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Resumo  

A investigação relatada neste documento teve como objetivo verificar em que 

medida construções dinâmicas no GeoGebra e aplicadas em uma sequência 

de atividades possibilitam facilitar a aprendizagem de função, em especial, a 

função real definida por sentenças. Algumas construções referentes ao ensino 

e aprendizagem do conceito de função, presentes no Imagiciel, um ambiente 

computacional e cinco cadernos com atividades desenvolvidas por 

pesquisadores franceses entre o final da década de 1980 e início da década de 

1990, que não rodam mais nos computadores atuais, foram reconstruídas no 

GeoGebra. Com tais reconstruções elaboradas nesse software livre com mais 

recursos e acessibilidade, algumas propostas presentes em um caderno do 

Imagiciel foram organizadas em uma sequência de atividades inspiradas na 

dialética ferramenta-objeto e aplicadas a um grupo de alunos do primeiro ano 

do Ensino Médio. Como metodologia de pesquisa foram utilizados elementos 

da Engenharia Didática que contou com análise a priori e a posteriori. Com a 

análise a posteriori das respostas dadas pelos sujeitos da pesquisa, pela 

interação entre os alunos e com as construções elaboradas pelo GeoGebra, 

em forma de applet’s, verificou-se que as atividades permitiram que os alunos 

construíssem o conceito de função, em especial, o de função definida por 

sentenças em intervalos reais e assim responder a questão dessa pesquisa. 

 

Palavras-chave: Imagiciel. GeoGebra. Função real definida por 

sentenças,aprendizagem  
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ABSTRACT 

The research aimed to verify to what extent dynamic constructions in GeoGebra 

and applied in a sequence of activities make it possible to facilitate learning of 

function or the real function defined by sentences. Some constructs for the 

teaching and learning of function concept, present in the Imagiciel, a 

computational environment and five notebooks with activities developed by 

French researchers between the late 1980s and early 1990s, which don't run 

more in current computers, were rebuilt in GeoGebra. With such elaborate 

reconstructions in this free software with more features and accessibility, some 

proposals present in a notebook of the Imagiciel were organized in a sequence 

of activities inspired by the Dialectic Object-Tool and applied to a group of 

students in the first year of high school. As research methodology Didactic 

Engineering elements were used with a priori and a posteriori analysis. With the 

posteriori analysis of replies given by the students of the survey, by the 

interaction between them and with the buildings established by the GeoGebra 

applet shape’s, it was found that the activities allowed students to build the 

concept of function, in particular, the function defined by sentences in real 

intervals and so answer the question this research. 

 

Keywords: Imagiciel. GeoGebra. Real function defined by sentences. 
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INTRODUÇÃO 

 

O autor dessa pesquisa atua como professor de Matemática no Ensino 

Fundamental e Médio em escolas públicas e particulares na cidade de São 

Paulo. Por sua experiência, possui a percepção de que o conceito de função 

parece não totalmente assimilado pelos alunos. 

Essa percepção é corroborada por pesquisas que apresentaremos ao 

longo do Capítulo I, intitulado Problemática e Estudos Preliminares, que 

apontam obstáculos referentes aos processos de ensino e aprendizagem 

acerca do conceito de função. Nesse capítulo, também exibiremos a 

problemática, a questão de pesquisa e os estudos preliminares que englobam 

as orientações presentes nos documentos oficiais em relação ao trabalho com 

o conceito de função, quanto aos objetivos a serem alcançados com o seu 

trabalho na educação básica. E, ao final do capítulo, apresentaremos a 

definição do objeto matemático trabalhado nesta pesquisa. 

Ao considerar as dificuldades relacionadas aos processos de ensino e 

aprendizagem do conceito de função, o pesquisador desse trabalho, que 

também possui uma formação técnica em programação de computadores, 

procurou o programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da 

PUC-SP com o objetivo de pesquisar possíveis estratégias aplicáveis em 

processos de ensino e aprendizagem do conceito de função que utilizassem as 

chamadas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e que 

contribuíssem para favorecer a superação dessas dificuldades. 

Ao longo de sua formação no curso de Licenciatura em Matemática, que 

também ocorreu na PUC-SP, durante as disciplinas relacionadas ao Cálculo, o 

autor teve contato com o ambiente computacional chamado Imagiciel, que 

apresentaremos no Capítulo II.  

O Imagiciel chamou a atenção do pesquisador desde a graduação por 

apresentar situações diferentes das comumente presentes em alguns livros 
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didáticos, possibilitando o trabalho de conceitos matemáticos, entre os quais a 

função. 

Dessa forma, ao iniciarmos essa pesquisa, consideramos as situações 

do Imagiciel referentes aos processos de ensino e aprendizagem do conceito 

função. Com isso, nos deparamos com o fato desse ambiente computacional 

não ser mais acessível à maioria dos computadores atuais. 

Desse modo, em um primeiro momento, passamos a reconstruir as 

situações presentes no ambiente computacional Imagiciel que abordavam o 

conceito de função, utilizando o GeoGebra, um software livre, mais acessível e 

que possibilita a disponibilização de construções de Geometria dinâmica na 

internet. 

Com essas reconstruções elaboradas, buscamos no caderno original do 

Imagiciel sobre função, as atividades relacionadas às construções originais. 

Adaptamos essas atividades do francês para o português e, com o auxílio da 

dialética ferramenta-objeto de Douady, que apresentaremos no Capítulo II - 

Referencial Teórico e Metodológico, organizamos uma sequência de atividades 

que foi aplicada a um grupo de alunos e possibilitou a abordagem do conceito 

de função, em especial função real definida por sentenças. 

No Capítulo II, também apresentaremos as escolhas metodológicas que 

utilizamos em nosso trabalho, que contou com elementos de uma engenharia 

didática. A sequência de atividades que organizamos em nossa pesquisa é 

apresentada no Capítulo III – A sequência das atividades segundo o quadro 

teórico dialética ferramenta-objeto. 

No capítulo IV - Aplicação da sequência de Atividades e Análises, 

segundo os pressupostos de uma engenharia didática, apresentaremos as 

análises a priori e a posteriori da sequência de atividades. 

Por fim, nas considerações finais, buscamos apontar os resultados e 

conclusões que obtivemos com o nosso trabalho, responder e explicitar os 

elementos que nos levaram à resposta da questão de pesquisa e indicar 

possibilidades de outras investigações. 
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CAPÍTULO I 

1. Problemática e Estudos Preliminares 

 

Nesse capítulo apresentamos a problemática, a questão da pesquisa e 

os estudos preliminares acerca do objeto matemático função.   

 

1.1. Problemática 

 

A elaboração da problemática desta pesquisa procura seguir as ideias 

de Dione e Laville (1999), que a consideram como um conjunto de fatores que 

fazem com que o pesquisador se conscientize de um determinado problema, 

imaginando uma eventual solução. 

Os relatórios pedagógicos publicados entre os anos de 1998 a 2002 pelo 

INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão ligado 

ao MEC (Ministério da Educação e Cultura), analisam os resultados das 

avaliações do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) realizadas nesse 

período e apresentam os critérios utilizados na formulação do exame. Essas 

avaliações seguem como diretrizes à avaliação das competências e 

habilidades que se deseja desenvolver, por parte dos alunos, ao longo da 

educação básica.   

Por concepção de competências e habilidades utilizadas nesses 

documentos, temos as seguintes definições presentes no relatório anual de 

1998:  

[competências] as modalidades estruturais da inteligência, ou 
melhor, ações e operações que se utilizam para estabelecer 
relações entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que 
desejamos conhecer (...) As habilidades decorrem das 
competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do 
“saber fazer”. Através das ações e operações, as habilidades 
aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova 
reorganização das competências. (RELATÓRIO ENEM, 1998 
p.9). 
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Entre as competências apresentadas nos documentos oficiais, 

destacamos a primeira: “Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer 

uso das linguagens matemática, artística e científica” (RELATÓRIO ENEM, 

2002, p 16). Ao considerar a Matemática como linguagem, compreendemos 

que esse exame demonstra uma das preocupações referentes ao ensino dessa 

disciplina, que não é apenas propiciar ao aluno a representação matemática, 

mas também a compreensão de textos nos quais a simbologia matemática 

esteja presente. Entendemos que o estudo de função vai ao encontro do 

desenvolvimento dessa Competência, uma vez que possibilita o 

desenvolvimento, entre outros, da representação de ideias como a 

dependência entre duas variáveis utilizando os símbolos matemáticos. 

 Entre as habilidades, destacamos a segunda: “Em um gráfico cartesiano 

de variável socioeconômica ou técnico-científica, identificar e analisar valores 

das variáveis, intervalos de crescimento ou decréscimos e taxas de variação”. 

(RELATÓRIO ENEM 2002, p12). Com essa habilidade, consideramos a 

preocupação presente nos documentos oficiais de modo que o ensino dos 

conhecimentos matemáticos não resulte em aprendizagens por ostentação, 

mas sim que os alunos possam utilizá-los para compreender e resolver 

problemas. 

 Dessa forma, os objetos matemáticos trabalhados na educação básica, 

segundo os documentos oficiais analisados, devem propiciar o 

desenvolvimento de competências e habilidades. O objeto matemático que 

possibilita o desenvolvimento da habilidade apresentada no parágrafo anterior 

é a função. 

 O objeto, além de possibilitar o desenvolvimento de competências e 

habilidades, pode desenvolver o papel de ferramenta na resolução de 

problemas. Contudo, em nossa experiência, constatamos que o conceito de 

função parece não totalmente assimilado pelos alunos.  

 Corroborando com essa percepção temos o trabalho de Oliveira (1996), 

que em sua pesquisa realizou um diagnóstico que indicou as dificuldades de 

alunos ingressantes no Ensino Superior, em relação “ao conceito de função, 
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bem como o reconhecimento de uma função linear, constante, quadrática, 

modular, exponencial, seno, co-seno” (OLIVEIRA. 1996, p 62). 

 Observação semelhante é levantada por Markovits et al (1994), ao 

apontar que a dificuldade dos alunos com o conceito de função, em parte, 

deriva da complexidade do próprio conceito em si; “Notemos que a definição de 

função, tal como é ensinada atualmente, envolve muitos conceitos: domínio, 

contradomínio, conjunto imagem, regra de correspondência...” (MARKOVITS et 

al 1994 p. 59). Eles apontam ainda para a necessidade de se ter clareza da 

compreensão, por parte dos alunos, desses conceitos antes de se continuar a 

ensinar mais elementos sobre função. 

Os alunos muitas vezes têm dificuldades com os termos pré-
imagem, imagem, par (pré-imagem, imagem), domínio, 
contradomínio e o conjunto imagem. Isso leva a outras 
dificuldades, como localizar pré-imagens e imagens nos eixos 
em representações gráficas, identificar imagens e pares (pré-
imagem, imagem) para funções dadas na forma algébrica, 
distinguir entre conjunto imagem e contradomínio e ignorar o 
domínio e o contradomínio da função. (MARKOVITS et al 1994 
p. 55). 

 Consideramos, no entanto, que os principais elementos e significados 

para a compreensão do conceito de função sejam a noção de relação, de 

dependência, de variáveis, de movimento/transformação, domínio, 

contradomínio e imagem.  

 Markovits et al (1995) apontam algumas estratégias que podem auxiliar 

os estudantes em suas dificuldades e favorecer   a aprendizagem do conceito 

de função: 

Temos evidências de que foi mais fácil para os alunos lidar 
com funções dadas na forma gráfica do que na forma 
algébrica. Não é difícil encontrar as razões disso. A 
representação gráfica é mais visual; o domínio, o 
contradomínio e a regra de correspondência são dados 
simultaneamente; e se tem uma impressão visual do 
comportamento da função. Mas, em quase todos os currículos, 
a representação algébrica é ensinada antes da representação 
gráfica. Sugerimos que se trabalhe muito mais a forma gráfica 
nos passos iniciais do desenvolvimento do conceito de função 
(MARKOVITS et al 1995 p.60). 

 Contudo, em sua dissertação de Mestrado, Martins (2006) aponta que 

das seis coleções de livros analisadas em sua pesquisa (mais adotadas na 
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região do grande ABC), a proposta utilizada com maior frequência é a do 

algébrico para o gráfico. Segundo o autor, os livros analisados “propõem 

sentenças matemáticas que deverão ser utilizadas para se obter pontos a 

serem representados graficamente. “A conversão contrária só foi encontrada 

na coleção “Praticando Matemática” (MARTINS 2006 p. 53). Essa constatação 

vai de encontro com as ideias de Markovits, uma vez que nos livros analisados 

se privilegia a conversão da representação algébrica de uma função para a 

gráfica. 

 Nesse sentido, temos a proposta apresentada pelo Imagiciel1, ambiente 

computacional que traz situações que partem de um ponto geométrico e 

possibilitam a representação tabular e/ou gráfica de uma situação geométrica 

para se trabalhar o conceito de função. 

 Contudo, essas situações presentes no ambiente computacional do 

Imagiciel não são mais acessíveis nos computadores atuais, mas podem ser 

exploradas em um ambiente de geometria dinâmica, como o GeoGebra. 

 Assim, temos como objetivo principal em nossa pesquisa responder à 

seguinte questão: Em que medida construções dinâmicas no GeoGebra, e 

aplicadas em uma sequência de atividades, possibilitam facilitar a 

aprendizagem de função, em especial, função real definida por sentenças? 

  Para responder essa questão de pesquisa, organizamos uma sequência 

de atividades, utilizando a dialética ferramenta-objeto de Douady, em 

construções dinâmicas elaboradas pelo autor no GeoGebra e disponibilizadas 

na internet. A sequência foi aplicada a um grupo de seis alunos do primeiro ano 

do Ensino Médio, de uma escola particular da cidade de São Paulo, na qual o 

pesquisador leciona. 

 Na sequência de atividades, assim como na proposta do Imagiciel, 

privilegiamos a passagem do quadro geométrico, para o tabular, do tabular 

para o geométrico e por fim para o algébrico, estratégia pouco utilizada nos 

livros didáticos, como aponta Martins (2006). E ainda possibilitamos o trabalho 

                                            
1
 Ambiente computacional desenvolvido por pesquisadores franceses na década de 1980 no ambiente 

DOS, voltado para o ensino de temas da Matemática, acompanhado por cadernos de atividades.  
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simultâneo dessas diferentes representações de uma mesma função, o que 

não é possível sem a utilização de um ambiente computacional.  

 Para tanto, escolhemos utilizar o GeoGebra, por ser esse um software 

livre e acessível em diferentes computadores, além de possibilitar a 

disponibilização de construções de geometria dinâmica na Internet.   

  Dessa forma, pretendemos investigar uma possível estratégia que visa 

auxiliar os estudantes nas suas dificuldades e que favoreça a aprendizagem do 

conceito de função real definida por sentenças, de modo a possibilitar que os 

alunos desenvolvam as competências e habilidades relacionadas ao objeto 

matemático função e, eles mesmos, possam utilizá-lo na resolução de 

problemas. 

No próximo item, apresentaremos os subsídios que buscamos em outras 

pesquisas e documentos oficiais para a organização de nossa sequência, no 

que se refere ao conceito de função, às dificuldades apresentadas nos 

processos de ensino e aprendizagem desse conceito, possíveis caminhos e 

estratégias que podem auxiliar a superação dessas dificuldades, bem como a 

maneira que o tema função é apresentado nos currículos. 

1.2 Estudos Preliminares 

 

No item anterior, apresentamos a preocupação presente em alguns 

documentos oficiais no que se refere ao ensino, no qual se estabelece a busca 

do desenvolvimento de competências e habilidades por parte dos alunos na 

educação básica. Nesse contexto, os conceitos referentes à disciplina 

Matemática na educação básica devem privilegiar o desenvolvimento de 

Competências e Habilidades de forma que esses conceitos possam ser 

aplicados na resolução de problemas.  

O conceito de função é um dos mais importantes dentro da Matemática 

e aplicável a outras áreas do conhecimento, podendo desenvolver o papel de 

ferramenta na resolução de problemas. Contudo, em nossa experiência, 

constatamos que as características estruturais do conceito de função parecem 
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não ser totalmente assimiladas pelos alunos, o que vai ao encontro do que 

apontam algumas pesquisas apresentadas no capítulo anterior.  

Para buscar uma estratégia que permitisse auxiliar a superação das 

dificuldades do conceito de função relacionadas aos processos de ensino e 

aprendizagem, organizamos uma sequência de atividades baseada na dialética 

ferramenta-objeto por meio de applets2 disponíveis na internet, desenvolvidos 

com a utilização do GeoGebra e inspirados em situações do Imagiciel. 

