑥 = 3 para uma 

aproximação inicial; uma coluna para o cálculo do valor aproximado e outra para o 

cálculo do erro cometido com a aproximação. 
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Figura C-1: Tela inicial da Atividade 1 com o software GeoGebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A escolha do ponto de abscissa 𝑥 = 3, que não é um uma boa escolha para 

aproximar o valor da função no ponto 𝑃(4,2), se deu porque pretendíamos destacar, 

por meio de segmentos de reta, que a distância entre as retas e a função representa 

o erro de aproximação, o que seria dificultado com um valor mais próximo da abscissa 

do ponto dado, pois os pontos ficariam sobrepostos e teríamos que recorrer ao recurso 

do zoom, o que não era nossa intensão nessa abordagem inicial. 

No que segue, apresentamos os itens da Atividade 1 em negrito, seguidos de 

nossos objetivos e respostas esperadas em cada item. 

 

No estudo das funções, segundo Stewart (2010, p. 226) "pode ser fácil calcular 

um valor 𝒇(𝒂) de uma função, mas difícil (ou mesmo impossível) calcular os 

valores de 𝒇 em pontos próximos" de (𝒂, 𝒇(𝒂)). 

Nesse sentido, será que existe uma reta que passa pelo ponto 𝑷(𝟒, 𝒇(𝟒 )), cujas 

ordenadas de pontos próximos proporcionam uma boa aproximação para o 

valor da função 𝒇 definida 𝒇(𝒙) = √𝒙? Se existe, qual é ela? É única? Por que 

esta reta é importante? 

Para tentar responder esse questionamento, considere a função 𝒇(𝒙) = √𝒙, o 

ponto 𝑷(𝟒, 𝒇(𝟒 )) e o feixe de retas que passam por (𝟒, 𝒇(𝟒)), cuja equação 
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depende do parâmetro m que dá a inclinação da reta do feixe:                               

𝒚(𝒙) = 𝒇(𝒂) + 𝒎(𝒙 − 𝒂) e abra o arquivo GeoGebra “Atividade 1”. 

Nesta atividade, temos a intenção de determinar, se é que existe, uma reta que 

represente uma boa aproximação para o valor da função nas proximidades do 

ponto 𝑷(𝟒, 𝒇(𝟒 )), para isso vamos determinar algumas retas, analisando-as, 

inicialmente, para 𝒙 = 𝟑. 

 

1.1 De acordo com os dados que aparecem na tabela encontrada no arquivo, 

para cada valor de m, determine a equação de cada reta na forma                             

𝒚(𝒙) = 𝒇(𝒂) + 𝒎(𝒙 − 𝒂), nomeando-as 𝒈(𝒙), 𝒉(𝒙) e 𝒌(𝒙), respectivamente. 

Nosso objetivo foi que o participante determinasse as equações das retas que 

passam pelo ponto (4,2) para os coeficientes angulares 𝑚 dados. 

Esperamos que o participante represente, com características do Mundo 

Simbólico, as equações de três retas, g, h e k, que passam pelo ponto com 

coordenadas (2, 4) e coeficiente angular 0,5; 1 e 1,5, respectivamente. As equações 

das retas são: 

𝑔(𝑥) = 2 + 0,5 .  (𝑥 − 4) 

ℎ(𝑥) = 2 + 1 .  (𝑥 − 4) 

𝑘(𝑥) = 2 + 1,5 .  (𝑥 − 4) 

Neste item, encontramos a presença de características simbólicas, contidas na 

Matemática Prática, pois o sujeito tem que determinar as equações das três retas 

existentes, pelos coeficientes angulares e pelo ponto fixo, obtidos na tabela dada no 

arquivo. 

 

1.2. Insira cada uma das equações determinadas em 2.1, no campo de entrada 

do arquivo Geogebra, da Atividade 1. (Lembre-se: para representar a parte 

decimal de um número racional no GeoGebra, deve-se utilizar um ponto). 

O objetivo foi que o participante inserisse as equações no campo de entrada 

do software, obtendo assim a representação gráfica das retas cujas equações haviam 

sido determinadas no item 1.1. 

Ao inserir as equações das retas no campo entrada do software GeoGebra, a 

representação gráfica de cada uma das retas é feita simultaneamente pelo software. 

Essas representações serão utilizadas pelo participante para analisar qual das retas 
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proporciona a melhor aproximação da função nas proximidades do ponto de 

coordenadas (2, 4). 

Acreditamos que, ao relacionar a equação inserida no campo de entrada do 

Geogebra, características corporificadas-simbólicas podem estar presentes, uma vez 

que o participante tem a oportunidade de relacionar as equações, determinadas no 

item 1.1, com suas respectivas representações gráficas, feitas pelo software 

GeoGebra. 

 

1.3. Complete a tabela, no GeoGebra, calculando, por meio de cada reta, 𝒈(𝒙), 

𝒉(𝒙) e 𝒌(𝒙), o valor aproximado para 𝒇(𝟑) (coluna 𝒚(𝒙)) e o erro de aproximação 

cometido (coluna 𝑬(𝒙)), para 𝒙 = 𝟑.  

 𝑚 𝑎 𝑓(𝑎) 𝑥 𝑓(𝑥) 𝑦(𝑥) 𝐸(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑦(𝑥) 

reta 1 (g(x)) 0,5 4 2 3 1,732050...   

reta 2 (h(x)) 1 4 2 3 1,732050...   

reta 3 (k(x)) 1,5 4 2 3 1,732050...   

 

O objetivo foi que, ao completar a tabela com os valores de 𝑔(3), ℎ(3) e 𝑘(3), 

na coluna 𝑦(𝑥); com os valores das diferenças entre o valor da função no ponto de 

abscissa 3 e os valores da coluna 𝑦(𝑥) (erro de aproximação), o participante 

percebesse qual das retas proporcionava o erro mais próximo de zero. 

Acreditamos que o participante utilizará características simbólicas, da 

matemática prática, ao representar para cada reta 𝑦, o valor da aplicação 𝑦(3) e o erro 

ocorrido ao utilizarmos a reta como aproximação linear. 

  

1.4. No campo entrada, construa o ponto 𝑨 = (𝟑, 𝒇(𝟑)) da função 𝒇, o ponto          

𝑩 = (𝟑, 𝒈(𝟑)) da função 𝒈, o ponto 𝑪 = (𝟑, 𝒉(𝟑)) da função 𝒉 e o ponto                   

𝑫 = (𝟑, 𝒌(𝟑)) da função 𝒌. Digite segmento no campo de entrada e, usando a 

função segmento [ponto, ponto], construa os segmentos 𝑨𝑩̅̅ ̅̅ , 𝑨𝑪̅̅ ̅̅  𝒆 𝑨𝑫̅̅ ̅̅ . 

Compare os segmentos que aparecem na janela de álgebra com os dados da 

tabela. O que a medida desses segmentos representa. Dê uma explicação para 

esse fato. 

Esperamos que, ao determinar os segmentos de reta e comparar os valores 

com os obtidos na coluna 𝐸(𝑥) na tabela, o participante conclua que a distância entre 
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os pontos B, C e D e o ponto A, representam os erros de aproximação das retas à 

função, no ponto de abscissa igual a três.  