Para tanto, nesse item, apresentamos os estudos que nos subsidiaram 

na organização dessa sequência, no que se refere ao objeto matemático 

função, as dificuldades relacionadas ao ensino e aprendizagem desse tema e 

possíveis estratégias para minimizá-las. 

No subitem a seguir, apresentaremos as propostas oficiais para o 

trabalho com o conceito de função e qual a importância desse conceito para o 

desenvolvimento de Competências e Habilidades. 

1.2.1 O conceito de função segundo os documentos oficiais 

 

No Brasil, não temos um currículo comum e aplicável a todas as escolas 

públicas ou particulares do nosso território nacional. Dessa forma, as 

Secretarias Estaduais e Municipais, bem como as redes particulares de ensino, 

possuem certa autonomia na elaboração de seus currículos.   

Entretanto, existem documentos oficiais que norteiam a elaboração 

desses currículos. Entre esses documentos, temos os PCNEM (2000) 

(Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio), nos quais são 

apresentadas as diretrizes referentes à formulação dos currículos do Ensino 

Médio. 

Em todo o documento do PCNEM, referente ao ensino da Matemática, 

observamos a preocupação no desenvolvimento de competências e 

habilidades, que visam a formação de cidadãos e que possibilitem a formação 

                                            
2
 applet é um pequeno software que executa uma atividade específica dentro de outro programa, por 

meio de acesso à internet. 
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de uma base para que eles possam prosseguir os seus estudos ao finalizar o 

Ensino Médio. 

Em sua dissertação de Mestrado, intitulada “O conceito de função nas 

pesquisas dos Encontros Nacionais de Educação Matemática (1987 - 2013)”, 

Vasconcelos (2015) sintetiza, conforme apresentamos a seguir na Tabela 1, as 

competências e habilidades relacionadas ao pensamento funcional, propostas 

nos PCNEM. 

Tabela 1 - O conceito de função nas pesquisas dos Encontros Nacionais de Educação 
Matemática (1987-2013). 

Articulação dos símbolos e códigos de ciência e tecnologia 

Competência Habilidades 

Ler, articular e interpretar 

símbolos e códigos em 

diferentes linguagens e 

representações: sentenças, 

equações, esquemas, 

diagramas, tabelas, gráficos e 

representações geométricas. 

 Traduzir uma situação dada em determinada 

linguagem para outra; por exemplo, transformar 

situações dadas em linguagem discursiva em 

esquemas, tabelas, gráficos, desenhos, 

fórmulas ou equações matemáticas e vice-

versa, assim como transformar as linguagens 

mais específicas umas nas outras, como 

tabelas e gráficos ou equações. 

 Selecionar diferentes formas para representar 

um dado ou conjunto de dados e informações, 

reconhecendo as vantagens e limites de cada 

uma delas; por exemplo, escolher entre uma 

equação, uma tabela ou um gráfico para 

representar uma dada variação ao longo do 

tempo, como a distribuição do consumo de 

energia elétrica em uma residência ou a 

classificação de equipes em um campeonato 

esportivo. 

 

Elaboração de comunicações 

Elaborar comunicações orais ou 

escritas para relatar, analisar e 

sistematizar eventos, 

fenômenos, experimentos, 

 Expressar-se com clareza, utilizando a linguagem 

matemática, elaborando textos, desenhos, 

gráficos, tabelas, equações, expressões e 

escritas numéricas para comunicar-se via 
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questões, entrevistas, 

correspondências. 

internet, jornais ou outros meios, enviando ou 

solicitando informações, apresentando ideias, 

solucionando problemas. 

Fonte: adaptado de Vasconcelos (2015) – Dissertação de Mestrado (p.49). 

 Ao analisarmos os PCNEM, no que se refere especificamente ao 

conceito de função, encontramos apresentado no Tema 1- Álgebra: Números e 

Funções a seguinte explicitação: 

O estudo das funções permite ao aluno adquirir a linguagem 
algébrica como a linguagem das ciências, necessária para 
expressar a relação entre grandezas e modelar situações-
problema, construindo modelos descritivos de fenômenos e 
permitindo várias conexões dentro e fora da própria 
matemática. Assim, a ênfase do estudo das diferentes funções 
deve estar no conceito de função e em suas propriedades em 
relação às operações, na interpretação de seus gráficos e nas 
aplicações dessas funções (BRASIL, 2000, p.118). 

Dessa forma, constatamos que nos documentos oficiais que norteiam a 

formulação dos currículos, a importância do conceito de função está 

relacionada ao seu potencial de articular os conteúdos de matemática e sua 

utilidade para outras ciências. 

Além das conexões internas à própria Matemática, o conceito 
de função desempenha também papel importante para 
descrever e estudar através da leitura, interpretação e 
construção de gráficos, o comportamento de certos fenômenos 
tanto do cotidiano, como de outras áreas do conhecimento, 
como a Física, Geografia ou Economia. Cabe, portanto, ao 
ensino de Matemática garantir que o aluno adquira certa 
flexibilidade para lidar com o conceito de função em situações 
diversas e, nesse sentido, através de uma variedade de 
situações diversas e problemas de Matemática e de outras 
áreas, o aluno pode ser incentivado a buscar a solução, 
ajustando seus conhecimentos sobre funções para construir 
um modelo para interpretação e investigação em Matemática. 
(BRASIL, 1998, p.43). 

 Dada a importância e os objetivos a serem buscados ao se trabalhar o 

conceito de função na educação básica, no próximo subitem, apresentaremos 

as dificuldades relatadas por algumas pesquisas relacionadas aos processos 

de ensino e aprendizagem acerca do conceito de função. 
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1.2.2 As dificuldades nos processos de ensino e aprendizagem para o 

conceito de função 

 

Vasconcelos (2015) em sua pesquisa buscou investigar o que revelam 

as pesquisas publicadas nas onze edições do encontro Nacional de Educação 

Matemática (ENEM) ocorridos no período entre 1987 até 2013, em relação ao 

conceito de função. 

Ao todo a pesquisadora analisou setenta e oito artigos de comunicação 

científica relacionados ao tema função, na busca de temáticas convergentes. 

Nesse processo, a autora identificou temas que foram organizados em quatro 

unidades de análise: a importância do conceito função; compreensão 

conceitual; obstáculos de ensino e aprendizagem; e metodologias que 

contribuem para a compreensão do conceito de função. 

Acreditamos que o trabalho de Vasconcelos (2015) nos fornece um 

panorama abrangente das pesquisas relacionadas ao tema função. Dessa 

forma, de seu trabalho, nos interessa a unidade de análise que a autora 

nomeou de obstáculos de ensino e aprendizagem. 

Nesse item, analisamos essa unidade na busca de subsídios que 

ajudassem a organizar a sequência de atividades na busca de estratégias que 

permitissem explorar as potencialidades das reconstruções elaboradas com o 

GeoGebra, de modo a favorecer a superação dos obstáculos de ensino e 

aprendizagem do conceito de função. Buscamos também, na análise dessas 

unidades, elementos que pudessem responder à questão de pesquisa. 

Vasconcelos (2015) aponta ter identificado nas pesquisas analisadas 

três temas que podem ser interpretados como elementos de obstáculo na 

compreensão do conceito de função: 

- Tema 1: Os prejuízos de reduzir o conceito de função a apenas alguns 

significados do mesmo. 

- Tema 2: Os prejuízos de um ensino que singulariza a exploração de 

técnicas e algoritmos. 
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- Tema 3: A forma como o professor compreende o conceito de função 

está relacionada ao modo como, o mesmo, estrutura sua prática de ensino. 

Em nossa pesquisa, nos interessa os dois primeiros temas, pois não 

iremos trabalhar com professores, portanto julgamos que nesse momento não 

se torna relevante identificar como o professor estrutura sua prática de ensino. 

No tema 1, a autora organizou os trechos nos quais os autores das 

pesquisas por ela analisadas, apresentam os prejuízos para a aprendizagem 

que ocorrem quando o conceito de função é explorado unicamente pela sua 

representação, apenas como uma relação, só como uma lei de 

correspondência ou reduzido a qualquer uma de suas particularidades. 

Nessa temática, ela também apresenta e discute trechos das 

comunicações científicas que demonstram que o conceito de função não pode 

ser explorado simplesmente como um conjunto de técnicas e algoritmos, pois 

segundo a pesquisadora, isso pode levar à prática de atividades mecânicas e 

sem significados. 

Para a autora, os Temas 1 e 2 são separados por uma linha tênue, ao 

considerar que ambos discutem práticas que reduzem o conceito a alguns 

aspectos do mesmo. Dessa forma, ela destaca que a diferença entre esses 

dois temas está no fato de que no Tema 1, o conceito é reduzido a alguns de 

seus significados e, no Tema 2, o conceito é reduzido a apenas um conjunto de 

técnicas e/ou algoritmos. 

Ao discutir os prejuízos de reduzir o conceito de função a apenas alguns 

dos seus significados, Vasconcelos (2015) diz se referir à necessidade de que 

esse conceito seja trabalhado por um processo que possibilite ao aluno uma 

compreensão que se inicia nos aspectos mais intuitivos, como a relação, a 

regularidade e o movimento para culminarem na compreensão das formas de 

representação, da associação de variáveis pela teoria dos conjuntos, da noção 

de injetividade, sobrejetividade e bijetividade, por exemplo, como apontam os 

trabalhos por ela analisados em sua pesquisa. 

A pesquisadora cita Junior e Freitas, que no artigo por ela analisado, 

intitulado “Práticas Pedagógicas no Ensino de Função: Uma Experiência 
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Colaborativa Empreendida por Professores do Ensino Médio”, destaca que o 

próprio modo como se define o conceito de função pode camuflar alguns 

significados importantes e dificultar a aprendizagem desse conceito. Para 

explicar essa ideia, a autora apresenta o seguinte trecho retirado do artigo: 

Analisando as diversas maneiras de definir funções verifica-se 

que algumas definições têm caráter estático, por exemplo, a 

definição por meio de pares ordenados, enquanto que outras 

têm caráter mais dinâmico, como a lei de associação. 

Acreditamos que para alunos das séries finais do Ensino 

Fundamental e início do Ensino Médio, a segunda opção seja 

mais adequada, em particular se tratarmos por meio de 

atividades contendo situações-problema. (JUNIOR e FREITAS 

2010, p.7, Anais do X ENEM apud VASCONCELOS, 2015, 

p.102). 

Seguindo as linhas dos Temas 1 e 2, a autora aponta que na pesquisa 

intitulada “A Construção e Aplicação do Vídeo Sobre a História do Conceito de 

Função” há considerações quanto à definição de função, nas quais Maciel 

(2013) indica que se a mesma for apresentada de forma sintética poderá 

ocasionar prejuízos à compreensão do conceito. Para explicitar essa ideia, ela 

apresenta o seguinte trecho retirado do artigo: 

O atual processo de ensino-aprendizagem de função remete a 

associações superficiais e limitadas do conceito. Quando 

pensamos no termo função é indissociável de seus tipos: 

função afim, função quadrática, função exponencial, função 

logarítmica, etc. Dessa forma, observa-se uma apropriação 

utilitarista e prática da Matemática para aplicação de operações 

e obtenções de resultados.  

Uma definição para função é: 

Seja x e y duas variáveis representativas de conjuntos de 

números; diz-se que y é uma função de x e escreve-se y=f(x), 

se entre as duas variáveis existe uma correspondência unívoca 

no sentido x      y. A x chama-se variável independente, a y 

variável dependente. (CARAÇA, 1975, p.129) (MACIEL, 2013, 

p.3 apud VASCONCELOS, 2015, p.103).  

A pesquisadora aponta que no artigo intitulado “O Estudo de Funções 

com Calculadora Gráfica” de Gracias e Borba (1998), os autores defendem que 

outro obstáculo para compreensão do conceito de função é a valorização 

excessiva da representação algébrica em detrimento da representação gráfica. 
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Para ilustrar esse pensamento a autora apresenta o seguinte trecho retirado do 

artigo analisado: 

Nas escolas, o aspecto visual é normalmente deixado em 
segundo plano. O estudo das funções é mais dominado pelo 
aspecto algébrico. Os exercícios propostos aos estudantes 
envolvem, em geral, apenas manipulações algébricas e a 
construção de gráficos por meio de uma tabela de pontos que 
satisfaçam a expressão analítica. (GRACIAS E BORBA, p.247, 
1998, Anais do VI ENEM apud VASCONCELOS, 2015, p.103). 

Vasconcelos (2015), ao considerar as ideias de Caraça (1984), discorre 

que além de inibir o potencial de significados das outras possibilidades de 

representação, a valorização da representação algébrica pode provocar um 

equívoco conceitual que reduz o conceito de função a essa forma de 

representação. Para sustentar essa argumentação, a pesquisadora aponta o 

destaque dado pelo autor ao fato de que o descuido com a linguagem faz com 

que essa confusão seja recorrente no estudo das funções. Para tanto, 

apresenta a seguinte citação: 

[...] o conceito de função não se confunde com de expressão 
analítica; - este é apenas um modo de estabelecer a 
correspondência das duas variáveis. Por outras palavras, pode 

dizer-se que uma igualdade como [y=4,9𝑥2], em que a figura y 
igualado a uma expressão analítica em x, contém uma lei 
matemática ligando as duas variáveis; essa lei matemática 
define a correspondência que existe entre x e y e faz, portanto, 
que y seja função de x. [...] isto nos leva a concluir que não 
devemos confundir função com expressão analítica; e, no 
entanto, estas duas ideias andam constantemente confundidas 
na linguagem e na escrita dos matemáticos! O leitor só muito 
raramente encontrará, na pena de um matemático, uma frase 
com esta – seja a função y(x), cuja definição analítica é y = 

4,9𝑥2; o matemático escreverá mais simplesmente – seja a 

função y=4,9𝑥2. (CARAÇA 1984, p.131 apud VASCONCELOS, 
2015, p.103). 

A pesquisadora aponta que os autores Silva et al (2001), no artigo 

“Algumas Imagens de Alunos Universitários e do Ensino Médio Sobre o 

Conceito de Função”, também apresentam preocupação com o problema de 

linguagem, e destacam que inconsistências teóricas podem aparecer nos livros 

didáticos. Para a pesquisadora, o obstáculo identificado por tais autores diz 

respeito à sequência utilizada para abordar o conceito de função e apresenta o 

seguinte trecho para explicitar esse obstáculo: 
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De modo geral, o conceito de função é apresentado, em livros 
didáticos, como relação entre elementos de dois conjuntos 
arbitrários, utilizando-se diagramas para ilustração. Essa 
generalidade logo é abandonada e, via de regra, são 
consideradas somente as funções com domínio e 
contradomínio reais. Grande ênfase é colocada na seguinte 
condição: a cada elemento do domínio corresponde um único 
elemento do contradomínio. Como é possível “sobrar” elemento 
no contradomínio, mas não no domínio, fica a impressão de 
que o contradomínio deve ser sempre “maior” do que o 
domínio. Associada a essa ideia incorreta pode se formar 
também a imagem de que uma função deve ser sempre injetiva 
(SILVA et al., p.8, 2001, ANAIS DO VII ENEM apud 
VASCONCELOS, 2015, p.104). 

Com o trecho apresentado anteriormente, a autora considera que Silva 

et al. (2001) apontam para o fato de que a formalização precoce do conceito de 

função pode levar os alunos a incoerências conceituais. Para a pesquisadora, a 

ideia apresentada pelos autores de que, para os alunos, toda função é injetora 

expõe uma necessidade de explorar as habilidades do raciocínio lógico 

dedutivo. Ela considera que isso ocorre porque há uma diferença entre uma 

implicação de causa e consequência e a recíproca da mesma. De modo que a 

validade da primeira não assegura a validade da segunda. 

Para melhor explicitar essa ideia, Vasconcelos (2015) cita, por exemplo, 

que se chove, então o chão está molhado, mas que o chão molhado não 

implica necessariamente que tenha chovido. Para ela, essa diferenciação é 

óbvia, pois chuva e chão molhado são muito palpáveis. 

Ao retomar as ideias de Silva et al. (2001), a pesquisadora argumenta 

que se o sujeito não compreende os significados de domínio e contradomínio, 

dificulta-se por parte dos alunos a diferenciação entre sentenças como: “cada 

elemento do domínio corresponde a um único elemento do contradomínio” e 

“cada elemento do contradomínio corresponde a um único elemento do 

domínio”. Ao fazer essa consideração, ela argumenta que o artigo de Silva et 

al. (2001) aponta para a necessidade de que os conceitos de domínio, 

contradomínio e imagem sejam bem desenvolvidos no ensino do conceito de 

função. 