Neste item, notamos a presença de características corporificadas-simbólicas, 

pois ao inserir os pontos e os segmentos, no campo de entrada do software 

GeoGebra, o participante visualizará os segmentos, na janela de visualização, e suas 

respectivas medidas, na janela de álgebra. Essas medidas serão comparadas com a 

coluna 𝐸(𝑥) presente na planilha de cálculo. 

 

Qual das retas do feixe proporcionou a “melhor” aproximação para a função 𝒇 

pelo lado esquerdo? Por quê? 

 

O objetivo foi que o participante escolhesse dentre as retas determinadas a 

partir dos coeficientes dados, pela análise da tabela ou por meio da análise gráfica, a 

que poderia ser utilizada como a melhor aproximação da função 𝑓, pelo lado esquerdo. 

Para isso, teria que analisar qual das retas proporcionava o erro mais próximo de zero, 

ao aproximar, para 𝑥 = 3, o valor de 𝑓 pelas retas 𝑦. 

 

Atividade 2 

 

Nosso objetivo com a Atividade 2 é que o participante, por meio das 

representações algébricas, gráfica, numérica e tabular, determinasse, nas condições 

dadas, a reta que melhor aproxima o valor da função 𝑓 nas proximidades do ponto 𝑃 

e entendesse à distância entre a reta e a função como o erro cometido ao realizar tal 

aproximação com valores a direita de 𝑃. 

Na Atividade 2, apresentamos os mesmos elementos da Atividade 1 (ver Figura 

C-2). A diferença nessa atividade foi a alteração do ponto escolhido para iniciarmos 

uma busca pela reta que dá a melhor aproximação dos valores da função 𝑓 nas 

proximidades do ponto 𝑃(4, 𝑓(4)), que mudamos do ponto de abscissa 𝑥 = 3 para o 

de abscissa 𝑥 = 5, para uma aproximação pela direita de 𝑃. 
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Figura C-2: Tela inicial da Atividade 2 com o software GeoGebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A escolha do ponto de abscissa 𝑥 = 5, que, assim como o de abscissa     𝑥 = 3, 

também não é um uma boa escolha para aproximar o valor da função no ponto 𝑃(4,2), 

se deu porque pretendíamos destacar, por meio de segmentos de reta, que a distância 

entre as retas e a função representa o erro de aproximação, o que seria dificultado 

com um valor mais próximo da abscissa do ponto dado, pois os pontos ficariam 

sobrepostos e teríamos que recorrer ao recurso do zoom, o que não era nossa 

intensão nessa abordagem inicial. 

 

Continuamos com a mesma intenção da Atividade 1, que é determinar, se é que 

existe, uma reta que represente uma boa aproximação para o valor da função 

nas proximidades do ponto 𝑷(𝟒, 𝒇(𝟒 )), para isso vamos determinar algumas 

retas, analisando-as para 𝒙 = 𝟓. 

Abra o arquivo “Atividade 2”. 

 

2.1. De acordo com os dados que aparecem na tabela encontrada no arquivo, 

para cada valor de m, determine a equação de cada reta na forma                             

𝒚(𝒙) = 𝒇(𝒂) + 𝒎(𝒙 − 𝒂), nomeando-as 𝒈(𝒙), 𝒉(𝒙) e 𝒌(𝒙), respectivamente. 

Nosso objetivo foi que o participante determinasse as equações das retas que 
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passam pelo ponto (4,2) para os coeficientes angulares 𝑚 dados. 

Esperamos que o participante represente, com características do Mundo 

Simbólico, as equações de três retas, g, h e k, que passam pelo ponto com 

coordenadas (2, 4) e coeficiente angular 0,5; 1 e 1,5, respectivamente. As equações 

das retas são: 

𝑔(𝑥) = 2 + 0,5 .  (𝑥 − 4) 

ℎ(𝑥) = 2 + 1 .  (𝑥 − 4) 

𝑘(𝑥) = 2 + 1,5 .  (𝑥 − 4) 

Neste item, encontramos a presença de características simbólicas, contidas na 

Matemática Prática, pois o sujeito tem que determinar as equações das três retas 

existentes, pelos coeficientes angulares e pelo ponto fixo, obtidos na tabela dada no 

arquivo. 

 

2.2. Insira cada uma das equações determinadas em 2.1, no campo de entrada, 

no arquivo GeoGebra, da Atividade 2. 

O objetivo foi que o participante inserisse as equações no campo de entrada 

do software, obtendo assim a representação gráfica das retas cujas equações haviam 

sido determinadas no item 2.1. 

Ao inserir as equações das retas no campo entrada do software GeoGebra, a 

representação gráfica de cada uma das retas é feita simultaneamente pelo software. 

Essas representações serão utilizadas pelo participante para analisar qual das retas 

proporciona a melhor aproximação da função nas proximidades do ponto de 

coordenadas (2, 4). 

Acreditamos que, ao relacionar a equação inserida no campo de entrada do 

Geogebra, características do mundo corporificado simbólico podem estar presentes, 

uma vez que o participante tem a oportunidade de relacionar as equações, 

determinadas no item 2.1, com suas respectivas representações gráficas, feitas pelo 

software GeoGebra. 
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2.3. Complete a tabela, no GeoGebra, calculando, por meio de cada reta, 𝒈(𝒙), 

𝒉(𝒙) e 𝒌(𝒙), o valor aproximado para 𝒇(𝟓) (coluna 𝒚(𝒙)) e o erro de aproximação 

cometido (coluna 𝑬(𝒙)).  

 𝑚 𝑎 𝑓(𝑎) 𝑥 𝑓(𝑥) 𝑦(𝑥) 𝐸(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑦(𝑥) 

reta 1 (g(x)) 0,5 4 2 5 2.236067...   

reta 2 (h(x)) 1 4 2 5 2.236067...   

reta 3 (k(x)) 1,5 4 2 5 2.236067...   

 

O objetivo foi que, ao completar a tabela com os valores de 𝑔(5), ℎ(5) e 𝑘(5), 

na coluna 𝑦(𝑥); com os valores das diferenças entre o valor da função no ponto de 

abscissa 5 e os valores da coluna 𝑦(𝑥) (erro de aproximação), o participante 

percebesse qual das retas proporcionava o erro mais próximo de zero. 

Acreditamos que o participante utilizará características simbólicas, da 

matemática prática, ao representar para cada reta 𝑦, o valor da aplicação 𝑦(5) e o erro 

ocorrido ao utilizarmos a reta como aproximação linear. 

 

2.4. No campo entrada, construa o ponto 𝑨 = (𝟓, 𝒇(𝟓)) da função 𝒇, o ponto           

𝑩 = (𝟓, 𝒈(𝟓)) da função 𝒈, o ponto 𝑪 = (𝟓, 𝒉(𝟓)) da função 𝒉 e o ponto                    

𝑫 = (𝟓, 𝒌(𝟓)) da função 𝒌. Digite segmento no campo de entrada e, usando a 

função segmento [ponto, ponto], construa os segmentos 𝑨𝑩̅̅ ̅̅ , 𝑨𝑪̅̅ ̅̅  𝒆 𝑨𝑫̅̅ ̅̅ . 

Compare as medidas dos segmentos que aparecem na janela de álgebra com os 

dados da tabela. O que a medida desses segmentos representa? Dê uma 

explicação para esse fato. 