Voltando aos obstáculos causados pela formalização precoce do 

conceito de função, a autora aponta que os prejuízos advindos por tal prática 
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pedagógica, denunciados por pesquisas apresentadas nas onze edições dos 

ENEM e analisadas por ela, refletem uma preocupação com abordagens do 

conceito de função que o singularize a um conjunto de regras e algoritmos que 

não tenham significado para aqueles que o executam. Nesse sentido, ela traz 

um trecho do artigo de Chaves e Carvalho (2004), no qual os autores baseados 

nas ideias de Ávila (1985) destacam que: 

A “preocupação excessiva com apresentações formais é uma 
falha grave no ensino, pois atrapalha o desenvolvimento do 
aluno já que obscurece o que há de mais importante na 
Matemática; as ideias. Exemplo típico desse erro é o esforço 
que se faz no 2º grau [sic] para apresentar o conceito de 
função como um caso particular de relação” (ÁVILA, 1985). No 
entanto, essa é a prática mais comum entre os professores de 
Matemática, em especial do EM, que, apoiados em livros 
didáticos e em sua própria formação, transmitem um saber 
desconectado do contexto do aluno enquanto indivíduo dotado 
de saberes, níveis de cognição e imaginação. (CHAVES e 
CARVALHO, 2004, p.5, Anais do VIII ENEM apud 
VASCONCELOS, 2015, p.105). 

Seguindo essa linha de pensamento, a autora aponta o destaque dado 

no artigo de Fonseca et al. (2013) à ideia de que a priorização dos aspectos 

formais do conceito de função induz a uma confusão entre o conceito de 

função e o conceito de equação. Para tanto, ela apresenta o seguinte trecho: 

A partir de análises preliminares desta pesquisa, verificou-se 
que os alunos, em geral, tinham muitas dificuldades em 
estabelecer uma relação de dependência entre as variáveis do 
problema, e também de generalização dos resultados. Para 
muitos deles, trabalhar com funções era apenas realizar 
operações algébricas, substituindo o valor de uma incógnita, na 
lei da função e encontrando o valor do outro, por meio da 
resolução de uma equação. Em muitos casos, a construção da 
expressão (lei) matemática referente a um fenômeno abordado 
gera um grande problema. Muitos alunos não conseguem 
compreender as relações das dependências entre as variáveis 
de uma função, e nem quais os fenômenos que ocorrem com 
regularidade podem ser generalizados e representados por 
meio de uma expressão algébrica. Essa expressão algébrica 
seria a lei matemática correspondente à função que modela a 
situação-problema. (FONSECA et al, 2013, p.1 Anais do XI 
ENEM apud VASCONCELOS, 2015, p.105). 

Segundo Vasconcelos (2015) as dificuldades em diferenciar os conceitos 

de função e equação é aprofundada na pesquisa de Lucas (2010), na qual, 

segundo a autora, os dados coletados em campo evidenciaram a confusão 
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existente entre ambos. Para exemplificar essa ideia, a autora apresenta o 

seguinte trecho: 

É imprescindível destacarmos que houve clara associação 
entre a expressão algébrica de uma função (afim ou 
quadrática) e uma equação (de 1º ou 2º graus), mostrando que 
para encontrar a raiz (ou as raízes) de uma função, os sujeitos 
recorreram quase que exclusivamente ao tratamento no 
registro algébrico. Mesmo quando solicitados a verificar se 
valores numéricos fornecidos eram ou não raízes de funções 
não-familiares (por exemplo, de 3º ou 4º graus), o recurso 
algébrico foi predominante. Por isso, pode-se concluir que, ao 
buscar raízes para uma dada função, os sujeitos participantes 
da pesquisa trataram-na como uma equação, procurando 
solucioná-la e encontrar um ou mais valores para sua variável 
independente, que no caso foi tratada como incógnita. Esta é, 
portanto, uma relação de descontinuidade conceitual entre 
funções e equações detectada em nossa pesquisa. Outra 
associação imediata entre equações e funções foi detectada 
quando questionamos os sujeitos acerca do reconhecimento do 
grau de uma equação e do tipo de uma função. Neste caso, 
ganha destaque a concentração das duplas em torno da 
associação com o expoente e com o processo de resolução de 
uma equação, mostrando que equações e funções dadas por 
expressões algébricas assumem o mesmo significado, ao 
menos na escrita, na concepção destes sujeitos. Apenas uma 
dupla registrou que essa diferenciação pode ser feita através 
do registro gráfico. (LUCAS, 2010, p.20 Anais do X ENEM apud 
VASCONCELOS, 2015, p.106). 

Para a pesquisadora, as ideias resumidas nos dois trechos 

apresentados anteriormente demonstram que o tratamento restritamente 

sistemático do conceito de função implica em uma descontinuidade conceitual. 

Ela esclarece que, por desconhecer os significados tanto de uma equação 

como de uma função, a diferença entre esses dois conceitos se torna obscura. 

A autora aponta ainda que Filho e Menezes (2010) dão indícios de outro 

prejuízo para a formação do estudante, que é perceber o cálculo como 

caminho para alcançar uma resposta, ocasionado pelo excesso de regras e 

algoritmos no ensino de matemática. Para tanto, ela menciona o seguinte 

trecho do artigo dos autores citados: 

Os resultados apresentados neste estudo tornam clara a 
tendência dos alunos, mesmo nas questões inteiramente 
relacionadas à interpretação gráfica, de utilizarem estratégias e 
procedimentos com cálculos para resolverem os problemas. 
Especificamente, têm-se evidências de que os alunos 
concebem o cálculo como a única, ou mais relevante, via para 
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encontrar soluções. Tal atitude parece ser resultado do 
contrato didático, firmado em situações de ensino anteriores, 
em que – um bom problema de Matemática requer – um bom 
algoritmo como soluções. Desta forma, é necessário criar 
situações didáticas que favoreçam a leitura e interpretação 
gráfica e, com isso, permitir o desenvolvimento da capacidade 
de percepção e análise, pois estas são habilidades 
fundamentais para o mundo atual. (FILHO e MENEZES, 2010, 
p.7, Anais do X ENEM apud VASCONCELOS, 2015, p.106). 

Para Vasconcelos (2015), o fragmento anterior revela que a valorização 

de procedimentos em detrimento das ideias e significados, por vezes presentes 

no ensino da Matemática, provoca uma postura acrítica dos alunos, visto que 

esses, ao se depararem com uma situação-problema, começam a buscar o 

cálculo ideal imediatamente, sem uma preocupação em realmente 

compreender e interpretar a situação dada. 

Tomando ciência dos obstáculos de ensino e aprendizagem 

relacionados ao conceito de função, apontados por Vasconcelos (2015), entre 

os quais: o prejuízo de reduzir o conceito de função a alguns de seus 

significados, a valorização excessiva da representação algébrica em detrimento 

da representação gráfica, formalização precoce do conceito de função, 

abordagens do conceito de função que o singularize a um conjunto de regras e 

algoritmos que não tenham significado para aqueles que o executam e o 

tratamento que não possibilite a construção do significado do conjunto domínio, 

contradomínio e imagem de uma função, buscaremos organizar as atividades e 

construções adaptadas do caderno e do ambiente computacional do Imagiciel, 

em uma sequência de modo a potencialmente minimizar esses obstáculos. 

Organizaremos a nossa sequência de atividades com o objetivo de que 

ela seja utilizada como elemento de introdução ao estudo do conceito de 

função e que possibilite ao aluno a construção do conceito de função real 

definida por sentenças. Para essa organização, nos basearemos ainda na 

dialética ferramenta-objeto de Douady, que apresentaremos no próximo 

capítulo.  

Acreditamos que a natureza das atividades e construções originais do 

Imagiciel possibilita o trabalho do conceito de função de forma a permitir ao 

aluno uma compreensão que se inicia nos aspectos mais intuitivos com relação 
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à regularidade e o movimento, para culminarem na compreensão das formas 

de representação da associação de variáveis, o trabalho de outros elementos e 

a formalização do conceito de função, estratégia que pode minimizar os 

obstáculos apresentados por Vasconcelos (2015). Procuraremos explorar essa 

característica na aplicação das reconstruções e adaptações que elaboramos 

em uma sequência de atividades. 

A análise do trabalho de Vasconcelos (2015) nos possibilitou considerar 

que na sequência não deveríamos apresentar precocemente a definição de 

função aos alunos (que seria construído por eles ao interagirem com as 

construções, executarem as atividades e, posteriormente, institucionalizado 

pelo professor) e nos ajudou a definir o que seria institucionalizado pelo 

professor, seguindo a dialética ferramenta-objeto, que apresentaremos no 

capítulo II.  

Entre os elementos a serem institucionalizados pelo professor, estão: o 

conceito de variável dependente, variável independente, conjunto domínio, 

conjunto imagem, o conceito de função, os diferentes tipos de representação 

de uma mesma função, função definida em um intervalo real e função definida 

por sentenças em intervalos reais.  

No subitem a seguir, apresentaremos a definição do conceito de função, 

o conceito de função real definida por sentenças, o conceito de conjunto 

domínio e conjunto imagem de uma função que pretendemos institucionalizar 

ao longo das atividades aplicadas. 

1.2.3 O objeto matemático função 

 

Com relação ao objeto matemático de nossa pesquisa, compreendemos, 

como aponta Zuffi (2016), ao considerar as ideias de Sierpisnka (1992), que 

“uma função não se concebe nem como lei, nem como valor, na definição 

atual, mas como síntese desses dois aspectos, juntamente com os conceitos 

de domínio e contradomínio” (ZUFFI, 2016, p.8). 

 Dessa forma, pretendemos nos momentos de institucionalização, a 

partir das percepções dos alunos ao interagirem entre si e com os applets 
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utilizados, definir uma função como uma relação especial entre duas variáveis 

(dependente e independente), que pode ser representada através de uma 

tabela, um gráfico, uma representação algébrica ou outras formas. Ao conjunto 

ao qual pertence a variável dependente é dado o nome de conjunto domínio e 

ao que pertence a variável dependente, conjunto imagem. 

Posteriormente, pretendemos apresentar aos alunos uma definição 

formal de função: 

Seja x e y duas variáveis representativas de conjuntos de 

números; diz-se que y é uma função de x e escreve-se y=f(x), 

se entre as duas variáveis existe uma correspondência unívoca 

no sentido x         y. A x chama-se variável independente, a y 

variável dependente. (CARAÇA, 1975, p.129 apud MACIEL, 

2013, p.3 apud VASCONCELOS, 2015, p.103). 

No capítulo II apresentaremos a organização da sequência de atividades 

e analisaremos segundo o quadro teórico. Também vamos apresentar o 

referencial teórico e metodológico que utilizamos nessa pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

2. Referencial Teórico e Metodológico 

 

 Nesse capítulo apresentamos a dialética ferramenta-objeto, na qual nos 

baseamos para a organização da sequência de atividades, e os procedimentos 

metodológicos baseados em uma engenharia didática, que utilizamos nessa 

pesquisa.  

2.1 Fundamentação Teórica - Dialética Ferramenta-Objeto 

Podemos considerar a dialética ferramenta-objeto, idealizada por Régine 

Douady (1984), como um mecanismo que nos fornece diretrizes para o 

desenvolvimento de atividades com os alunos, objetivando a construção de 

novos conhecimentos. Essa dialética constitui-se de processos cíclicos, nos 

quais os conhecimentos antigos dos alunos são utilizados como ferramentas 

que servirão como base para desenvolver novos conhecimentos. Esses novos 

conhecimentos são denominados por Douady de objeto, que uma vez 

consolidados, exercerão o papel de ferramenta em novas situações.  

Douady considera que um conceito matemático estrutura-se como 

ferramenta à medida que for aplicado na solução de um problema ou abstração 

de um novo conceito. Não seria o conceito isolado em si, mas todo o campo 

conceitual que o envolve.  

Nessa pesquisa pretendemos provocar nos alunos a mobilização como 

ferramentas, conceitos, entre os quais: coordenadas de um ponto em um plano 

cartesiano, semelhanças de triângulos, operações com frações, leitura de uma 

tabela, cálculo de medidas de figuras planas (triângulo retângulo, trapézio, 

quadrado e retângulo) e módulo de um número real. Os novos conhecimentos 

que forem sendo construídos pelos alunos, ao desenvolverem uma atividade, 

serão utilizados nas próximas como ferramenta na construção de novos 

conhecimentos. 

Cada um dos conceitos utilizados é constituído por um campo 

conceitual, cujo estudo deve levar os alunos a mobilizarem como ferramentas 
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para a construção do objeto: o conceito de função e, em especial, função real 

definida por sentenças em intervalos reais.  

Segundo Douady, um objeto é um saber científico reconhecido 

socialmente pela comunidade científica em dado momento. O conceito de 

função definida por sentenças, além de ser um objeto importante dentro da 

Matemática para a compreensão de conceitos em diversas áreas, é também 

uma ferramenta para a solução de problemas nessas mesmas áreas. Sendo 

assim, podemos considerar que um mesmo ente pode estruturar-se como 

ferramenta ou objeto dependendo da situação em que está inserido.  

Percebe-se então que o aluno já dominou o conhecimento relativo a um 

objeto à medida que esse se torna disponível como ferramenta para a 

aquisição de um novo conceito, portanto um novo objeto.  

No desenvolvimento de atividades baseadas nos princípios da dialética 

ferramenta-objeto, conforme as ideias de Douady (1984), devemos considerar 

a existência de sete fases, por ela descrita da seguinte forma:  

Fase 1) antigo – A primeira etapa consiste em colocar em prática o uso de 

objetos conhecidos como instrumentos explícitos para iniciar um procedimento 

de resolução do problema ou, pelo menos, de uma parte do problema. Os 

conhecimentos antigos são objetos de saber matemático, funcionando como 

ferramentas nessa fase; 

Fase 2) pesquisa – Na segunda etapa, o aluno encontra dificuldades para 

resolver completamente o problema; seja porque sua estratégia seja muito 

custosa (em quantidade de operações, em risco de erro, em incertezas de 

resultados...) ou porque essa estratégia não funciona mais. Orienta-se ao aluno 

que busque outras formas mais adequadas à situação. Reconhece-se ali o 

começo de uma fase de ação. O aluno pode começar a colocar em jogo o uso 

de novos conhecimentos implícitos. O que se quer dizer com o termo 

conhecimentos implícitos é que o pesquisador ou o professor pode reconhecer 

os conhecimentos novos que os alunos estejam criando. Os alunos, por sua 
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vez, sabem que é algo novo, mas não podem explicar completamente do que 

se trata. 

Fase 3) Explicitação – Nessa fase, é descrito pelos alunos o que obtiveram em 

seus trabalhos, as dificuldades e os resultados obtidos. 

Fase 4) Novo Implícito – Nessa fase, pode ocorrer, pelos alunos, a formulação 

de determinados elementos como objetos de conhecimento matemático 

(conceitos, propriedades ou procedimentos), com sua condição de emprego no 

momento. Certas previsões sobre o que é novo podem ser validadas ou 

refutadas pela ação e, eventualmente, retomadas. No entanto, esse meio de 

controle não é sempre possível nem suficiente para resolver o problema. Nesse 

momento, os alunos são levados a procurar outros meios de validação de suas 

ideias. É necessário que a situação e o professor propiciem condições para 

que os alunos procurem outros meios de validação de suas ideias.  

Para Douady, os problemas necessitam oferecer, pelo menos, dois 

domínios, de forma que um sirva de referência ao outro e possibilitem meios de 

validação pela ação. Esses domínios são ramos de conhecimento matemático 

(numérico, geométrico, algébrico, das grandezas etc.) e, por vezes, partes 

deles. 

Fase 5) Institucionalização – Nessa fase, os conhecimentos implícitos da fase 

anterior são institucionalizados no grupoclasse como objetos de saber 

matemático, isto é, definições, enunciados de teoremas, entre outros. Cabe ao 

professor o papel de decidir o momento e o modo de passagem para essa 

fase. 

Fase 6) Reinvestimento – Nessa fase, os alunos desenvolvem exercícios para 

que se familiarizem com o que é novo, colocando-se em relação nada além do 

que é conhecido, de modo que esses conhecimentos funcionem 

posteriormente como antigos.  

Fase 7) Novo Problema – Nessa última fase, é proposta a reutilização dos 

novos conhecimentos em tarefas mais complexas, envolvendo outros 

conceitos, propriedades e procedimentos, iniciando-se assim um novo ciclo. 
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Inicialmente, nessa pesquisa, nos dedicamos a reconstruir cada situação 

proposta no ambiente computacional Imagiciel, relacionada ao tema função, 

com a utilização do GeoGebra. Em seguida, com o apoio do Caderno do 

Imagiciel referente a essas situações, adaptamos as atividades nele presentes 

que traduzimos do francês para o português.  

Destacamos que o Imagiciel é formado por um conjunto de situações 

educacionais, que foram desenvolvidas por pesquisadores do Centre de 

Recherche et d’Expérimentation pour l’Enseignement des Mathemátiques – 

CREEM (Centro de Pesquisa e Experimentação para o Ensino da Matemática, 

1992) da França, em parceria com o Ministério Nacional de Educação e Cultura 

Francês. Essas situações abordam temas de funções numéricas, probabilidade 

e geometria plana e espacial, elaboradas entre o final da década de 1980 e 

início dos anos de 1990. 

Junto com o ambiente computacional voltado para o ensino da 

matemática, que atualmente não é mais acessível à maioria dos computadores, 

foi também desenvolvido um conjunto de cinco cadernos organizados em 

temas específicos. Nessa pesquisa, nos interessou situações do Imagiciel que 

envolviam conceitos relativos ao tema de funções reais, que buscamos 

reconstruí-las em um ambiente com mais recursos tecnológicos e mais 

acessível, o GeoGebra. 

Para a reconstrução dessas situações utilizamos como material de apoio 

o caderno número 1 “Activité Mathématiques avec Imagiciels premières et 

terminales – Fonctions Numériques” (Atividades Matemáticas – com Imagiciel – 

anos iniciais e finais – Funções Numéricas). 

Nos primeiros capítulos desse caderno são apresentadas as 

características gerais do programa, assim como algumas situações e exemplos 

de como podem ser traçados os gráficos de funções elementares. Entretanto, 

concentramos nessa pesquisa nas situações descritas no capítulo “Fonction 

Definie par Une Situation Geométrique” (Função definida por uma situação 

geométrica).   
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Ao todo, reconstruímos no ambiente do GeoGebra, treze situações 

presentes no ambiente computacional do Imagiciel e adaptamos as atividades 

presentes no caderno “Fonction Definie par Une Situation Geométrique” 

referentes a essas situações. 

Com base no contexto do referencial teórico que apresentamos nesse 

item, demos continuidade à pesquisa, organizando uma sequência de 

atividades inspiradas em situações presentes no Imagiciel para introduzir o 

estudo de funções e permitir que os alunos construam o conceito de função 

real definida por sentenças. Das treze construções e atividades adaptadas do 

original, utilizamos os princípios da dialética ferramenta objeto para selecionar 

seis atividades que formam a nossa sequência. 

A sequência se inicia com o objetivo de trabalhar a dependência e o 

relacionamento entre variáveis em um intervalo real e termina com o trabalho 

com funções definidas por sentenças em intervalos reais, levando em 

consideração situações que privilegiem mudanças de quadros. Dessa maneira, 

pretendemos analisar em que medida estamos proporcionando aos alunos uma 

compreensão do conceito de função e, em especial, função real definida por 

sentenças em intervalos reais. 

 Apresentamos na Tabela 2, de forma resumida, as ferramentas, 

segundo a dialética ferramenta-objeto a serem utilizadas pelos alunos como 

conhecimentos antigos, e os conhecimentos novos que serão 

institucionalizados pelo professor ao término de cada aplicação, a fim de 

assumirem o status de objeto, seguindo os pressupostos da teoria de Douady.  
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Tabela 2 - Organização da sequência segundo a dialética ferramenta-objeto. 

Fonte: o autor. 

 Com essa Tabela, resumimos os principais conhecimentos antigos que 

exercerão o papel de ferramenta na construção de novos conhecimentos. 

Esses novos conhecimentos, potencialmente construídos com a execução de 

uma atividade, exercerão o papel de conhecimentos antigos e serão utilizados 

 
 
 
ATIVIDADE 1– 
TRIÂNGULO EM UM 
QUADRADO.  

 
Ferramentas: par ordenado, 
plano cartesiano, cálculo da 
área de triângulos retângulos e 
trapézios, leitura de tabela 
numérica, leitura de gráfico, 
operações com polinômios, 
operações com frações e 
intervalos reais. 

 
objeto: Função 
polinomial do segundo 
grau definida em um 
intervalo real. 

 
ATIVIDADE 2 – CAMINHO 
EM UM TRIÂNGULO. 

 
Ferramentas: par ordenado, 
leitura de tabela numérica e 
gráfico, semelhança de 
triângulos, operações com 
polinômios, módulo e função 
definida em um intervalo real. 
 
 

 
objeto: Função 
polinomial do primeiro 
grau definida por 
sentenças em 
intervalos reais. 

 
ATIVIDADE 3 – CAMINHO 
EM UM TRIÂNGULO 2. 

 
Ferramentas:  par ordenado, 
leitura de tabela numérica e 
gráfico, semelhança de 
triângulos, operações com 
polinômios, módulo e função 
definida em um intervalo real. 

 
objeto: Função 
polinomial do primeiro 
grau definida por 
sentenças em 
intervalos reais. 

 
ATIVIDADE 4 – 
QUADRADOS 
COLORIDOS. 

 
Ferramentas: Função 
polinomial do primeiro e 
segundo grau definida por 
sentenças em intervalos reais. 

 
objeto: Função 
definida por sentenças 
polinomiais do  
primeiro e do segundo 
grau em intervalos 
reais. 

 
ATIVIDADE 5 – 
QUADRADOS 
COLORIDOS 2. 

 
Ferramentas: Função 
polinomial do primeiro e 
segundo grau definida por 
sentenças em intervalos reais. 

 
objeto: Função 
definida por sentenças 
polinomiais do 
primeiro e do segundo 
grau em intervalos 
reais. 

 
ATIVIDADE 6 – 
QUADRADOS 
COLORIDOS 3. 

 
Ferramentas: Função 
polinomial do segundo grau 
definida em intervalos reais. 

 
objeto: Função 
definida por sentenças 
polinomiais do 
segundo grau em 
intervalos reais. 
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como ferramentas para a construção de outros novos conhecimentos na 

atividade posterior, de forma cíclica.  

 No capítulo III, apresentamos a sequência de atividades e a analisamos 

segundo a dialética ferramenta-objeto, de modo a explicitar a forma que 

buscamos utilizar na organização da sequência. 

2.2 Procedimentos Metodológicos 
 

O desenvolvimento dessa pesquisa teve como elemento norteador os 

princípios da Engenharia Didática, expressão utilizada na didática da 

matemática desde o início da década de 1980, que denomina “uma forma de 

trabalho didático equiparável com o trabalho do engenheiro que, para realizar 

um projeto determinado, se baseia em conhecimentos científicos de seu 

domínio e aceita apenas um controle do tipo científico” (ARTIGUE 1995;  p.33).  

Subsidiados por elementos da Engenharia Didática, em nosso trabalho, 

buscamos a organização, aplicação e discussão de uma sequência de 

atividades que utilizou applets com construções feitas no GeoGebra, inspiradas 

em situações do Imagiciel, com o objetivo de introduzir o conceito de função e 

trabalhar o conceito de função real, em especial função definida por sentenças.  

A organização desse trabalho compreendeu quatro fases: estudos 

preliminares; organização das atividades da sequência e análise a priori; 

aplicação e análise a posteriori. 

Os estudos preliminares nos auxiliaram na organização das atividades 

da sequência, por meio de conhecimentos didáticos adquiridos na área de 

estudos e das análises que compreenderam: 

a) Os obstáculos relacionados aos processos de ensino e 

aprendizagem do conceito de função; 

b) O estudo de pesquisa que analisou alguns livros; 

c) Orientações curriculares quanto aos objetivos de se trabalhar o 

conceito de função na educação básica. 
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Em um primeiro momento, nos preocupamos em reconstruir no 

GeoGebra as situações presentes no ambiente computacional Imagiciel. Com 

essas novas construções feitas e com a adaptação das atividades presentes no 

caderno do Imagiciel, utilizamos um quadro teórico para organizar uma 

sequência de atividades a fim de possibilitar que os alunos ampliassem seus 

conhecimentos sobre o conceito de função real, em especial, função definida 

por sentenças.  

Nos subsidiamos para a organização da sequência de atividades, 

também em outras pesquisas, que apontaram as dificuldades dos alunos com o 

conceito de função e a forma com o qual alguns livros abordam esse tema, de 

modo a buscarmos minimizar essas dificuldades. 

As análises a priori, sob os pontos de vista matemáticos e didáticos, 

determinaram as escolhas feitas e permitiram controlar o comportamento de 

cada situação que envolvia o problema da atividade, bem como predizer 

procedimentos possíveis durante a realização do trabalho. 

A fase de aplicação, aconteceu com um grupo de alunos com 

disponibilidade de trabalho no contraturno do colégio. 

Esse grupo foi composto por seis indivíduos do primeiro ano do Ensino 

Médio de um colégio particular da Zona Norte de São Paulo, no qual o 

pesquisador leciona. Eles foram divididos em duplas, sendo que cada aluno 

tinha acesso a um computador da sala de informática com acesso à internet. 

Cada aluno recebeu uma ficha com as atividades (apresentadas no 

capítulo III) e tinha acesso às construções feitas no GeoGebra em um 

computador.  

Durante a execução das atividades, que foi programada para três 

sessões (duas horas cada uma), os grupos tiveram momentos de reflexão e 

discussão, com orientações do professor (que não interferiu na execução das 

tarefas, mas buscou devolver as perguntas feitas pelos alunos, como 

explicitaremos no capítulo IV) nos momentos de dúvidas. No final de cada 

atividade, o professor institucionalizou o objeto matemático.  
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Para cada dupla foi disponibilizado um gravador que permaneceu ligado 

durante as aplicações. Essas gravações foram pensadas de forma a registrar 

os seguintes procedimentos: 

a) Desenvolvimento das atividades em sala de aula com a presença do 

professor/pesquisador; 

b) Postura do professor frente à classe e em relação à sequência e às 

possíveis dificuldades encontradas pelos alunos para resolver as 

atividades; 

c) Discussões, aluno-aluno (dupla), dupla-professor e coletiva, das 

atividades desenvolvidas e possíveis resoluções do problema, 

correção de resoluções e institucionalização do objeto analisado; 

d) Assimilação dos objetos trabalhados pelos alunos. 

 

Na análise a posteriori, após a aplicação, analisamos os resultados 

obtidos com as resoluções e procedimentos dos alunos e professor, anotados 

nas fichas entregues aos alunos e na análise dos áudios de cada sessão. 

Na comparação entre as análises a priori e a posteriori temos como 

objetivo responder a nossa questão de pesquisa. 

 

2.2 Os Sujeitos da Pesquisa 

Em nosso trabalho, os sujeitos de pesquisa são alunos do primeiro ano 

do Ensino Médio de um colégio particular da Zona Norte de São Paulo, na qual 

o professor pesquisador trabalha. Nesse colégio, os alunos utilizam o material 

de um sistema apostilado. Cada aluno recebe mensalmente uma apostila com 

os conteúdos programáticos a serem trabalhados pelos professores. 

Nesse sistema apostilado, a disciplina Matemática é dividida em três 

frentes: MA (duas aulas por semana), MB (duas aulas por semana) e MC (uma 

aula por semana). O pesquisador trabalha com a frente MB, que é voltada a 

temas de Geometria. Na Tabela 3, apresentamos os conteúdos programáticos 

referentes às apostilas da disciplina Matemática, utilizadas no primeiro bimestre 

do ano letivo de 2017 com a turma do primeiro ano do Ensino Médio, e os 
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conhecimentos que os sujeitos da pesquisa podem mobilizar como ferramentas 

na execução das atividades. 

Tabela 3 – Conteúdo programático do primeiro bimestre de 2017. 

Apostila Módulo 1 (Disciplina de 
Matemática) 
 
MA 
 
Capítulo 1 – Problemas envolvendo 
números racionais 
 
Aula 1 - Números inteiros - 
Divisibilidade 
Aula 2 - Números inteiros – Critérios de 
divisibilidade 
Aula 3 - Números inteiros – Primos e 
compostos 
Aula 4 - Números inteiros - mdc 
Aula 5 - Números inteiros - mmc 
Aula 6 - Números inteiros – Sistemas 
de numeração 
Aula 7 e 8 - Números racionais e 
números irracionais 
Aula 9 e 10 - Números decimais e 
frações 
 
MB 
 
Capítulo 2 – Geometria Plana: 
conceitos iniciais – Triângulos 
 
Aula 11 - Conceitos iniciais 
Aula 12 - Retas paralelas cortadas por 
transversais 
Aula 13 - Congruência de triângulos 
Aula 14 e 15 – Relações entre ângulos 
e lados de um triângulo 
Aula 16 - Classificação dos triângulos 
Aula 17 e 18 - Semelhança de 
triângulos 
Aula 19 - Exercícios sobre semelhança 
de triângulos 
Aula 20 – Exercícios. 
 
MC 
 
Capítulo 3 – Linguagem  
Aula 21 – Conectivos 
Aula 22- Sentenças gerais e 
equivalentes 
 
Capitulo 4 – Introdução ao estudo de 

Apostila Módulo 2 (Disciplina de 
Matemática) 
 
MA 
 
Capítulo 5 – Problemas envolvendo 
médias e variáveis proporcionais 
 
Aula 26 – Média aritmética simples 
Aula 27 – Média aritmética ponderada 
Aula 28 – Média geométrica e média 
harmônica 
Aula 29 – Proporções 
Aula 30 – Variáveis diretamente e 
inversamente proporcionais. 
Aula 31 e 32 – Regra de três simples. 
Aula 33 e 34 – Regra de três composta. 
Aula 35 – Exercícios 
 
MB 
 
Capítulo 6 – Geometria Plana: 
Triângulos 
 
Aula 36 – Teorema de Tales 
Aula 37 – Teorema das bissetrizes de 
um triângulo 
Aula 38 – Bissetrizes de um triângulo 
Aula 39 - Medianas de um triângulo 
Aula 40 – Mediatrizes de um triângulo 
Aula 41 – Alturas de um triângulo 
Aula 42 – Relações métricas no 
triângulo retângulo 
Aula 43 – Exercícios sobre triângulo 
retângulo 
Aula 44 e 45 – Exercícios sobre 
triângulos 
 
MC 
 
Capítulo 7 – Números reais 
Aula 46 – Números reais 
Aula 47 – Raízes 
Aula 48 e 49 – Propriedades de 
potências e raízes 
Aula 50 – Cálculos com raízes. 
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conjuntos 
 
Aula 23- Conjuntos – Conceitos iniciais, 
reunião e intersecção 
Aula 24- Diferença, complemento, 
propriedades 
Aula 25 – intervalos reais 
 

Fonte: o autor 

 Dos conteúdos programáticos descritos na Tabela 3 alguns puderam 

exercer o papel de ferramentas, seguindo a dialética ferramenta-objeto.  

Destacamos que o autor desse trabalho atua como professor de 

Geometria na turma da qual os sujeitos de pesquisa fazem parte. Julgamos 

importante destacar que, por conta do material didático (sistema apostilado) do 

colégio no qual o pesquisador atua, as aulas seguem em um ritmo de 

resolução de exercícios, entre os quais, questões de vestibulares de acordo 

com a metodologia da escola.  

Dessa forma, o professor lê os exercícios e testes junto com os alunos e 

os resolve no quadro e por conta da quantidade de conteúdos e exercícios a 

serem trabalhados e a própria estrutura do material didático, não há muito 

espaço para discussões. Com isso, geralmente, os alunos ao questionarem se 

a resolução de determinado exercício está “correta”, recebem a devolutiva do 

professor que diz se está “certo” ou não e quando não, instrui o aluno ao que 

deve ser feito para chegar à resposta “correta”, construindo-se implicitamente 

um conjunto de comportamentos que os alunos esperam do professor ao longo 

das aulas, portanto, um contrato didático sob características definidas por 

Brousseau (1980).  

Por contrato didático, compreendemos, como descreve Brousseau 

(1980), ser o conjunto de comportamentos específicos do professor esperado 

pelos alunos, e o conjunto de comportamentos dos alunos esperado pelo 

professor. Tais comportamentos são postos em prática explicitamente, em 

pequena parte, mas, sobretudo implicitamente.  