Esperamos que, ao determinar os segmentos de reta e comparar os valores 

com os obtidos na coluna 𝐸(𝑥) da tabela, o participante conclua que a distância entre 

os pontos B, C e D e o ponto A, representam os erros de aproximação das retas à 

função, no ponto de abscissa igual a três. 

Neste item, notamos a presença de características corporificadas simbólicas, 

pois ao inserir os pontos e os segmentos, no campo de entrada do software 

GeoGebra, o participante visualizará os segmentos, na janela de visualização, e suas 

respectivas medidas, na janela de álgebra. Essas medidas, que representam erros 

serão comparadas com a coluna 𝐸(𝑥) presente na planilha de cálculo. 
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Qual das retas do feixe proporcionou a “melhor” aproximação para a função 𝒇 

pelo lado direito? Por quê? 

O objetivo foi que o participante escolhesse dentre as retas determinadas a 

partir dos coeficientes dados, pela análise da tabela ou por meio da análise gráfica, a 

que poderia ser utilizada como a melhor aproximação da função 𝑓, pelo lado esquerdo. 

Para isso, teria que analisar qual das retas proporcionava o erro mais próximo de zero, 

ao aproximar, para 𝑥 = 5, o valor de 𝑓 pelas retas 𝑦. 

 

Atividade 3 

 

Nosso objetivo com a Atividade 3 foi que os participantes, por meio da 

manipulação e percepções sobre os dados numéricos, algébricos e gráficos 

pudessem compreender que a reta que proporciona boa aproximação é a reta que 

apresenta menor erro e que, por meio desta definição, elencar, pela análise da 

planilha, qual das retas apresentou os menores erros pela esquerda e pela direita. 

Na Atividade 3, apresentamos as janelas de álgebra, de visualização e a 

planilha do software GeoGebra. Assim como nas Atividades 1 e 2, nas janelas de 

álgebra e de visualização, são exibidas, respectivamente, as representações 

algébricas e gráficas da função 𝑓: ℝ → ℝ, definida por 𝑓(𝑥) = √𝑥, e do ponto 𝑃 =

(4, 𝑓(4)). Na planilha, uma tabela com cinco valores para coeficientes angulares 𝑚 de 

retas que, inicialmente, foram utilizadas como possíveis candidatas a ser a reta que 

dá a melhor aproximação dos valores da função 𝑓 nas proximidades do ponto 𝑃. 

Nesta Atividade, para que os participantes buscassem a reta que dá a melhor 

aproximação, utilizamos seis pontos cujas abscissas são da ordem dos décimos de 

milésimos, sendo três à direita e três à esquerda do ponto 𝑃, para o cálculo do erro 

cometido com a aproximação (ver Figura C-3). 
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Figura C-3: Tela inicial da Atividade 3 com o software GeoGebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

No que segue, apresentamos os itens da Atividade 3 em negrito, seguidos de 

nossos objetivos e respostas esperadas. 

 

Nas atividades 1 e 2, o objetivo era encontrar reta para aproximar o valor da 

função 𝒇(𝒙) = √𝒙 nas proximidades do ponto 𝑷 (𝟒, 𝒇(𝟒)). Para isso, foram 

utilizados os valores 𝒙 = 𝟑 e 𝒙 = 𝟓, que estão, respectivamente, uma unidade à 

esquerda e uma unidade à direita da abscissa do ponto P que é 𝒙 = 𝟒, que são 

valores, considerados por nós, “muito distantes”. 

Nesta atividade, vamos utilizar valores à esquerda e a direita que estejam “mais 

próximos” de P.  

A equação do feixe de retas que passam pelo ponto do gráfico de f que tem 

abscissa 𝒙 = 𝟒, que é o ponto (𝟒, 𝟐), pode ser descrito por 𝒚(𝒙) = 𝟐 + 𝒎(𝒙 − 𝟒).  

 

Abra o arquivo “Atividade 3”. 

 

3.1. Determine a equação de cada uma das retas que constituem o feixe de retas 

que passam pelo ponto do gráfico de 𝒇 que tem abscissa 𝒙 = 𝟒, utilizando os 

valores de 𝒎 indicados na tabela. 
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    m m m m m 

    -0,5 0 0,25 0,5 1 

x x-a E(x)= f(x) - y(x) E(x)= f(x) - y(x) E(x)= f(x) - y(x) E(x)= f(x) - y(x) E(x)= f(x) - y(x) 

3,99997 -0,00003           

3,99998 -0,00002           

3,99999 -0,00001           

4,00001 0,00001           

4,00002 0,00002           

4,00003 0,00003           

 

Esperamos que o participante determine, com características do Mundo 

Simbólico, as equações de cinco retas que passam pelo ponto com coordenadas       

(4, 2) e coeficiente angular -0,5; 0; 0,25; 0,5 e 1, respectivamente. As equações das 

retas são: 

𝑦1(𝑥) = 2 −  0,5 .  (𝑥 − 4) 

𝑦2(𝑥) = 2 + 0 .  (𝑥 − 4) 

𝑦3(𝑥) = 2 + 0,25 .  (𝑥 − 4) 

𝑦4(𝑥) = 2 +  0,5 .  (𝑥 − 4) 

𝑦5(𝑥) = 2 + 1 .  (𝑥 − 4) 

Neste item, encontramos a presença de características simbólicas, contidas na 

Matemática Prática, pois o sujeito tem que determinar as equações das cinco retas 

existentes, pelos coeficientes angulares e pelo ponto fixo, dados na tabela. 

 

3.2. Insira cada uma das equações determinadas em 3.1, no campo de entrada, 

no arquivo Geogebra, da Atividade 3. 

O objetivo foi que o participante inserisse as equações no campo de entrada 

do software, obtendo assim a representação gráfica das retas cujas equações haviam 

sido determinadas no item 3.1. 

Ao inserir as equações das retas no campo entrada do software GeoGebra, a 

representação gráfica de cada uma das retas é feita simultaneamente pelo software. 

Essas representações serão utilizadas pelo participante para analisar qual das retas 

proporciona a melhor aproximação da função nas proximidades do ponto de 

coordenadas (4, 2). 

Acreditamos que, ao relacionar as equações inseridas no campo de entrada do 
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Geogebra, características do mundo corporificado-simbólico podem estar presentes, 

uma vez que o participante tem a oportunidade de relacionar as equações, 

determinadas no item 3.1, com suas respectivas representações gráficas, feitas pelo 

software GeoGebra. 

 

3.3. Complete a tabela, no arquivo, para determinar, se houver, o erro obtido pela 

aproximação realizada por meio das retas.  

Para isso, pode utilizar o recurso de cálculo da tabela, como pode observar no 

exemplo a seguir: 

 

  

 

Ao completar a tabela com os valores das diferenças (erros), esperamos que o 

participante perceba qual das retas proporciona o erro mais próximo de zero. Nesse 

caso, esperamos que observe que a reta com coeficiente angular 0,25 é a que 

apresenta erro igual a zero para os pontos “próximos” do ponto de coordenadas (2, 

4). 

Acreditamos que o participante utilizará características simbólicas, da 

Matemática Prática, ao representar para cada reta 𝑦 o erro ocorrido ao utilizarmos a 

reta como aproximação linear. 

 

3.4. Utilizando os dados do arquivo desta atividade, responda as seguintes 

questões. 

a) Para 𝒎 =  𝟏, qual o erro que ocorre ao calcular de forma aproximada o valor 

de √𝟑, 𝟗𝟗𝟗𝟖, por meio dessa reta, portanto para 𝒙 =  𝟑, 𝟗𝟗𝟗𝟖? 