Sendo assim, acreditamos que o contrato didático estabelecido no dia a 

dia em sala de aula possa influenciar os sujeitos durante a aplicação das 

atividades, uma vez que a sequência requer uma postura diferente por parte 
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dos alunos e do professor, com a qual os sujeitos da pesquisa não estão 

acostumados. 

No próximo capítulo apresentaremos a sequência de atividades, 

explicitando sua organização segundo o quadro teórico utilizado. 
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CAPÍTULO III 

  

3. A Sequência das atividades segundo o quadro teórico. 

 

Neste capítulo apresentamos a sequência das atividades e como foi 

apresentada aos sujeitos da pesquisa. Explicitaremos de que modo utilizamos 

a dialética ferramenta-objeto para a organização dessa sequência. 

 

3.1 Apresentação da Atividade 1 – Triângulo em um Quadrado 

 

Seja o quadrado ABCD, com lado medindo 6 cm e os pontos I, M e N, 

pertencentes respectivamente aos segmentos AB, AD e DC. Interessa-nos o 

número s, tal que s em 𝑐𝑚2 é a área do triângulo IMN, que varia conforme 

movimentamos o ponto M, inscrito no quadrado ABCD, tal que, para todo ponto 

M, temos um ponto N, de forma que AM = DN. 

 

Figura 1 – Construção no GeoGebra - Triângulo em um quadrado. 
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Figura 2 – Construção no Imagiciel – Triangle dans un carré. 

 

 

1) Abra o Link para verificar a construção 

(https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/NShSbhsv).  

 

2) Movimente o ponto M entres os pontos A e D e observe as figuras 

obtidas. O que acontece com a área do triângulo IMN quando 

movimentamos o ponto M? Ela muda? Aumenta? Diminui? Sempre 

aumenta? Sempre diminui? Exiba a tabela da Janela de Visualização 

para verificar as suas respostas. Explique suas respostas. 

3) Seja s 𝒄𝒎𝟐 a medida da área do triângulo IMN. Movimente o ponto M, 

observe a tabela e determine, caso exista (m), a posição ou as posições 

dos pontos resultantes em que:  

a) s = 9. 

b) s = 8 . 

c) s = 14. 

d) s = 7. 

https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/NShSbhsv
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4) Movimente novamente o ponto M e, com a ajuda do gráfico da Janela de 

Visualização 2 e com a tabela da Janela de Visualização, responda: 

a) Qual é a menor medida da área do triângulo IMN? 

b) Qual é a maior medida da área do triângulo IMN? 

c) Sendo x a distância do ponto M ao ponto A, em cm, quais são seus 

possíveis valores? A que conjunto numérico eles pertencem? 

d) Sendo s 𝒄𝒎𝟐 a medida da área do triângulo IMN, quais são os seus 

possíveis valores? A que conjunto numérico eles pertencem? 

Explique como você chegou a cada resposta. 

5) Conforme movimentamos o ponto M, de modo que x seja maior que 0, 

quais figuras geométricas formamos dentro do quadrado ABCD da 

Janela de Visualização? Observe cada uma delas e dê os seus 

respectivos nomes. 

6) Qual a medida da área do quadrado ABCD? 

7) Seja x a medida do segmento AM, em cm, como podemos expressar a 

medida da área de cada uma das figuras formadas dentro do quadrado 

ABCD que você nomeou no item 4, em função de x?  

8) A variável s está em função de x? Qual é a relação entre a variável s e a 

variável x? Isto é, s é o dobro de x, o triplo, ou o quê? Considerando o 

item 6, como podemos expressar algebricamente essa relação? 

Com a sequência de atividades pretendemos desenvolver o conceito de 

função definida por sentenças em intervalos reais. Com a atividade 1 (Triângulo 

em um Quadrado) pretendemos que os alunos construam como conhecimento 

novo o conceito de função definida em um intervalo real, mais especificamente, 

função polinomial do segundo grau definida em um intervalo real, ao 

desenvolverem as ideias de variável dependente, variável independente, 

conjunto domínio, conjunto imagem, relação entre variáveis pertencentes a 

intervalos reais e as diferentes formas de representação de uma mesma 

função.  

Para tanto, esperamos que os alunos utilizem como ferramentas (além 

das habilidades de leitura de uma tabela numérica e de um gráfico, comum a 

todas as atividades da sequência) o cálculo da medida da área de figuras 
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planas (quadrado, triângulo retângulo e trapézio), operações com polinômios, 

intervalos reais e operações com frações. 

Pretendemos que esses conhecimentos sejam colocados em jogo como 

conhecimentos antigos dos alunos, na primeira fase da dialética ferramenta-

objeto, chamada antigo. Nos seis primeiros itens dessa atividade, esperamos 

direcionar os alunos a mobilizarem essas ferramentas descritas no parágrafo 

anterior com o objetivo de levá-los a mudanças de quadros. 

No item 1, iniciamos a atividade com foco no quadro geométrico, de 

modo a propiciar que o aluno, inicialmente de forma visual, observe que, 

conforme o ponto M seja movimentado, há uma variação da medida da área do 

triângulo IMN. Essa percepção poderá ser validada com a tabela numérica da 

Janela de Visualização.  

Esperamos que, nesse momento, mais do que uma mudança de quadro, 

o aluno possa trabalhar simultaneamente com o quadro geométrico e 

numérico, de forma que um sirva de referência ao outro. Conforme movimenta 

o ponto M, ao mesmo tempo em que observa a mudança do triângulo IMN na 

construção geométrica, ao exibir a tabela da Janela de Visualização, o aluno 

também poderá verificar a mudança dos valores das variáveis, exibidos na 

tabela, o que esperamos levá-lo ao entendimento de que há uma relação de 

dependência entre a posição do ponto M (medida da distância do ponto M ao 

ponto A) e a medida da área do triângulo IMN. Nesse momento, essa relação 

não poderá ser totalmente descrita, o que ocorrerá posteriormente com a 

mudança para o quadro gráfico e algébrico. 

No item 2, ainda na fase antigo, pretendemos oferecer mais elementos 

aos alunos, de forma a fortalecer a percepção de dependência entre as duas 

variáveis, medida da distância do ponto M ao ponto A e a medida da área do 

triângulo IMN, de forma que sejam utilizados simultaneamente o quadro 

geométrico e numérico. O material apresentado pode não ser eficiente para 

que eles saibam descrever totalmente essa relação (o que ocorrerá em fases 

posteriores), entretanto, apresentamos novos elementos que na fase de 

pesquisas os ajudarão a colocar em jogo novos conhecimentos implícitos. 

Entre esses conhecimentos implícitos estão a ideia de relação unívoca entre 
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dois conjuntos, isto é, a percepção por parte dos alunos de que para cada 

posição de M há uma correspondência com uma única medida de área do 

triângulo IMN. 

No item 3) buscamos iniciar a fase 2 da dialética ferramenta-objeto, 

chamada pesquisas, de forma que os alunos sejam conduzidos a colocar em 

jogo novos conhecimentos que, nesse momento, são implícitos. Pelos itens 

anteriores, acreditamos que já exista a percepção da relação de dependência 

entre as duas variáveis em questão (a medida da distância entre os pontos A e 

M e a medida da área do triângulo IMN). É nossa expectativa que, com esse 

item, eles percebam que as variáveis pertencem a intervalos numéricos 

distintos e que sejam levados a construir a ideia de conjunto domínio e 

conjunto imagem. 

Nesse item, pretendemos provocar a mudança para o quadro gráfico, de 

modo que com a utilização, simultânea ou não, do quadro geométrico, 

numérico e gráfico possibilite aos alunos a percepção de que ambas as 

variáveis estão delimitadas em intervalos reais e que a união de todos os 

pontos que têm como abscissa a medida da distância do ponto A ao M e, 

ordenada a medida da área do triângulo IMN, formam um segmento de 

parábola que é a representação gráfica da relação entre as variáveis dessa 

situação.  

Ao final desse item, entraremos na quarta fase da dialética ferramenta-

objeto, chamada novo implícito, ao terem passado também pela terceira fase, 

chamada explicitação. Esperamos que o trabalho em dupla possibilitará que os 

alunos descrevam aos seus pares o que eles obtêm em seu trabalho, as 

dificuldades e os resultados obtidos, características dessa terceira fase.  

Esperamos que, pelo o que foi trabalhado nos itens de 1) a 3), os alunos 

já tenham formulado como objetos de conhecimento matemático certos 

elementos, no caso variável dependente, variável independente, conjunto 

imagem, conjunto domínio e relação unívoca entre duas variáveis, embora 

ainda não muito bem formuladas ou formalmente definidos. 
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Para que os alunos possam chegar à lei de formação da função 

provocamos uma mudança para o quadro algébrico. 

Do item 4) ao item 7) procuramos levar o aluno a encontrar a 

representação algébrica da função polinomial do segundo grau definida em um 

intervalo real, que a cada x associa um s. Nesse momento, outros 

conhecimentos antigos são mobilizados, como o cálculo da medida da área de 

um triângulo retângulo, de um quadrado e um trapézio.  

Após os alunos finalizarem a atividade, possivelmente tendo 

encontrando a representação algébrica da função: 𝑓 𝑥 = 0,5𝑥2 −  1,5𝑥 +

9, 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 0 ≤ 𝑥 ≤ 6, iniciaremos a quinta fase da dialética ferramenta-objeto, 

chamada institucionalização, na qual será chamada atenção para as ideias de 

variável dependente, variável independente, conjunto domínio, conjunto 

imagem, relação unívoca entre dois conjuntos, diferentes formas de 

representação de uma mesma função e o conceito de função definida em um 

intervalo real, em específico, função polinomial do segundo grau definida em 

um intervalo real.  

3.2 Apresentação da Atividade 2 – Caminho em um Triângulo 

 

Seja um triângulo ABC tal que AB = 5 cm, BC = 4 cm e CA = 7 cm e um 

ponto M sobre a reta AB. Seja x a abscissa do ponto M. Os pontos P e Q 

pertencem respectivamente à reta AC e BC. O segmento MP é paralelo à reta 

BC e o segmento MQ à reta AC, conforme a figura 2. O ponto A está na origem 

de um plano cartesiano. Interessa-nos o comprimento L = MP + MQ, em 

centímetros. Destacamos que o ponto A está na origem de um eixo orientado. 

 



53 
 

 
 

Figura 3 – Construção no GeoGebra - Caminho em um triângulo 

 

 

Figura 4 – Construção no Imagiciel – Chemin dans un triangle 

 

Abra o link da tarefa 2:  

(https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/Qe4Z6YTS) 

https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/Qe4Z6YTS
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1) Examine a figura geométrica exibida na Janela de visualização, com a 

ajuda da tabela, movimentando o ponto M. O que acontece com L? 

Sempre muda? Aumenta? Diminui? Se aumenta, em qual intervalo 

aumenta? Se diminui, em qual intervalo diminui? Exiba a Janela de 

Visualização 2 para verificar a sua resposta. Explique sua resposta. 

2) Movimente o ponto M para verificar cada um dos casos a seguir. Qual o 

valor de L quando M é: 

 Coincidente com A?  

 Coincidente com B?  

 É ponto médio do segmento AB? Neste caso, quais são os 

triângulos formados?  

 Simétrico de A em relação a B? Neste caso, quais são os 

triângulos formados?  

 É simétrico de B em relação a A? Neste caso, quais são os 

triângulos formados? Explique como você chegou a cada 

resposta. 

3) Movimentando o ponto M ao exterior do segmento AB, do lado 

esquerdo em relação ao ponto A, quais são os triângulos formados? 

Qual é a relação entre eles? Neste caso, como podemos expressar L 

em função de x? 

4) Movimentando o ponto M no interior do segmento AB, quais são os 

triângulos formados? Qual a relação entre eles? Neste caso, como 

podemos expressar L em função de x? Explique como você chegou à 

sua resposta. 

5) Movimentando o ponto M ao exterior do segmento AB, do lado direito 

em relação ao ponto B, quais são os triângulos formados? Qual é a 

relação entre eles? Neste caso, como podemos expressar L em função 

de x? Explique como você chegou à sua resposta. 
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6) Quais são os possíveis valores para x? A que conjunto numérico eles 

pertencem? Quais são os possíveis valores para L? A qual conjunto 

numérico eles pertencem? Explique como você chegou à sua resposta. 

7) Seja f a função que a cada x associa um valor de L, qual é a lei de 

formação dessa função? Explique como você chegou à sua resposta. 

Ao final da atividade 1, buscaremos institucionalizar como objeto 

matemático a função definida em um intervalo real e destacaremos as ideias de 

variável dependente, variável independente, conjunto domínio, conjunto 

imagem, a relação de dependência entre essas duas variáveis, relação unívoca 

entre duas variáveis e as diferentes formas de representação de uma mesma 

função. Esperamos que esses conhecimentos, junto com outros, sejam 

utilizados como ferramentas na atividade 2. 

Iniciamos essa atividade com o objetivo de propiciar ao aluno o trabalho 

simultâneo com o quadro geométrico e numérico, item 1). Ao movimentar o 

ponto M, o aluno poderá verificar na construção geométrica a variação da 

medida de L = MP e MQ, e validar essa percepção ao observar a mudança de 

valores da tabela numérica disponível na Janela de Visualização.  

Nesse item, pretendemos provocar o início de um novo ciclo, com a fase 

chamada de antigo, na qual os alunos possam mobilizar, como ferramentas, 

conhecimentos antigos, tais como leitura de uma tabela numérica, as ideias de 

variável dependente, variável independente, o conceito de função definida em 

um intervalo real (trabalhado na atividade 1), entre outros. Nesse momento, 

esperamos que os alunos percebam a existência da relação entre a posição do 

ponto M e L (soma das medidas dos seguimentos MP e MQ) de modo que 

identifiquem M como variável independente e L como variável dependente. 

No item 2), pretendemos iniciar a fase pesquisas. Fizemos nesse item 

uma mudança para o quadro gráfico. Esperamos que, ao verificar a relação de 

dependência entre as duas variáveis em questão e a representação gráfica 

dessa relação, isso possa mostrar que os alunos tenham dificuldade, isto é, 

não consigam representar algebricamente a função. É expectativa nossa de 

que eles saibam que existe uma relação de modo que para cada posição de M 



56 
 

 
 

existe um valor de s, mas não consigam de imediato chegar à lei de formação 

da função o que esperamos que acontecerá nos itens futuros.   

Esperamos que, ao final do item 2), os alunos estejam na fase 

explicitação, isto é, que eles tenham observado a relação existente entre as 

duas variáveis, de modo que para cada posição de M há um único valor de L, 

de modo que M e L pertencem a intervalos distintos, que graficamente esta 

relação pode ser representada por semirretas e segmento de reta, no entanto, 

com a limitação em explicitar totalmente essa função, isto é, não saibam qual a 

lei de formação da função. 

Entre os itens 4 e 7, acreditamos levar os alunos à quarta fase, novo 

implícito, na qual os alunos se darão conta de estar lidando com uma função 

definida por sentenças. A mudança para o quadro algébrico resultará na 

obtenção da lei de formação, que para cada x (abscissa do ponto M) associa 

um L (soma das medidas dos segmentos MP e MQ), de forma a explicitá-la 

totalmente ao representá-la algebricamente por: 

 

𝑓 𝑥 =  
−2,2𝑥 + 7, 𝑥 ≤ 0
−0,6𝑥 + 7, 0 ≤ 𝑥 ≤ 5 

2,2𝑥 − 7, 𝑥 ≥ 5

  

 

Para tanto, nesse momento, os alunos deverão utilizar como ferramentas 

outros conhecimentos antigos: semelhança entre triângulos, módulo de um 

valor real, operações com frações e operações com polinômios.  

Ao final do item 7), pretendemos passar para a fase 5, chamada de 

institucionalização. Pretendemos institucionalizar como objeto matemático a 

função afim definida por sentenças em intervalos reais, mais especificamente, 

função polinomial do primeiro grau definida por sentenças em intervalos reais. 

Explicitaremos que nesta situação, em específico, essas sentenças são 

expressões polinomiais do primeiro grau, mas que também poderiam ser 

expressões polinomiais de outros graus, por exemplo. 

3.3 Apresentação da Atividade 3 - Caminho em um Triângulo 2 
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Consideremos um triângulo ABC tal que AB = 5 cm e BC = CA = 6 cm.   

(Definimos o mesmo que na tarefa 2) um ponto M variável sobre a reta (AB), de 

abscissa x, os pontos P e Q e o comprimento de L= MP + MQ.  

Figura 5 – Construção no GeoGebra – Caminho em um triângulo 2 

 

 

1) Abra o link: 

(https://www.geogebra.org/book/title/id/fMEsdZ63#material/h9Xgx2bp).  

 

Seja f a função que a cada x associa um L, responda: 

 Qual o domínio de f? 

 Qual a imagem de f? 

 Qual a lei de formação dessa função? Descreva como você 

chegou a cada resposta. 

 

Com a atividade 3, pretendemos levar os alunos à sexta fase da dialética 

ferramenta-objeto, chamada reinvestimento, na qual desenvolvem-se 
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exercícios para familiarização com o que é novo, colocando-se em relação 

nada além do que é conhecido. 

Dessa forma, esperamos que os alunos reinvistam as ideias de variável 

dependente, variável independente, conjunto domínio, conjunto imagem, 

relação unívoca entre duas variáveis, os diferentes tipos de representação de 

uma mesma função e o conceito de função real definida por sentenças em 

intervalos reais, mais especificamente, função polinomial do primeiro grau 

definida por sentenças em intervalos reais (objeto matemático trabalhado na 

atividade 2). 

 

3.4 Apresentação da atividade 4 – Quadrados Coloridos 

 

Seja um quadrado ABCD colorido com 2 cores, conforme a 

representação na Janela de Visualização do GeoGebra. Para todo ponto Z 

pertencente ao segmento AD, considere o quadrado AWZQ tal que W esteja 

sobre o segmento AB. Chame de x a medida do segmento AZ, dada em cm e s 

a medida da área da região escura colorida do quadrado AWZQ, dada em 𝑐𝑚2. 

Utilize o controle deslizante para movimentar o ponto Z e com o auxílio da 

tabela e da Janela de visualização 1 e 2, sendo f(x) a função que para cada x 

associa um s, faça o que se pede.  
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Figura 6 – Construção no GeoGebra- Quadrados Coloridos 1 

 

Figura 7 – Construção no Imagiciel – Carrés Colories 

 

1) Abra o link: (https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/szGnzrUV)  

 

https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/szGnzrUV
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e com o auxílio da Janela de Visualização 1 e 2, responda: 

 Qual o domínio de f? 

 Qual a imagem de f? 

 Qual a lei de formação de f? Descreva como você chegou à 

cada resposta. 

Com essa atividade, acreditamos levar os alunos à sétima fase da 

dialética ferramenta-objeto, denominada novo-problema, no qual propõe-se a 

reutilização dos novos conhecimentos em atividades mais complexas, 

envolvendo outros conceitos, propriedades e procedimentos, iniciando-se 

assim um novo ciclo. 

 Nessa fase, os conhecimentos novos desenvolvidos nas fases 

anteriores, entre os quais, função polinomial do segundo grau definida em um 

intervalo real e função polinomial do primeiro grau definida por sentenças em 

intervalos reais, assumem o status de conhecimentos antigos, sobre os quais 

vão poder se erigir os novos, como o conceito de função real definida por 

sentenças polinomiais do primeiro e do segundo grau, que serão 

institucionalizadas com o objetivo de que assumam o status de objetos 

matemáticos. 

  

3.5 Apresentação da Atividade 5 – Quadrados Coloridos 2  

 

Seja um quadrado ABCD colorido com 2 cores, conforme a 

representação na Janela de Visualização do GeoGebra. Para todo ponto Z 

pertencente ao segmento AD, considere o quadrado APKZ tal que P esteja 

sobre o segmento AB. Chame de x a medida do segmento AZ, dada em cm e s 

a medida da área da região escura colorida do quadrado APKZ, dada em 𝑐𝑚2. 

Utilizando o controle deslizante para movimentar o ponto Z e com o auxílio da 

tabela e da Janela de Visualização 2, sendo fa função que para cada x associe 

um s, faça o que se pede.  
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Figura 8 -  Construção no GeoGebra – Quadrados coloridos 2 

 

                      Figura 9 – Construção no Imagiciel – Carrés colories 

 

 

1) Abra o link (https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/Fwkv99Jd)  

 

e com o auxílio da Janela de Visualização 1 e 2, responda: 

 Qual o domínio de f(x)? 

https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/Fwkv99Jd
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 Qual a imagem de f(x)? 

 Qual a lei de formação de f(x)? Descreva como você chegou à 

cada resposta. 

Com a atividade 5, pretendemos levar os alunos à fase chamada 

reinvestimento, na qual desenvolvem-se exercícios para a familiarização com o 

que é novo. 

Dessa forma, esperamos que os alunos, além de reinvestirem as ideias 

de variável dependente, variável independente, conjunto domínio, conjunto 

imagem, relação unívoca entre duas variáveis, os diferentes tipos de 

representação de uma mesma função, que eles possam reinvestir e se 

familiarizar com o conceito de função real definida por sentenças em intervalos 

reais, mais especificamente, função real definida por sentenças polinomiais do 

primeiro e do segundo grau. 

 

3.6 Apresentação da Atividade 6 – Quadrados Coloridos 3  

 

Seja um quadrado ABCD colorido com 2 cores, conforme a 

representação na Janela de Visualização do GeoGebra. Para todo ponto Z 

pertencente ao segmento AD, considere o quadrado AWQZ tal que W esteja 

sobre o segmento AB. Chame de x a medida do segmento AZ, dada em cm e s 

a medida da área da região escura colorida do quadrado AWQZ, dada em 𝑐𝑚2. 

Utilizando o controle deslizante para movimentar o ponto Z e com o auxílio da 

tabela e da Janela de Visualização 2, sendo f(x) a função que para cada x 

associe um s, faça o que se pede.  
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Figura 10 - Construção no GeoGebra – Quadrados coloridos 3 

 

Figura 11 – Construção no Imagiciel – Carrés colories 

 

1) Abra o link (https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/PatEjPFp) 

 

 Qual o domínio de f? 

https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/PatEjPFp
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 Qual a imagem de f? 

 Qual a lei de formação de f? Descreva como você chegou a 

cada resposta. 

Com essa atividade, esperamos levar os alunos à sétima fase da 

dialética ferramenta-objeto, denominada novo-problema, no qual propõe-se a 

reutilização dos novos conhecimentos em atividades mais complexas, 

envolvendo outros conceitos, propriedades e procedimentos, iniciando-se 

assim um novo ciclo. 

 Nessa fase, os conhecimentos novos desenvolvidos nas fases 

anteriores, entre os quais, função definida por sentenças polinomiais do 

primeiro e do segundo grau, definida em intervalos reais, assumem o status de 

antigos sobre os quais vão poder se erigir os novos, como o conceito de função 

real definida por sentenças polinomiais do segundo grau, que serão 

institucionalizadas com o objetivo de que assuma o status de objeto 

matemático. 

 No próximo capítulo, apresentaremos o desenvolvimento da sequência 

de atividades pelos alunos e as respectivas análises a priori e a posteriori. 
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CAPÍTULO IV 

4. Aplicação da sequência de Atividades e Análises 

 

Nesse capítulo, apresentamos o desenvolvimento da sequência de 

atividades pelos alunos e as respectivas análises a priori e a posteriori. 

 

4.1 Objetivo da Atividade 1 

 

Nessa atividade fazemos uso de um applet disponível na internet 

(Triângulo em um quadrado) de uma das propostas apresentadas no ambiente 

computacional Imagiciel (Triangle dans un carré), na qual temos um triângulo 

inscrito em um Quadrado (Figura12). Com essa atividade, pretendemos iniciar 

a discussão sobre a relação de dependência entre variáveis pertencentes a 

intervalos reais, a noção de conjunto domínio, conjunto imagem e as diferentes 

representações de uma mesma relação (função): tabular, gráfica e algébrica.  

Procuramos possibilitar que o aluno observe o fato de que a medida da 

área do triângulo IMN depende da posição do ponto M sobre o segmento AD, 

de modo que para cada posição do ponto M há a correspondência do valor de 

uma única medida da área do triângulo IMN e que essa relação pode ser 

representada em forma de uma tabela, um gráfico e uma expressão algébrica.  

Para tanto, julgamos estar mobilizando conhecimentos antigos dos 

alunos, seguindo a Dialética ferramenta-objeto de Douady, entre os quais, a 

habilidade de observar a variação de uma figura plana, ler uma tabela, 

reconhecer figuras planas como triângulos, quadrados e trapézios, par 

ordenado, plano cartesiano, cálculo da área de triângulos retângulos e 

trapézios, operações com frações e intervalos reais.  

Esperamos que os alunos mobilizem esses conhecimentos antigos de 

forma que exerçam o papel de ferramenta para a construção do novo 

conhecimento, o conceito de função definida em um intervalo real, mais 

especificamente, função polinomial do segundo grau definida em um intervalo 

real. 
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Atividade 1 – Triângulo em um Quadrado  

Seja o quadrado ABCD e os pontos I, M e N pertencentes 

respectivamente aos segmentos AB, AD e DC. Interessa-nos a medida s, dada 

em 𝑐𝑚2, da área do triângulo IMN que varia conforme movimentamos o ponto 

M, inscrito no quadrado ABCD, tal que, para todo ponto M temos um ponto N, 

de forma que AM = DN.  

 

Figura 12 – Triângulo em um quadrado 

 

 

1) Abra o Link para verificar a construção 

(https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/NShSbhsv). Movimente o ponto 

M entres os pontos A e D e observe as figuras obtidas. O que acontece com a 

área do triângulo IMN quando movimentamos o ponto M? Ela muda? 

Aumenta? Diminui? Sempre aumenta? Sempre diminui? Exiba a tabela da 

Janela de Visualização para verificar as suas respostas. Explique suas 

respostas. 

2) Seja s 𝒄𝒎𝟐 a medida da área do triângulo IMN. Movimente o ponto M, 

observe a tabela e determine, caso exista (m), a posição ou as posições dos 

pontos resultantes em que:  

e) s = 9. 

f) s = 8 . 

g) s = 14. 

https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/NShSbhsv
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h) s = 7. 

 

3) Movimente novamente o ponto M e com a ajuda do gráfico da Janela de 

Visualização 2 e com a tabela da Janela de Visualização, responda: 

a) Qual é a menor medida da área do triângulo IMN? 

b) Qual é a maior medida da área do triângulo IMN? 

c) Sendo x a distância do ponto M ao ponto A, em cm, quais são seus 

possíveis valores? A que conjunto numérico eles pertencem? 

d) Sendo s 𝒄𝒎𝟐 a medida da área do triângulo IMN, quais são os seus 

possíveis valores? A que conjunto numérico eles pertencem? Explique 

como você chegou a cada resposta. 

4) Conforme movimentamos o ponto M, de modo que x seja maior que 0, quais 

figuras geométricas formamos dentro do quadrado ABCD da Janela de 

Visualização? Observe cada uma delas e dê os seus respectivos nomes. 

5) Qual a medida da área do quadrado ABCD? 

6) Seja x a medida do segmento AM, em cm, como podemos expressar a 

medida da área de cada uma das figuras formadas dentro do quadrado ABCD 

que você nomeou no item 4, em função de x?  

7) A variável s está em função de x? Qual é a relação entre a variável s e a 

variável x? Isto é, s é o dobro de x, o triplo, ou o que? Considerando o item 6, 

como podemos expressar algebricamente essa relação? 

 

4.1.1 Análise a priori e a posteriori da Atividade 1  

 

ITEM 1. Abra o Link para verificar a construção 

(https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/NShSbhsv). Movimente o ponto M 

entres os pontos A e D e observe as figuras obtidas. O que acontece com a 

área do triângulo IMN quando movimentamos o ponto M? Ela muda? 

Aumenta? Diminui? Sempre aumenta? Sempre diminui? Exiba a tabela da 

Janela de Visualização para verificar as suas respostas. Explique suas 

respostas. 

 

 

https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/NShSbhsv
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Análise a priori 

 

A situação se inicia propondo que o aluno movimente o ponto M e observe 

o que acontece com o triângulo IMN. O objetivo desse tópico é, a partir do 

quadro geométrico, possibilitar que o aluno visualmente inicie a percepção de 

dependência entre a medida da área do triângulo IMN e a posição do ponto M. 

Esperamos que o aluno perceba a variação do triângulo IMN conforme a 

movimentação do ponto M. Por fim, passamos do quadro geométrico para o 

quadro numérico. Pretendemos que, ao ler a tabela com os dados numéricos, o 

aluno possa reforçar a percepção de dependência entre as variáveis 

consideradas na situação.  

 

Análise a posteriori 

 

De acordo com as respostas dadas (Figuras 13 e 17), notamos que 

nesse item os alunos não tiveram dificuldade em observar, ao manipularem a 

construção da Janela de Visualização, a variação da medida da área do 

triângulo IMN conforme movimentavam o ponto M.  

Embora não conseguissem descrever completamente o comportamento 

dessa variação (o que as mudanças de quadro podem proporcionar), todos 

perceberam que, ao movimentar o ponto M, havia a variação tanto do x 

(distância do ponto A ao ponto M), quanto da medida da área do triângulo IMN.  

 

Figura 13 - Resposta dada ao item 1 da atividade 1 pela Dupla 1. 
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Figura 14 - Resposta dada ao item 1 da atividade 1 pela Dupla 2. 

 

 

Com as respostas dadas por escrito nas fichas e com o auxílio da 

análise dos áudios, notamos que as duplas perceberam a variação do triângulo 

IMN, observando a construção da Janela de Visualização e a tabela presente 

na mesma Janela.  

Mesmo que a utilização da Janela de Visualização 2 não tivesse sido 

requisitada neste momento, a Dupla 1 a utilizou de modo a perceber que, de a 

medida da área do triângulo IMN diminuía até chegar [próximo do]a 8 e depois 

aumentava (Figura 13). 

           Com os dados analisados, concluímos que alcançamos os objetivos 

definidos para este item, uma vez que as duas duplas, nesse primeiro 

momento, entenderam que conforme M variava, a área do triângulo IMN 

também mudava 

ITEM 2. Seja s 𝒄𝒎𝟐 a medida da área do triângulo IMN. Movimente o ponto M, 

observe a tabela e determine, caso exista (m), a posição ou as posições dos 

pontos resultantes em que:  

i) s = 9. 

j) s = 8. 

k) s = 14. 

l) s = 7. 

 

Análise a priori 

 

Nesse item, esperamos que o aluno possa reforçar a percepção de 

dependência entre as variáveis em questão. E, ao movimentar o ponto M e 

observar a tabela com os valores numéricos, pretendemos preparar o caminho 
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para a discussão posterior sobre o domínio e imagem. Com o auxílio da tabela 

de Janela de Visualização, ele poderá verificar a existência das posições de M, 

que atendem ao enunciado dos subitens de a) a d), que serão retomados na 

institucionalização feita pelo professor ao formalizar o conceito de função 

definida em um intervalo real como uma relação unívoca entre dois conjuntos 

definidos em intervalos reais.  

Esperamos que o aluno observe que, atendendo ao enunciado do 

subitem a), temos os casos mostrados nas Figuras 15 e 16, em que a abscissa 

do ponto M é igual a 0 ou igual a 3. 

 

Figura 15 – Triângulo em um quadrado 

 

 

Figura 16 – Triângulo em um quadrado 
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Esperamos que o aluno observe que, satisfazendo o enunciado do 

subitem (b), temos o caso mostrado na Figura 17, em que a abscissa do ponto 

M é igual a 1. 

 

Figura 17 – Triângulo em um quadrado 

 

Esperamos que o aluno perceba que, satisfazendo o enunciado do 

subitem (c), temos o caso mostrado na Figura 18, em que a abscissa do ponto 

M é igual a 5. 

                                     Figura 18 – Triângulo em um quadrado 

 

Esperamos que o aluno observe que, satisfazendo o enunciado do 

subitem (d), não existe nenhuma posição de M de forma que s seja igual a 7 

cm. 

 

Análise a posteriori 
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Figura 19 - Resposta dada ao item 2 da Atividade 1 pela Dupla 1. 

 

 

Figura 20 - Resposta dada ao item 2 da Atividade 1 pela Dupla 2. 

 

 Neste item, com a resposta dada pela dupla 2 (Figura 20), consideramos 

a ação do contrato didático estabelecido em sala de aula, no qual os alunos 

esperam do professor a leitura do enunciado junto com eles e a devolutiva para 

verificar se a resposta dada está “correta” ou não.  

 Por contrato didático, compreendemos, como descreve Brousseau 

(1980), o conjunto de comportamentos específicos do professor esperado pelos 

alunos, e o conjunto de comportamentos dos alunos esperado pelo professor. 