O objetivo era que o participante utilizasse a equação 𝑦5(𝑥) = 2 + 1 .  (𝑥 − 4), 

com coeficiente angular igual a 1, para calcular o valor aproximado da função 𝑓 e, em 

seguida, calcule o erro decorrente da aproximação pela aplicação da função erro 

definida por  𝐸(𝑥) =  𝑓(𝑥)  − 𝑦5(𝑥). 

Este item apresenta características simbólicas, contidas na Matemática 

Supondo que a reta com m= -0.5, tenha sido 

denominada g (x). 

Na célula C4, pode-se calcular o erro de aproximação, 

digitando  

= f(A4) – g(A4) e apertando a tecla enter. 
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Teórica, ao questionar o participante sobre qual erro ocorre para o valor de √3,9998; 

ao estabelecer a relação deste erro com a utilização da reta 𝑦 como aproximação para 

o valor da função 𝑓; e pode ser calculado pela aplicação da função 𝐸(3,9998). 

 

b) Qual reta proporciona uma boa aproximação linear para √𝟒, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏, portanto 

para 𝒙 =  𝟒, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏? 

O objetivo foi que o participante, por meio da análise dos dados da tabela, 

concluísse que a reta que proporciona uma boa aproximação linear para √4,00001 é 

a reta com coeficiente angular igual a 0,25, isto é, a reta de equação                          

𝑦3(𝑥) = 2 + 0,25 .  (𝑥 − 4). 

De maneira semelhante ao item a), o item b) apresenta características 

simbólicas, contidas na Matemática Teórica, pois é preciso determinar qual das retas 

proporciona uma boa aproximação para o valor de √4,00001, o que está relacionado 

com a interpretação do erro dado pela função 𝐸. 

 

 c) Para o cálculo aproximado de √𝟒, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐, portanto para 𝒙 =  𝟒, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐, qual 

das retas não devo utilizar, sabendo que não posso ter um erro superior a 

0,00001? É possível responder isto pelo gráfico? 

O objetivo foi que o participante, por meio da análise dos dados da tabela, 

concluísse que as retas que não proporcionam uma boa aproximação linear para 

√4,00002, dentre as retas determinadas nessa atividade, por gerar um erro superior a 

0,00001 são as retas 𝑦1(𝑥) = 2 −  0,5 .  (𝑥 − 4) e  𝑦5(𝑥) = 2 + 1 .  (𝑥 − 4). 

Neste item, encontramos características corporificadas, contidas na 

Matemática Prática, pois analisamos na tabela do arquivo GeoGebra, quais valores 

do erro são inferiores ao valor definido como aceitável. 

 

d) Analise, pela tabela, qual das retas proporciona uma boa aproximação para a 

função 𝒇, pela direita do valor fixo, que tem abscissa 𝒂 =  𝟒 (para valores de 𝒙 

maiores que 4).  

e) Analise, pela tabela, qual das retas proporciona uma boa aproximação para a 

função 𝒇, pela esquerda do valor fixo, que tem abscissa 𝒂 =  𝟒 (para valores de 

𝒙 menores que 4). 

O objetivo foi que, por meio da análise dos dados presentes na Tabela, o 
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participante percebesse a necessidade de analisar a aproximação para valores da 

função pela direita e pela esquerda do ponto dado. 

Nos itens d) e e) aparecem características formais-corporificadas, contidas na 

Matemática Teórica, pois partimos da definição que a reta que proporciona boa 

aproximação é a reta que apresenta menor erro e que, por meio desta definição, é 

possível elencar, pela análise da tabela, qual das retas apresentou os menores erros 

pela esquerda e pela direita. 

 

Questão: Dentre as retas determinadas algebricamente no item 3.1, qual dá a 

melhor aproximação para os valores da função nas proximidades do ponto      

𝑷(𝟒, 𝒇(𝟒))? Justifique. 

 

O objetivo foi que o participante concluísse, após responder aos itens da 

Atividade 3, que a reta que dá a melhor aproximação para os valores da função nas 

proximidades do ponto 𝑃(4, 𝑓(4)) é a reta com coeficiente angular 𝑚 = 0,25, dizendo 

que é a reta com menor erro tanto pela direita quanto pela esquerda. 

Encontramos características formais, da Matemática Teórica, pois partimos da 

definição que a reta que proporciona boa aproximação é a reta que apresenta menor 

erro e que, por meio desta definição, é possível elencar, pela análise da tabela, qual 

das retas apresentou os menores erros pela esquerda e pela direita. 

 

Atividade 4 

 

Na Atividade 4, apresentamos a janela de álgebra e a janela de visualização 

com as representações algébricas e gráficas da função 𝑓: ℝ → ℝ, definida por      

𝑓(𝑥) = √𝑥; e das retas de equação 𝑔(𝑥) = 2 − 0,5(𝑥 − 4), ℎ(𝑥) = 2 − 0(𝑥 − 4),                    

𝑖(𝑥) = 2 + 0,25(𝑥 − 4), 𝑗(𝑥) = 2 + 0,5(𝑥 − 4) e 𝑘(𝑥) = 2 + 1(𝑥 − 4) que interceptam a 

função 𝑓 no ponto 𝑃 = (4, 𝑓(4)), como na Figura C-4. Nela, solicitamos aos 

participantes que realizassem aproximações em torno do ponto dado, por meio do 

recurso zoom do software GeoGebra, com o objetivo de proporcionar uma 

visualização para que verificasse que a reta que dá uma boa aproximação para os 

valores da função próximos ao ponto de abscissa 𝑥 = 4 aparenta se sobrepor ao 

gráfico da função 𝑓. 



417 

Figura C-4: Tela inicial da Atividade 4 com o software GeoGebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nesta atividade foram exploradas características dos Mundos Corporificado e 

Simbólico. As do Mundo Corporificado, por meio do uso da ferramenta zoom nas 

representações gráficas da função 𝑓 e das retas na janela de visualização; as do 

Mundo Simbólico, nas representações algébricas na janela de álgebra, nos cálculos 

dos erros solicitados no protocolo da Atividade, e numérica, na tabela presente no 

protocolo. 

No que segue, apresentamos os itens da Atividade 4 em negrito, seguidos de 

nossos objetivos e respostas esperadas. 

 

Vamos realizar ampliações (do tipo Zoom) sucessivas, focadas no ponto 

𝑷(𝟒, 𝒇(𝟒)), para destacar o erro ao calcular valores da função 𝒇 pela reta que 

proporciona uma boa aproximação para valores de 𝒙 cada vez mais próximos 

do valor fixo 𝒂 =  𝟒. 

Abra o arquivo “Atividade 4” 

 

4.1. Utilizando o botão de rolagem do mouse (botão scroll lock) ou clicando com 

o botão direito do mouse e clicando na opção zoom, faça ampliações e verifique 

o que ocorre com a reta que proporcionou uma boa aproximação e o gráfico da 
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função 𝒇. Verifique se ocorre o mesmo para as outras retas e, se houve alguma 

diferença, qual foi ela?  

Nosso objetivo com esse item é que os participantes elejam a reta que dá a 

melhor aproximação aos valores da função nas proximidades do ponto P e, que devido 

ao limite de permitido pelo software, o gráfico de tal reta parece se sobrepor ao gráfico 

da função. 