Tais comportamentos são postos em prática explicitamente em pequena parte, 

mas, sobretudo, implicitamente.  

 Em determinado momento, durante a aplicação desta atividade, a dupla 

2 chamou o professor e questionou se a resposta dada ao item 2 estava 

correta ou não. O professor, sem verificar a questão, respondeu que o próprio 

aluno poderia verificar a sua resposta e sugeriu que o mesmo lesse novamente 

o enunciado e, com a utilização dos recursos do applet, conferisse a sua 

resposta.  

 Ressaltamos que o professor, autor deste trabalho, atua como professor 

de geometria na turma da qual os sujeitos de pesquisa fazem parte. Julgamos 
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importante destacar que, por conta do material didático (sistema apostilado) do 

colégio as aulas seguem um ritmo de resolução de exercícios, entre os quais, 

questões de vestibulares. Dessa forma, o professor lê os exercícios e testes 

junto com os alunos e os resolve no quadro e, por conta da quantidade de 

conteúdos e exercícios a serem trabalhados e a própria estrutura do material 

didático, não há muito espaço para discussões.  

Com isso, geralmente, os alunos, ao questionarem se a resolução de 

determinado exercício está “correta”, recebem a devolutiva do professor que 

diz se está “certo” ou não, e quando não, instrui o aluno do que deve ser feito 

para chegar à resposta “correta”, construindo-se implicitamente um conjunto de 

comportamentos que os alunos esperarão do professor ao longo das aulas, 

portanto, um contrato didático sob as características definidas por Brousseau 

(1980). 

 Dessa forma, sob efeito desse contrato didático, julgamos natural essa 

“dependência” inicial do professor por parte dos alunos durante a aplicação da 

sequência de atividades.  

Contudo, ao longo da aplicação, esse contrato didático foi sendo 

quebrado de modo a possibilitar a formulação de um novo, no qual o papel de 

ler com atenção o enunciado, se apropriar do problema posto, buscar 

estratégias para resolvê-lo, bem como meios para verificar e validar essas 

estratégias, de forma a satisfazer o que cada atividade exige, fica ao encargo 

do aluno. 

Após determinado tempo, o professor retornou à dupla 2 e a questionou 

se os alunos haviam entendido o que o enunciado pedia e se eles verificaram 

suas respostas. Os alunos disseram que sim, que já haviam resolvido o item, 

verificado a resposta e já estavam no item seguinte. 

Analisando o áudio da interação dos alunos da dupla 2, verificamos que 

ela havia entendido que o item em questão era para verificar se existia algum 

dos valores das “opções dadas” que correspondiam a possíveis valores de s e 

somente uma alternativa era válida. Então, eles ao movimentarem o ponto M 

(com uso do mouse) e observarem a tabela da Janela de Visualização, 

concluíram que quando o ponto M estivesse sobre o ponto A, ou seja, x igual a 

zero, a medida da área do triângulo IMN serial igual a 9 centímetros quadrados, 

portanto seria a) a alternativa correta do item. 
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 A Dupla 1, também sob o efeito do contrato didático estabelecido em 

sala de aula, apresentou inicialmente certa dependência do professor, pois a 

todo momento solicitava explicações e lhe pedia que conferisse se a resposta 

dada estava “correta”.  

Contudo, as devolutivas dadas foram a mesma à dupla 2. O professor 

pedia que eles lessem atentamente o enunciado e que poderiam conferir os 

seus resultados com os recursos apresentados no applet.   

Observamos que eles voltaram ao enunciado e buscaram entender o 

que era solicitado, investindo um determinado tempo para tanto. Com a análise 

dos áudios, percebemos que um elemento dessa dupla passou a discutir com o 

outro, procurando no próprio enunciado elementos para verificar se, de fato, 

haviam entendido.  

Após discussões internas, a dupla passou a movimentar o ponto M com 

a utilização do teclado e encontraram alguns dos valores possíveis. Com 

relação ao subitem a), diferente da resposta que esperávamos, a dupla só 

encontrou um valor possível para x (3) de modo que s fosse igual a 9. E com 

relação ao subitem b) encontraram dois valores (1,9 e 1,1) ambos diferentes de 

um único que esperávamos (x = 1), como apresentado na Figura 19. 

Isso se deu, pois, os alunos utilizaram valores aproximados, uma vez 

que observaram que, ao movimentarem o ponto M de modo que se x fosse 

igual a 1,9 ou 1,1 na tabela da Janela de Visualização, s teria um valor próximo 

a 8 centímetros quadrados. No subitem c) a dupla encontrou o valor de x = 5, 

como esperávamos. 

Apesar das respostas não terem sido exatamente da forma que 

esperávamos, com esse item, atingimos o objetivo principal previsto, uma vez 

que as duplas demonstraram ter compreendido a dependência entre as 

variáveis em questão. 

 

ITEM 3. Movimente novamente o ponto M e com a ajuda do gráfico da Janela 

de Visualização 2 e com a tabela da Janela de Visualização, responda: 

a) Qual é a menor medida da área do triângulo IMN? 

b) Qual é a maior medida da área do triângulo IMN? 

c) Sendo x a distância do ponto M ao ponto A, em cm, quais são seus 

possíveis valores? A que conjunto numérico eles pertencem? 
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d) Sendo s cm2 a medida da área do triângulo IMN, quais são os seus 

possíveis valores? A que conjunto numérico eles pertencem? Explique como 

você chegou a cada resposta. 

 

Análise a priori 

Nos itens dessa questão, pretendemos provocar discussões entre os 

alunos para que haja a percepção de que as variações, tanto da distância do 

ponto A ao M quanto da medida da área do triângulo IMN, estão ocorrendo 

dentro de intervalos reais. As ideias de domínio e imagem serão 

institucionalizadas pelo professor ao final de toda a atividade 1. 

 

Análise a posteriori 

 

Figura 21 - Resposta dada ao subitem 3-a da Atividade 1 pela Dupla 1. 

 

Figura 22 - Resposta dada ao subitem 3-b da Atividade 1 pela Dupla 1. 

 

 

Figura 23 - Resposta dada ao subitem 3-c da Atividade 1 pela Dupla 1. 
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Figura 24 - Resposta dada ao subitem 3-d da Atividade 1 pela Dupla 1. 

 

Figura 25 - Resposta dada ao subitem 3-a da Atividade 1 pela Dupla 2. 

 

Figura 26 - Resposta dada ao subitem 3-b da Atividade 1 pela Dupla 2. 

 

Figura 27 - Resposta dada ao subitem 3-c da Atividade 1 pela Dupla 2. 
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Figura 28 - Resposta dada ao subitem 3-d da Atividade 1 pela Dupla 2. 

 

 

Nesse item, os alunos subsidiados pelas observações e discussões 

realizadas nos itens anteriores não tiveram dificuldade em observar que a 

variável independente x é real, pertencente ao intervalo fechado de zero a seis. 

Eles também não tiveram dificuldade em observar que a variável dependente s 

também é real pertencente ao intervalo fechado de 7,93 a 18,02 (valores 

arredondados pelo applet). 

Observamos que nesse ponto, os alunos já estavam mais familiarizados 

com a situação e com o applet e utilizaram simultaneamente a construção e a 

tabela da Janela de Visualização e o gráfico da Janela de Visualização 2 para 

responderem ao era solicitado. 

Com a análise das respostas escritas (Figuras 21 a 28) e dos áudios das 

gravações das interações entre os integrantes de cada dupla, compreendemos 

que o objetivo deste item foi alcançado, uma vez que houve a percepção de 

que as variações de x e s eram variáveis pertencentes a intervalos reais.  

 

ITEM 4. Conforme movimentamos o ponto M, de modo que x seja maior que 0, 

quais figuras geométricas formamos dentro do quadrado ABCD da Janela de 

Visualização? Observe cada uma delas e dê os seus respectivos nomes. 

 

Análise a priori 

Nesse item, objetivamos provocar uma mudança de quadro, de forma que o 

aluno retorne para o quadro geométrico. Esperamos que, ao movimentar o 

ponto M, de forma que x seja maior que zero, ele reconheça a formação de 

quatro figuras geométricas inscritas no quadrado ABCD: O triângulo MNI, o 
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triângulo retângulo AMI, o triângulo retângulo MDN e o trapézio retângulo BCNI 

(Figuras 29 e 30). Pretendemos, desse modo, preparar o caminho para a 

mudança para o quadro algébrico, que ocorrerá no item 7. Assim, esperamos 

induzi-lo a perceber que a medida da área do triângulo IMN é dada pela 

diferença da medida da área do quadrado ABCD (36 𝑐𝑚2) e a soma das 

medidas das áreas dos triângulos retângulos AIM, MDN e do trapézio BCNI. 

Figura 29 – Triângulo em um quadrado 

 

 

Figura 30 – Triângulo em um quadrado 
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Análise a posteriori 

Figura 31 - Resposta dada ao item 4 da Atividade 1 pela Dupla 1. 

 

Figura 32 - Resposta dada ao item 4 da Atividade 1 pela Dupla 2. 

 

 

Nesse item, os alunos apresentaram certa dificuldade em entender o 

que o enunciado pedia. Destacamos que, apesar das duplas estarem no 

mesmo espaço, o laboratório de informática do colégio, elas estavam 

separadas de forma que, por exemplo, enquanto uma dupla estava discutindo o 

item 1, a outra estava no 2. 

Dessa forma, embora cada dupla chegasse ao item 4 em momentos 

distintos, ao se depararem com ele, surgiam uma série de dúvidas e 

solicitações ao professor. 

As duas duplas, em momentos distintos, chamaram o professor e 

disseram que não haviam entendido o que enunciado pedia e indagavam, por 
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exemplo: “Como assim figuras dentro do quadrado ABCD?”. A devolutiva inicial 

era: “leia novamente o enunciado, olhe para a construção da Janela de 

Visualização, movimente o ponto M, veja o que acontece com a construção, 

pense, reflita, discuta com o seu par...”. 

O professor, ao perceber que as duplas seguiam essas orientações 

dadas e mesmo assim não conseguiam avançar, pensou em formas de 

devolver as perguntas feitas pelos alunos, de modo que eles pudessem 

observar a formação dos dois triângulos retângulos e de um trapézio retângulo 

dentro do quadrado ABCD, ao se movimentar o ponto M, sem dar a resposta. 

A Dupla 2 foi a primeira com a qual o professor passou a devolver as 

perguntas feitas pelos alunos. Em determinado momento, com o cuidado de 

não olhar para as fichas nas quais os alunos estavam escrevendo as suas 

respostas, o professor sentou ao lado da dupla e questionou: 

- “Me explica o que o enunciado está pedindo”. Um dos elementos da dupla 

respondeu:  

-“Ele quer saber quais as figuras a gente pode formar dentro do quadrado 

ABCD, mas não tem nenhuma figura que a gente pode desenhar dentro do 

quadrado ABCD”. O professor devolveu a pergunta, dizendo: 

-“Me mostra o quadrado ABCD, pode apontar com o dedo na tela do 

computador...”. Um dos alunos mostrou o quadrado no applet apontando com o 

dedo, enquanto o outro com o ponteiro do mouse percorreu o perímetro do 

quadrado ABCD. O professor então indagou: 

- “O que mais diz o enunciado?” Um dos integrantes da dupla respondeu: 

-“A gente tem de movimentar o ponto M...”. Então o professor disse: 

-“Então movimente o ponto M e veja o que acontece dentro do quadrado que 

você acabou de me mostrar. O que você vê dentro desse quadrado?”. O aluno 

então respondeu, apontando com o dedo para a tela do computador: 

-“Ah, então são essas figuras?”. O professor respondeu:  

-“Respondam na ficha o que vocês veem dentro do quadrado ABCD ao 

movimentarem o ponto M”. Situação e diálogo análogo ocorreu com a Dupla 1.  

 Com a análise das respostas apresentadas pelos alunos, observamos 

que os objetivos propostos para esse item foram parcialmente atingidos, uma 

vez que, apesar da dificuldade apresentada e tempo despendido nesse item, 

os alunos observaram que com a movimentação do ponto M formavam-se 
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figuras geométricas (triângulos retângulos e um trapézio), como apresentado 

nas Figuras 31 e 32. Contudo, as respostas dadas não foram ao encontro do 

que esperávamos. Pretendíamos que os alunos, de alguma forma, 

explicitassem quais eram esses triângulos retângulos e o trapézio, ou 

quadrilátero (como descreveu a Dupla 2 na figura 27).  

  Para facilitar a compreensão dos alunos referente a este item em 

futuras aplicações, poderemos alterar o enunciado para algo como: Conforme 

movimentamos o ponto M, de modo que x seja maior que 0, quais figuras 

geométricas formamos dentro do quadrado ABCD da Janela de Visualização? 

Observe cada uma delas e dê os seus respectivos nomes, explicitando os seus 

vértices. Desenhe separadamente cada uma dessas figuras. Ao invés do 

enunciado original: Conforme movimentamos o ponto M, de modo que x seja 

maior que 0, quais figuras geométricas formamos dentro do quadrado ABCD 

da Janela de Visualização? Observe cada uma delas e dê os seus respectivos 

nomes.  

Além disso, poderíamos mudar a cor ou o tom de cada uma das figuras 

formadas dentro do quadrado ABCD (o triângulo MNI, o triângulo retângulo 

AMI, o triângulo retângulo MDN e o trapézio retângulo BCNI) para facilitar a 

visualização dos alunos.  

 

ITEM 5. Qual a medida da área do quadrado ABCD? 

 

Análise a priori 

Esperamos que o aluno saiba calcular a medida da área do quadrado 

ABCD, de lado medindo 6 cm, portanto, com medida de área igual a 36 𝑐𝑚2, o 

que será necessário para que o aluno chegue à lei de formação da função.  

 

Análise a posteriori 

Figura 33 - Resposta dada ao item 5 da Atividade 1 pela Dupla 1. 
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Figura 34 - Resposta dada ao item 5 da Atividade 1 pela Dupla 2. 

 

 

Nesse item, com a análise das respostas apresentadas pelos alunos 

(Figuras 33 e 34), acreditamos que nenhuma das duplas apresentou 

dificuldade em calcular a medida da área do quadrado. Ambas já haviam 

percebido, por conta dos itens anteriores, que o lado do quadrado ABCD media 

6 cm.  

 

ITEM 6. Seja x a medida do segmento AM, em cm, como podemos expressar a 

medida da área de cada uma das figuras formadas dentro do quadrado ABCD 

que você nomeou no item 4, em função de x?  

 

 

Análise a priori 

Nesse item em que as medidas estão em 𝑐𝑚 e 𝑐𝑚2, pretendemos 

provocar a mudança do quadro geométrico para o quadro algébrico de forma a 

induzir o aluno a chegar à lei de formação da função no item 7. Esperamos que 

ele considere o item 5, percebendo que, como o triângulo retângulo AMI possui 

catetos medindo x e 3, a medida de sua área pode ser expressa por (1,5x). 

Esperamos que ele perceba que o triângulo retângulo MDN possui catetos 

medindo (6-x) e x, podendo a medida de sua área ser expressa por (3𝑥 −

0,5𝑥2). E perceba que o trapézio BCNI possui base menor (segmento BI), base 

maior (segmento CN) e altura (segmento BC), medindo respectivamente 3, (x-

6) e 6, sendo, portanto, a medida da sua área igual a (27- 3x). 
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Análise a posteriori 

 

Figura 35 - Resposta dada ao item 6 da Atividade 1 pela Dupla 1 - parte 1 

 

 

Figura 36 - Resposta dada ao item 6 da Atividade 1 pela Dupla 1 - parte 2 
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Figura 37 - Resposta dada ao item 6 da Atividade 1 pela Dupla 1 - parte 3 

 

 

Figura 38 - Resposta dada ao item 6 da Atividade 1 pela Dupla 2. 
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Nesse item, os alunos demonstraram dificuldade em compreender a 

expressão (em função de x). A Dupla 1 apresentou dificuldade, por exemplo, no 

triângulo AMI, formado dentro do quadrado ABCD, representar o lado AM por x. 