Este item apresenta características do Mundo Corporificado, contidas no 

estágio da Matemática Prática, com o qual esperamos que os participantes utilizem o 

recurso zoom e analisem o comportamento da reta que melhor aproxima os valores 

da função 𝑓 nas proximidades do ponto 𝑃 = (4, 𝑓(4)).  

 

4.2. Utilizando o campo de entrada no arquivo do GeoGebra, esboce duas retas 

que passam pelo ponto  𝑷(𝟒, 𝒇(𝟒)) e possuem inclinações 𝒎 =  𝟎, 𝟏 e 𝒎 =  𝟎, 𝟑 

respectivamente. Essas retas proporcionam melhor aproximação que a reta de 

coeficiente angular 𝒎 =  𝟎, 𝟐𝟓? Justifique sua resposta. 

 

Nosso objetivo foi que o participante após inserir as equações das retas com 

coeficientes angulares 𝑚 = 0,1 e 𝑚 = 0,3, no campo de entrada do software 

GeoGebra, verificasse por meio das representações gráficas geradas pelo software, 

com o auxílio do zoom, se essas novas retas proporcionavam melhores aproximações 

lineares do que a reta com coeficiente 𝑚 =  0,25. 

Este item apresenta características dos Mundo Simbólico e Corporificado, 

contidas no estágio da Matemática Prática, pois os participantes deverão determinar 

a equação das retas com coeficientes angulares 𝑚 = 0,1 e 𝑚 = 0,3, inseri-las no 

campo entrada do GeoGebra, que simultaneamente apresentará a representação 

gráfica das retas. Em seguida, deverão manipular o gráfico, por meio do recurso zoom, 

para decidir se as novas retas proporcionam uma aproximação melhor do que a reta 

com coeficiente angular 𝑚 = 0,25. 

 

4.3. Lembramos que o erro ocorrido ao aproximar o gráfico de uma função 𝒇 por 

uma reta 𝒚 é dado por 𝒚(𝒙) = 𝒇(𝒂) + 𝒎(𝒙 − 𝒂). Podemos mensurar esse erro ao 

utilizar a reta com 𝒎 =  𝟎, 𝟐𝟓 como aproximação para o valor da função 𝒇 em 

𝒙 =  𝟑, 𝟗𝟗𝟖? Qual é esse erro? Qual é o valor aproximado?  
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Com esse item, esperávamos que os participantes determinassem o valor 

aproximado da função, calculado por meio da reta com coeficiente angular 𝑚 =  0,25,  

e o erro cometido ao utilizar tal reta. Para isso, o participante poderia realizar o cálculo 

manualmente, com o auxílio de uma calculadora, uma vez que conhecia a equação 

da reta, ou utilizar o software, por meio dos recursos da tabela ou inserindo a função 

erro 𝑒(𝑥) = √𝑥 − (2 + 0,25(𝑥 − 4)) no campo de entrada e, em seguida, determinar o 

valor da função no ponto de abscissa 𝑥 = 3,998. 

Encontramos características simbólicas, na determinação do valor aproximado 

da função e do erro causado pela aproximação desse valor por uma reta, seja o 

cálculo sendo efetuado manualmente ou com o auxílio de recursos digitais. E, 

possíveis características corporificas, para aqueles que inserissem a função erro  

𝑒(𝑥) = √𝑥 − (2 + 0,25(𝑥 − 4)), e observassem o comportamento do gráfico da função 

para valores próximos do ponto de abscissa 𝑥 = 4. 

 

4.4. Verifique, na Quadro a seguir, que mesmo para valores de 𝒙 próximos do 

ponto fixo 𝒂 =  𝟒, existe erro ao calcular o valor da função 𝒇 por meio de uma 

reta, pois o gráfico de 𝒇 não é “reto”; porém, ao visualizar o gráfico ampliado, 

vemos que o erro torna-se praticamente imperceptível. Com o auxílio do quadro, 

expresse o erro ao utilizar a reta como valor aproximado da função 𝒇 para 𝒙 =

 𝟒, 𝟎𝟎𝟐. 

Nosso objetivo com esse item foi o de evidenciar que a aproximação de valores 

da função por uma reta contém erro. 

Neste item, exploramos características corporificadas-simbólicas, da 

Matemática Prática, pois solicitamos que determinem o erro de aproximação por meio 

da análise dos dados numéricos presentes na tabela, além de ressaltar, no enunciado, 

que o gráfico da função 𝑓 não é “reto” e que, apesar de nas proximidades do ponto 

𝑃(4, 𝑓(4)) a reta parecer se sobrepor ao gráfico da função, a aproximação feita, ainda 

assim, contém erro.  

 

Atividade 5 

 

Na Atividade 5, optamos por não utilizar nenhum dos dois softwares, pois 

decidimos, por meio de características formais simbólicas, abordar a condição 
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matemática para a determinação do coeficiente angular da reta que dá a melhor 

aproximação. 

Nosso objetivo com a Atividade 5 foi de que os participantes compreendessem 

a derivada como o coeficiente angular da reta que dá a melhor aproximação dos 

valores da função nas proximidades de um ponto, isto é, a Concepção Melhor 

Aproximação da derivada. 

 

5.1. Nas atividades anteriores, o objetivo foi encontrar a reta que dá a melhor 

aproximação para a função 𝒇 nas proximidades do ponto 𝑷(𝟒, 𝒇(𝟒)). Mas, não 

basta impor que a diferença 𝒚(𝒙) –  𝒇(𝒙) tenda a zero, porque isso é verdade para 

todas as retas do feixe, se a função for contínua! Concorda? 

 

5.2. Para encontrar a reta que dá a “melhor” aproximação impomos, 

matematicamente, que 0
4

)()(
 lim

4






 x

xyxf

x
. Analise essa “imposição”! Dê um 

argumento “intuitivo” que a justifica.  

Com os itens 5.1 e 5.2, nosso objetivo foi que os participantes pudessem refletir 

e relacionar as ideias desenvolvidas nas atividades anteriores, com caraterísticas dos 

Mundos Corporificado e Simbólico, da reta que dá a melhor aproximação para valores 

da função 𝑓 nas proximidades do ponto 𝑃 e do erro cometido com a aproximação, com 

a ideia forma por meio do cálculo do limite, utilizada para determinar o coeficiente 

angular da reta “melhor aproximação”. 

Acreditamos que durante a reflexão apareçam caraterísticas dos Três Mundos 

da Matemática. 

 

5.3. O resultado dessa imposição resulta em                                            

lim
𝑥→4

√𝑥−(2+𝑚(𝑥−4))

𝑥−4
= lim

𝑥→4

√𝑥−2−𝑚 (𝑥−4)

𝑥−4
= 0 , lim

x→2

x2-(4+m(x-2)

x-2
= 0 no caso que estamos 

vendo. Calcule o limite, para determinar o valor de m, que dá a inclinação da reta 

que dá a “melhor” aproximação para os valores de √𝒙, quando x está bem 

próximo de 𝟒. 

Nosso objetivo com este item foi que os participantes determinassem o valor 𝑚 

do coeficiente angular da reta que dá a melhor aproximação linear para os valores da 

função f quando x está bem próximo de 4. 
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Neste item, apresentamos o limite do item 5.2 com a função e a equação do 

feixe de retas já substituídas, para esclarecer os símbolos utilizados na notação 

simbólica àqueles que não reconhecerem a notação utilizada nas atividades 

anteriores e apresentar características formais do valor de 𝑚 como inclinação da reta 

que dá a melhor aproximação. 

Na determinação do valor de 𝑚, encontramos características formais 

simbólicas, da Matemática Teórica, pois definimos que o limite lim
𝑥→4

√𝑥−2−𝑚(𝑥−2)

𝑥−2
= 0 é 

o que permite determinar o coeficiente angular da reta que dá a melhor aproximação 

para os valores da função 𝑓 nas proximidades do ponto 𝑃(4, 𝑓(4)). 

 

O valor de m encontrado no cálculo do limite é denominado “derivada de 𝒇 

para 𝒙 = 𝟒” cuja notação é 𝒇′(𝟒) = 𝒎.  

 

5.4. Aplique o mesmo processo, para calcular a reta que é a melhor aproximação 

da função 𝒇, definida por 𝒇(𝒙)  =  √𝒙, para valores próximos ao ponto 

(𝟏𝟔, 𝒇(𝟏𝟔)). Escreva a equação da reta que melhor aproxima a função próximo 

ao ponto (𝟏𝟔, 𝒇(𝟏𝟔)). Determine o valor aproximado de 𝒇(𝟏𝟔, 𝟎𝟎𝟏). 

 

5.5. Utilize o mesmo processo para calcular o coeficiente angular da reta que 

melhor aproxima a função 𝒇 no ponto (𝟐𝟓, 𝒇(𝟐𝟓)), dada por 𝒇(𝒙)  =  √𝒙. Após 

este procedimento, verifique se é possível calcular o coeficiente angular para 

um ponto (𝒑, 𝒇(𝒑)) qualquer. Compare os resultados para o coeficiente angular 

encontrado em função de 𝒑, pela substituição dos valores utilizados 

anteriormente, ou seja, verifique se para 𝒑 =  𝟒 o resultado é igual ao encontrado 

anteriormente, pelo mesmo processo e analise os outros casos. 

Nosso objetivo com os itens 5.4 e 5.5 foi que o participante pudesse generalizar 

o cálculo do coeficiente angular da reta que dá a melhor aproximação da função 𝑓 nas 

proximidades de um ponto qualquer. 

Nos itens 5.4 e 5.5, os pontos fixos da função 𝑓 foram alterados de (4, 𝑓(4)) 

para (16, 𝑓(16)), no item 5.4; e, (25, 𝑓(25) e (𝑝, 𝑓(𝑝)) no item 5.5, para que 

percebessem que o processo para a determinação da reta que dá a melhor 

aproximação dos valores da função 𝑓 valem para quaisquer pontos dentro de seu 
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domínio. 

Nestes itens aparecem as mesmas características dos Três Mundos do item 

5.3. 

 

 5.6. Modifique a função 𝒇 para 𝒈, onde 𝒈(𝒙) = 𝒙𝟐
 e verifique se é possível 

determinar o coeficiente angular da reta que proporciona a melhor aproximação 

linear para o ponto (𝟐, 𝒇(𝟐)).  

 

5.7. Agora calcule a derivada de 𝒈(𝒙) = 𝒙𝟐 para um valor 𝒂 qualquer do domínio 

da função 𝒇, cujo ponto no gráfico tem coordenadas (𝒂, 𝒈(𝒂))! 

 

5.8. Generalize o processo para uma função qualquer ℎ e determine qual é o 

coeficiente angular da reta que é a melhor aproximação linear para a função ℎ 

para valores próximos ao ponto (𝒂, 𝒉(𝒂)) qualquer. 

 

O objetivo, nos itens 5.6, 5.7 e 5.8, foi generalizar a ideia trabalhada 

anteriormente para o cálculo do coeficiente angular da reta que dá a melhor 

aproximação dos valores de uma função na vizinhança de um ponto dado. No item 

5.6, mudamos a função para que o sujeito aplique o processo utilizado nos itens 

anteriores para que, no item 5.7, possa generalizar o processo para a função 𝑔. E, no 

item 8, generalizar o processo para uma função qualquer e enfatizar que o coeficiente 

angular da reta que proporciona a melhor aproximação linear para uma função 𝑓 em 

um ponto dado é determinado pelo limite 𝑚 = lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑎)

𝑥−𝑎
.  

Ao afirmarmos que o coeficiente angular da reta que dá aproximação linear 

para uma função 𝑓 em um ponto dado é determinado pelo limite 𝑚 = lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑎)

𝑥−𝑎
, 

apresentamos características pertencentes dos Três Mundo da Matemática.  
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APÊNDICE D – Análise prévia Do Questionário Diagnóstico 

Reformulado 

 

Questão 1  

 

A Questão 1 foi mantida do Questionário Diagnóstico, no qual consta como 

Questão 3. Optamos por mantê-la para verificar se houve, ou não, um enriquecimento 

da Imagem de Conceito dos participantes no que se refere a Concepção Taxa de 

derivada. 

 

Figura D-1: Enunciado da Questão 1 do Questionário final 

Um objeto se desloca ao longo de uma reta e 𝒙(𝒕) indica a distância desse 

objeto à origem do movimento, no instante 𝒕 (em segundos).  

Você conhece alguma maneira para calcular a velocidade instantânea do objeto 

na posição 𝒙(𝟑)? Se sua resposta for afirmativa, explique–a. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os objetivos e as características dos Três Mundos da Matemática são os 

mesmos estabelecidos para a Questão 3 do Questionário Diagnóstico. 

 

Questão 2  

 

A Questão 2 é uma reformulação da Questão 2 do Questionário Diagnóstico. 

As alterações realizadas foram na definição da função, aqui optamos pela função g 

definida por 𝑔(𝑥) = −0,05𝑥4 + 2,8𝑥3 + 2,65𝑥2 − 2,2𝑥 + 1, e na equação da reta 

tangente 𝑟: 𝑦 = 1,1𝑥 − 4,1. 

Optamos por manter a mesma configuração para essa Questão, a fim de 

verificar se houve, ou não, um enriquecimento da Imagem de Conceito dos 

participantes no que se refere à Concepção Geométrica de derivada. 
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Figura D-2: Enunciado da Questão 2 do Questionário final 

Suponha que a reta 𝑟 é tangente ao gráfico da função 𝑔 no ponto (−1, 3), como 

indica a figura a seguir. Determine 𝑔(−1) e 𝑔’(−1) . 

 

Explique o raciocínio utilizado para esse cálculo. 

Fonte: Sánchez-Matamoros, García e Llinares (2013, adaptada) 

 

Os objetivos e as características que observaremos são os mesmos 

estabelecidos para a Questão 2 do Questionário Diagnóstico. 

 

Questão 3  

 

Nosso objetivo, com esta questão, foi verificar se o participante analisaria 

corretamente o gráfico de uma função e se relacionaria o gráfico da função com o de 

sua derivada, indicando os pontos em que a função não é derivável. 

Nesta Questão, apresentamos o gráfico do deslocamento de uma partícula 

sobre uma reta horizontal e solicitamos que determinassem os intervalos em que a 

partícula se deslocou para a direita, para a esquerda e os instantes em que ficou 

parada. Solicitamos, também, que fosse feita a representação gráfica da função 

velocidade, isto é, o gráfico da derivada da função posição. 
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Figura D-3: Enunciado da Questão 3 do Questionário final 

Uma partícula começa se movendo para a direita ao longo de uma reta 

horizontal; o gráfico de sua função posição é mostrado na figura a seguir. 

 
 

(c) Quando a partícula está se movendo para a direita? E para a esquerda? Quando 

está parada? 

(d) Trace um gráfico da função velocidade da partícula no plano cartesiano a seguir. 

Explique o raciocínio utilizado na construção do gráfico da velocidade. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Destacamos que, para responder esta questão, é preciso que os participantes 

tenham, na Imagem de Conceito um já-encontrado relacionado à taxa de variação da 

função. 

Optamos por um movimento descrito por uma função definida por partes 

lineares, para verificar se os participantes relacionariam o gráfico da posição ao 

gráfico da velocidade por meio do cálculo das taxas de variação. 

Em relação aos Três Mundos da Matemática, nossa intenção ao propor a 

Questão 3 foi a de verificar se o participante apresentaria características dos Mundos 

Corporificado, Simbólico e Formal pois, para resolvê-la, é necessário que realizasse 

a leituras dos dados contidos no gráfico da posição, calculasse as taxas de variação 

e representasse graficamente a função velocidade, percebendo que a velocidade é 

constante nos intervalos de tempo. 

Esperamos que os alunos determinem a direção do movimento da partícula 
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observando que: como a função posição é crescente no intervalo [0,1] ∪ [4,6], então 

a velocidade é positiva e a partícula foi para a direita; no intervalo [2,3] a função 

posição é decrescente, então a velocidade é negativa e a partícula vai para a 

esquerda; e no intervalo [1,2] ∪ [3,4] a função posição é constante, então a velocidade 

é nula e a partícula permanece em repouso. 

Em relação ao gráfico da velocidade, esperamos que o participante, após 

responder ao item (a), apresente o gráfico da Figura D-4. 

 

Figura D-4: Resposta esperada para o item (b) da Questão 3 do Questionário 
final 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Questão 4  

 

Com a Questão 4, apresentada na Figura D-5, nosso objetivo foi de averiguar 

se houve o enriquecimento, ou não, da Imagem de Conceito do participante, 

verificando se ele relacionaria corretamente o gráfico de uma função e o gráfico da 

primeira derivada dessa função, isto é, se conseguiria associar o comportamento do 

gráfico da primeira derivada de uma função com o gráfico da função.  
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Figura D-5: Enunciado da Questão 4 do Questionário final 

Analise os gráficos a seguir. Quantos pares podem ser formados de cada função 

com sua derivada? Quais são esses pares? Justifique sua resposta. 

   

   

Fonte: Sánchez-Matamoros, García e Llinares (2013, adaptada) 

 

No Questionário Diagnóstico apresentamos a Questão 7 que é similar a essa, 

da qual optamos por fazer duas alterações, além das funções escolhidas. 

Difere da Questão 7 do Questionário em dois pontos, nesse questionário: 

1) apresentamos os gráficos das funções e derivadas sem dizer quais representam as 

funções e quais representam as derivadas. 

2) Há dois gráficos, b e c, que não formam pares. 

Escolhemos os gráficos c) e e) como possíveis gráficos para a derivada da 

função cuja representação gráfica está em a); e b) e d) como possíveis gráficos para 

a derivada da função cuja representação gráfica está em f), para que o participante 

não pudesse realizar a associação por exclusão, pois observamos que esse fato 

ocorreu no Questionário piloto. 

Acreditamos que, para relacionar o gráfico da função com o de sua primeira 

derivada, o participante necessitaria, além de características do Mundo Corporificado, 

de características do Mundo Formal, visto que, para fazer tal relação, precisaria 

identificar intervalos em que a inclinação da derivada é positiva, negativa ou nula, para 

relacionar ao gráfico da derivada, que traz um comportamento segundo essas 

inclinações. 

A associação correta entre o gráfico da função e o gráfico de sua respectiva 

derivada é: a) – e) e f) – d. 

a) b) 

d) 

c) 

e) f) 
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Questão 5 

 

Na D-6, apresentamos a Questão 5, com a qual tivemos o objetivo de verificar 

se os participantes têm em suas respectivas Imagens de Conceito a Concepção 

Melhor aproximação ao determinar a reta que dá a melhor aproximação para os 

valores de uma função nas proximidades de um ponto fixo. 

 

Figura D-6: Enunciado da Questão 5 do Questionário final 

Determine a equação da reta que melhor aproxima a função 𝑓, definida por           

𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 2𝑥 + 3, para valores próximos ao ponto (2, 𝑓(2)). Em seguida, utilize-a 

para calcular o valor aproximado de 𝑓(1,99). 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Escolhemos a função 𝑓, por ser uma função polinomial, pois identificamos na 

análise do Questionário Diagnóstico que os participantes determinam a derivada 

corretamente. Essa opção se deve ao nosso objetivo com a Questão 5 que é verificar 

a Concepção Melhor Aproximação e não a Concepção Simbólica. 

Acreditamos que os participantes apresentariam características simbólicas, ao 

determinar a derivada da função 𝑓 e determinar a reta que dá a melhor aproximação 

com objetos do Mundo Simbólico, e formais, ao relacionar a melhor aproximação com 

a reta que passa pelo ponto dado, cujo inclinação é dada pela derivada da função 𝑓 

no ponto dado. É possível que os participantes façam um esboço gráfico, com 

características corporificadas, para representar as condições do enunciado. 

A resposta considerada correta é: 

A função 𝑓 é definida por 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 2𝑥 + 3, então 𝑓′(𝑥) = 3𝑥2 − 2.  

Para 𝑥 = 2, temos que 𝑓(2) = 23 − 2.2 + 3 ⇒ 𝑓(2) = 7 e 𝑓′(2) = 3.22 − 2 = 10. 

Logo, 𝑦(𝑥) = 7 + 10(𝑥 − 2) ⇒ 𝑦(𝑥) = 10𝑥 − 13. Portanto, 

𝑓(𝑥) ≅ 10𝑥 − 13 e 𝑓(1,99) ≅ 10. (1,99) − 13 = 6,9. 

 

Questão 6 

 

Com a Questão 6, apresentada na Figura D-7, nosso objetivo foi verificar a 

relação que o participante estabeleceria entre o gráfico da primeira derivada de uma 
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função e o gráfico da função, em relação ao crescimento, ao decrescimento e ao ponto 

de máximo/mínimo. 

 

Figura D-7: Enunciado da Questão 6 do Questionário final 

O gráfico correspondente a função 𝑓′, primeira derivada de uma certa função 𝑓, é uma 

reta que passa pelos pontos (𝑎, 0) e (0, 𝑏). Esboce os possíveis gráficos da função 𝑓. 

Fonte: Sánchez-Matamoros, García e Llinares (2013, p.290) 

 

Escolhemos essa atividade, encontrada na pesquisa Sánchez-Matamoros, 

García e Llinares (2013, p.290), devido à primeira derivada da função 𝑓 ser uma reta, 

o que implica que o gráfico da função 𝑓 será uma parábola, considerando que 𝑎 e 𝑏 

sejam diferente de zero. Como um dos pontos de 𝑓′ tem abscissa 𝑎 e, o outro, 

ordenada b, então temos quatro possibilidades para o gráfico da primeira derivada, 

logo há quatro possibilidades para o gráfico da função 𝑓.  

Há também outras possibilidades que poderiam ocorrer de 𝑎 ou 𝑏 ou ambos 

serem iguais a zero, nesses casos, teríamos, respectivamente, que 𝑓′ seria uma reta 

vertical e não seria uma função, que o gráfico de 𝑓′ seria uma horizontal sobre o eixo 

das abscissas e o gráfico de 𝑓 seria uma reta coincidente com 𝑓′, e f′ seria apenas um 

ponto. De conhecimento desses fatos consideraremos que o participante estabeleceu 

uma relação entre 𝑓′ e 𝑓 mesmo que não os tenha mencionado. 

Acreditamos que os participantes apresentariam características formais-

corporificadas, por meio da análise dos intervalos em que o gráfico de 𝑓′ é 

positivo/negativo, crescente/decrescente e o intecepto em 𝑥, associando, 

respectivamente, com o crescimento/decrescimento, concavidade e ponto de 

máximo/mínimo. 

A resposta considerada correta é: 
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- para 𝑎, 𝑏 > 0 

 

 

- para 𝑎 > 0 e 𝑏 < 0 
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- para 𝑎 < 0 e 𝑏 > 0 

 

 

- para 𝑎, 𝑏 < 0 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO 
CAMPUS PIRITUBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: O uso dos softwares GeoGebra e SimCalc para o 

enriquecimento da Imagem de Conceito de derivada. 

Pesquisador Responsável: Roberto Seidi Imafuku 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIVERSIDADE 

ANHANGUERA DE SÃO PAULO - UNIAN 

Telefones para contato: (11) XXXXX-XXXX / (11) XXXX-XXXX 

Este documento visa solicitar ao sr. (sra.), 

_____________________________________________, autorização para participar, 

como voluntário, na pesquisa: O uso dos softwares GeoGebra e SimCalc para o 

enriquecimento da Imagem de Conceito de derivada, que tem como objetivo investigar 

questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem de um conceito de Matemática. 

Tal estudo é, por nós, considerado de fundamental importância, uma vez que 

outros pesquisadores da área de Educação Matemática, dentre os quais nos 

incluímos, bem como professores de Matemática da Educação Básica e Superior, 

poderão utilizar os resultados desta pesquisa e adaptar e/ou elaborar atividades que 

contribuam para a aprendizagem de Matemática. 

Ao aceitar participar deste estudo, o sr. (sra.) concorda que os pesquisadores 

utilizem os dados coletados com gravações em áudio e/ou vídeo, atividades, 

questionários e eventuais entrevistas. O sr. (sra.) tem liberdade de se recusar a 

participar ou de não querer continuar essa participação em qualquer fase da pesquisa, 

sem qualquer prejuízo de ordem escolar. Sempre que quiser, poderá pedir mais 

informações sobre a pesquisa pelo telefone do pesquisador do projeto ou pelo telefone 

do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIAN.  
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Riscos e desconforto: os únicos possíveis riscos de nossa pesquisa são de 

ordem psicológica, uma vez que os participantes serão submetidos a atividades nas 

quais irão expor conhecimento ou não de conceitos de Matemática. Serão tomados 

todos os cuidados para que isso não ocorra e, para amenizar o impacto que possa ser 

causado, vamos explicar que a atividade não vale para nenhum tipo de avaliação 

escolar, que só serão consideradas as respostas daqueles que concordarem em 

participar do projeto e que assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e o Termo de Assentimento. Os protocolos não serão identificados pelo nome, apenas 

por um codinome de escolha do sujeito, para o caso de eventuais entrevistas e esses 

dados ficarão em posse do pesquisador e só serão utilizados para concluir a pesquisa 

e publicar os resultados em revistas científicas da área Educação Matemática. Os 

resultados finais serão trazidos para conhecimento dos participantes.  

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº. 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente os pesquisadores terão conhecimento dos 

dados. 

Benefícios: ao participar desta pesquisa, você não terá nenhum benefício 

direto; entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes a 

respeito das dificuldades inerentes ao processo de construção do conceito em estudo, 

de forma que o conhecimento que será construído possa contribuir para o ensino e, 

consequentemente, para a aprendizagem de Matemática.  

Pagamento: o sr (sra) não terá nenhum tipo de despesa pela participação 

nesta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. O sr (sra) poderá 

pedir, a qualquer momento, ressarcimento por quaisquer despesas ou danos morais 

decorrentes dessa participação. 

Declaro estar suficientemente esclarecido a respeito das informações que li 

acima, relacionadas ao projeto O uso dos softwares GeoGebra e SimCalc para o 

enriquecimento da Imagem de Conceito de derivada. Ficaram claros para mim quais 

são os propósitos do estudo, os procedimentos, as garantias de confidencialidade e 

os meus direitos. Autorizo a veiculação dos resultados para os usos mencionados e 

estou ciente que uma cópia deste termo permanecerá arquivada com o pesquisador 

do projeto. 
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Assim sendo, concordo com a minha participação neste estudo e estou ciente 

que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou 

prejuízos para mim ou para a continuidade da pesquisa em andamento.  

São Paulo, _______________________________________________ 

 

 

_______________________________________________ 

Nome e Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador: Roberto Seidi Imafuku 

Pesquisador: 
Roberto Seidi Imafuku, R.G.: XX.XXX.XXX-X 
Telefone para contato: (11) XXXX-XXXX e (11) XXXXX-XXXX 
e-mail: robertoseidi@yahoo.com.br 
 
Orientadora: 
Rosana Nogueira de Lima, R.G.: XX.XXX.XXX-X 
Telefone para contato: (11) XXXXX-XXXX 
e-mail: rosananlima@gmail.com  
 
Comissão de Ética UNIAN 
Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 3305, Jardim Iris, Pirituba – SP              CEP: 
05145 – 200  
Fone: (11) 3512-8415 
e-mail: cep.uniansp@anhanguera.com  

mailto:robertoseidi@yahoo.com.br
mailto:rosananlima@gmail.com
mailto:cep.uniansp@anhanguera.com
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APÊNDICE F - TERMO DE ASSENTIMENTO 

 
 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO 
CAMPUS PIRITUBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 

 

 
Termo de Assentimento - TA 

 Prezado Estudante, 

 Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como 

objetivo investigar se a utilização dos softwares Geogebra e SimCalc favorecem uma 

melhor compreensão sobre derivadas e as relações entre o gráfico de uma função e 

o gráfico da primeira derivada dessa função. Para isso, deverão ser realizadas 

atividades com papel e lápis, em ambiente de sala de aula, e atividades com os 

softwares, em ambientes informatizados, sobre Derivadas. 

 Os participantes da pesquisa terão sua identidade preservada, não 

sendo identificados. 

 Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a pesquisa de 

responsabilidade do professor pesquisador Roberto Seidi Imafuku, sob a orientação 

da Profa. Dra. Rosana Nogueira de Lima, intitulada: “O uso dos softwares GeoGebra 

e SimCalc para o enriquecimento da Imagem de Conceito de derivada”. 

Obrigado. 

 

_______________________________ 

                                                                       Nome do Estudante 
 

 

Universidade Anhanguera de São Paulo - UNIAN 

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 3305, Jardim Iris, Pirituba – SP              
CEP: 05145-200 -   Fone: (11) 3512-8415 
 

 