Em determinado momento, essa dupla chamou o professor e um dos alunos o 

indagou: 

- “Como assim, professor? Temos essas figuras dentro do quadrado, então 

podemos calcular a área delas. Onde aparece o x? Eu tenho esse triângulo e 

daqui para lá vale 1,6, o outro lado vale 3. Como é um triângulo retângulo é só 

multiplicar 1,6 por 3 e depois dividir tudo por 2 que a gente encontra a área”. O 

professor então respondeu: 

- “Leia novamente o enunciado e me explica o que ele está pedindo”. O aluno 

então leu o enunciado, repetiu para o professor o que estava escrito e 

respondeu: 

- “Não entendi o que é o x, eu já conheço todos os valores”. O professor então 

compreendeu que o aluno não havia associado que o x (variável dependente), 

apresentado no item 3 como a distância do ponto M ao ponto A, era o mesmo 

solicitado. Então o professor respondeu: 

- “Analise a sua ficha e me responda se em algum outro momento apareceu o 

x. Se apareceu, será que é o mesmo? É outro? Eu não sei, você que tem que 

me dizer...” A dupla se debruçou então sobre a ficha e, depois de algum tempo, 

um dos integrantes respondeu: 

-“Aqui está falando que o x é a distância do ponto M ao ponto A...” Então, o 

outro aluno disse: 

-“Ah, então no lugar do valor de x eu coloco o x?”. Em seguida, esse mesmo 

aluno pegou a borracha para apagar o que havia escrito, então o professor 

interveio e disse: 

-“Não apague o que você fez anteriormente... Pegue uma outra folha e façam 

conforme vocês compreenderam, deixem assim e me entreguem as duas 

folhas quando terminarem de responder tudo”. 

          Na Figuras 35 e 36 temos os registros da Dupla 1, nos quais os alunos 

haviam inicialmente utilizado um valor de x para calcular a medida da área do 

triângulo retângulo AMI e do trapézio IBCN. Na Figura 37 há os registros nos 

quais os alunos buscaram expressar a medida da área das figuras solicitadas 

pelo enunciado em função de x. 



86 
 

 
 

 A Dupla 2 também apresentou a mesma dificuldade da Dupla 1, 

entretanto, ao ouvir a conversa, um dos integrantes da dupla chamou o 

professor e disse: 

-“Professor, a gente também não tinha entendido quem era o x... Agora, no 

lugar dos valores que a gente viu na tabela a gente vai colocar o x”. O 

professor então perguntou: 

-“Quem é o x?” Então um dos integrantes com o ponteiro do mouse apontando 

para o segmento AM da construção da Janela de Visualização, respondeu: 

“É a distância daqui pra lá”. O professor então respondeu: 

“Escrevam o que vocês entenderam na ficha, não sei se está certo ou errado, o 

importante é entender o que vocês pensaram”.  

 Apesar das dificuldades apresentadas pelos alunos e do tempo utilizado 

para a realização desse item ter sido maior que o esperado as duplas 

conseguiram expressar em função de x a medida da área de cada uma das 

figuras internas ao quadrado ABCD, consideradas no enunciado. 

 

ITEM 7. A variável s) está em função de x? Qual é a relação entre a variável s 

e a variável x? Isto é, s é o dobro de x, o triplo, ou o quê? Considerando o item 

6, como podemos expressar algebricamente essa relação? 

 

Análise a priori 

 

      Nesse item, ainda no quadro algébrico, esperamos que o aluno observe 

e conclua que, para chegarmos à expressão da área do triângulo IMN em 

função de x, basta subtrair da medida da área do quadrado ABCD, que é de 36 

𝑐𝑚2, a soma das medidas das áreas dos triângulos AMI (1,5x) 𝑐𝑚2 e MDN (3-

0,5𝑥2) 𝑐𝑚2 e do trapézio retângulo BCNI (27-3x) 𝑐𝑚2. Portanto, a área do 

triângulo MNI pode ser expressa por 0,5𝑥2 −  1,5𝑥 + 9 𝑐𝑚2. 

            Ao final dessa atividade será realizada a Institucionalização-estatuto de 

objeto, da função quadrática em um intervalo real, definida algebricamente por 

𝑓 𝑥 = 0,5𝑥2 −  1,5𝑥 + 9, 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 0 ≤ 𝑥 ≤ 6, evidenciando suas diferentes 

representações. 
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Análise a posteriori 

 

Figura 39 - Resposta dada ao item 7 da Atividade 1 pela Dupla 1
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Figura 40 - Resposta dada ao item 6 da Atividade 1 pela Dupla 2. 
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Observamos que, inicialmente, as duplas analisadas tentaram encontrar 

a medida da área do triângulo IMN em função de x de forma análoga com o 

que fizeram com as figuras internas ao quadrado ABCD no item 6. Porém, 

encontraram dificuldade uma vez que x não correspondia a nenhum dos lados 

do triângulo e também eles não conseguiam encontrar uma forma de expressar 

a altura ou a base desse triângulo em função de x (como descreveram as 

duplas ao professor). 

O professor, em momentos distintos, ao ser solicitado por cada dupla, 

devolvia as perguntas feitas da seguinte forma: 

“Será que podemos pensar em outra estratégia para expressar a área do 

triângulo IMN? Pensando aqui nesse papel com o desenho da construção da 

Janela de Visualização, se cortarmos esse trapézio, o que sobra? E se depois 

cortarmos esse triângulo IMN, o que sobra?” 

Dessa forma, os alunos responderam que: “Se cortarmos os dois outros 

triângulos e o trapézio, vai sobrar só o triângulo IMN”. 

Após discussões internas entre cada dupla, todas perceberam que se 

conhecendo a medida da área do quadrado ABCD, subtraindo-se a medida da 

área de cada uma das demais figuras (triângulos retângulos e trapézio), dadas 

em função de x, se obtém a medida da área do triângulo IMN, também em 

função de x, conforme esperávamos. 

Contudo, a Dupla 1, por conta de um erro de sinal, chegou a uma 

expressão algébrica diferente da que esperávamos (Figura 39). Já a Dupla 2 

não apresentou nenhum erro, chegando à expressão esperada (Figura 40).  

Percebemos, durante a aplicação e pela análise dos áudios, que os 

alunos identificaram que a representação gráfica da função não era a parábola 

inteira presente na Janela de Visualização 2. Porém, ao chegarem à lei de 

formação da função, eles não definiram o intervalo que esperávamos. 

Para a aplicação dessa atividade, esperávamos que os alunos a 

terminassem em uma aula (50 minutos). Entretanto, a duração total da 

aplicação, contando o momento em que os alunos receberam a ficha até o 

momento em que eles entregaram, foi de pouco mais de 1h45min. 

Após a entrega de todas as fichas por parte dos alunos, o professor fez 

a institucionalização, chamando atenção para o conceito de função, variável 

independente e dependente, o conceito de domínio e imagem e os diferentes 



90 
 

 
 

tipos de representação de uma função e explicitou o conceito de função 

definida em um intervalo real. 

 

4.2 Objetivo da Atividade 2 

 

Nessa atividade faremos uso de um applet na internet (Caminho em um 

triângulo) de uma das propostas presentes no ambiente computacional 

Imagiciel (Chemin dans un triangle), na qual temos um ponto M que percorre 

uma reta AB formando segmentos de retas paralelas a dois lados de um 

triângulo escaleno ABC (Figura 41). Com ela, pretendemos possibilitar que o 

aluno construa o conceito de função real definida por sentenças, mais 

especificamente função polinomial do primeiro grau definida por sentenças em 

intervalos reais. Para tanto, esperamos que os alunos mobilizem 

conhecimentos antigos, seguindo a dialética ferramenta-objeto de Douady, 

entre os quais, par ordenado, leitura de tabela numérica, leitura de gráfico, 

semelhança de triângulos, operações com polinômios, módulo de um número 

real e função definida em um intervalo real, para a construção do novo 

conhecimento. 

O conceito de função definida em um intervalo real foi trabalhado na 

atividade 1. Esperamos que os alunos mobilizem esse conceito, que na 

atividade anterior, exerceu o papel de objeto, agora como ferramenta, na 

construção do novo objeto, função polinomial do primeiro grau definida por 

sentenças em intervalos reais.  

Esperamos também que, na medida em que os alunos construam esse 

novo conceito, eles reinvistam a ideia de dependência e relacionamento entre 

variáveis, a fim de se familiarizarem com o próprio conceito de função. 

Em nossa sequência, julgamos propiciar o reinvestimento desse 

conceito pelos alunos, trabalhado inicialmente na atividade 1, em todas as 

demais atividades que a compõe, a fim de que possam construir e se 

familiarizar com o conceito de função.  

 Procuramos propiciar a percepção por parte do aluno ao fato de que 

para cada intervalo considerado temos uma relação diferente entre as variáveis 
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presentes na atividade (abscissa do ponto M e a soma das medidas dos 

segmentos paralelos aos dois lados do triângulo ABC).  

Para tanto, esperamos retomar o conceito de função trabalhado na 

atividade 1 e provocar a passagem do quadro geométrico e numérico para o 

gráfico, de modo que os alunos visualizem que a função dessa atividade é 

formada por três sentenças distintas definidas em intervalos reais. 

 

Figura 41- Caminho em um triângulo 

 

 

Atividade 2 – Caminho em um triângulo 

Seja um triângulo ABC tal que AB = 5 cm, BC = 4 cm e CA = 7 cm e um 

ponto M sobre a reta AB. Seja x a abscissa do ponto M. Os pontos P e Q 

pertencem respectivamente à reta AC e BC. O segmento MP é paralelo à reta 

BC e o segmento MQ à reta AC, conforme a figura 2. O ponto A está na origem 

de um plano cartesiano. Interessa-nos o comprimento do segmento L = MP + 

MQ, em centímetros. Destacamos que o ponto A está na origem de um sistema 

de eixos orientado. 

 

Abra o link da tarefa 2: 

(https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/Qe4Z6YTS) 

https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/Qe4Z6YTS
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1)  Examine a figura geométrica, exibida na Janela de Visualização, com a 

ajuda da tabela, movimentando o ponto M. O que acontece com o 

comprimento de L? Sempre muda? Aumenta? Diminui? Se aumenta, em 

qual intervalo aumenta? Se diminui, em qual intervalo diminui? Exiba a 

Janela de Visualização 2 para verificar a sua resposta. Explique sua 

resposta. 

2) Movimente o ponto M para verificar cada um dos casos a seguir. Qual o 

valor da medida de L quando M é: 

 Coincidente com A?  

 Coincidente com B?  

 É ponto médio do segmento AB? Neste caso, quais são os 

triângulos formados?  

 Simétrico de A em relação a B? Neste caso, quais são os 

triângulos formados?  

 É simétrico de B em relação a A?  Neste caso, quais são os 

triângulos formados? Explique como você chegou a cada 

resposta. 

3) Movimentando o ponto M exteriormente ao segmento AB, do lado 

esquerdo em relação ao ponto A quais são os triângulos formados? Qual 

é a relação entre eles? Neste caso, como podemos expressar L em 

função de x? 

4) Movimentando o ponto M no interior do segmento AB, quais são os 

triângulos formados? Qual a relação entre eles? Nesse caso, como 

podemos expressar L em função de x? Explique como você chegou à 

sua resposta. 

5) Movimentando o ponto M no exterior do segmento AB, do lado direito 

em relação ao ponto B, quais são os triângulos formados? Qual é a 

relação entre eles? Nesse caso, como podemos expressar L em função 

de x? Explique como você chegou à sua resposta. 

6) Quais são os possíveis valores para x? A que conjunto numérico eles 

pertencem? Quais são os possíveis valores para L? A que conjunto 

numérico eles pertencem? Explique como você chegou à sua resposta. 
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7) Seja f a função que a cada x associa um valor de L, qual é a lei de 

formação dessa função? Explique como você chegou à sua resposta. 

4.2.1 Análise a priori e a posteriori da Atividade 2  

 

ITEM 1. Abra o link da tarefa 2: 

(https://www.GeoGebra.org/book/title/id/fMEsdZ63#material/ZdXQJzwK). 

Examine a figura geométrica exibida na Janela de Visualização, com a ajuda 

da tabela, movimentando o ponto M. O que acontece com o comprimento de L? 

Sempre muda? Aumenta? Diminui? Se aumenta, em qual intervalo aumenta? 

Se diminui, em qual intervalo diminui? Exiba a Janela de Visualização 2 para 

verificar a sua resposta. Explique sua resposta. 

 

Análise a priori  

 

Nesse item, partindo do quadro geométrico e numérico, esperamos que o 

aluno possa perceber que há uma relação entre a posição do ponto M e a 

medida de L. Pretendemos também a utilização do quadro gráfico, de forma 

que o aluno possa validar sua percepção. Esperamos que ao trabalhar 

simultaneamente nos quadros numérico, geométrico e gráfico, o aluno nos 

responda que conforme x (abscissa do ponto M) diminui, quando M não 

pertence ao segmento AB (x < 0), a medida de L aumenta. Quando a medida 

de x aumenta, de forma que o ponto M pertença ao segmento AB (0 < x < 5), L 

diminui. E quando x aumenta, de modo que M não pertence ao segmento AB (x 

>5), a medida de L aumenta. 

Análise a posteriori 

 

Figura 42 - Resposta dada ao item 1 da Atividade 2 pela Dupla 1 

 

https://www.geogebra.org/book/title/id/fMEsdZ63#material/ZdXQJzwK
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Figura 43 - Resposta dada ao item 1 da Atividade 2 pela Dupla 2. 

 

  

 Inicialmente, esperávamos que no primeiro dia de aplicação da 

sequência de atividades fosse possível aplicar as atividades 1 e 2, ao longo de 

duas horas. Porém, no primeiro dia conseguimos aplicar apenas a atividade 1.  

 Ao final da aplicação dessa atividade, entre os conceitos 

institucionalizados pelo professor, seguindo a dialética ferramenta-objeto de 

Douady, estava o de variável dependente e independente.  

 No dia seguinte, ao iniciar a aplicação da atividade 2, percebemos que 

as duplas, ao lerem o enunciado, interagiram com a construção da Janela de 

Visualização e com seus pares, pois ao tentarem entender a construção, já 

buscaram identificar a variável independente e a variável dependente sem que 

o enunciado pedisse e sem que o professor solicitasse. 

 Com relação ao item 1, observamos que os alunos focaram mais no 

gráfico da Janela de Visualização 2 e não apresentaram dificuldade em 

perceber a variação da medida de L, ao observarem que o ponto H (de 

abscissa x e ordenada L) variava no gráfico ao movimentarem o M. 

 Com isso, embora as duplas compreendessem, neste momento, que L 

tinha uma variação distinta em três intervalos, isto é, em um intervalo L 

aumentava, em outro diminuía e em outro voltava a aumentar os intervalos em 

que ocorriam essas variações, não foram descritos numericamente, como 

esperávamos, pelo fato de a tabela da Janela de Visualização ter sido deixada 

de segundo plano pelas duplas. 
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 Contudo, o objetivo principal desse item foi atingido uma vez que as 

duplas observaram a dependência da medida de L em relação a x, conforme as 

respostas apresentadas nas Figuras 42 e 43. 

  

ITEM 2. Movimente o ponto M para verificar cada um dos casos a seguir. Qual 

o valor da medida de L quando M é: 

 Coincidente com A?  

 Coincidente com B?  

 É ponto médio do segmento AB? Neste caso, quais são os 

triângulos formados?  

 Simétrico de A em relação a B? Neste caso, quais são os 

triângulos formados?  

 É simétrico de B em relação a A? Neste caso, quais são os 

triângulos formados? Explique como você chegou a cada 

resposta. 

 

Análise a priori 

Movimente o ponto M para verificar cada um dos casos a seguir. Qual o 

valor da medida de L quando M é: 

 Coincidente com A?  

Esperamos que o aluno observe, por meio dos quadros numérico, 

geométrico e gráfico que quando M é coincidente a A, a medida de L será igual 

à medida do seguimento AC, portanto, igual a 7. 

 Coincidente com B?  

Esperamos que o aluno observe, por meio dos quadros numérico, 

geométrico e gráfico que quando M é coincidente a B, a medida de L será igual 

à medida do seguimento BC, portanto, igual a 4. 

 

 É ponto médio do segmento AB? Neste caso, quais são os 

triângulos formados?  

Esperamos que o aluno observe que quando M é ponto Médio do 

seguimento AB (x = 2,5), a medida de L é 5,5 cm. E observe a formação dos 

triângulos AMP e MBQ, ambos inscritos no triângulo ABC.  
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 Simétrico de A em relação a B? Neste caso, quais são os 

triângulos formados?  

Esperamos que o aluno observe que quando M é simétrico de A em 

relação a B (x = -5) a medida de L é 18 cm. E observe a formação dos 

triângulos AMP e BMQ representados na Figura 44. As relações de 

semelhança entre esses triângulos e o triângulo ABC serão posteriormente 

necessárias para a mudança ao quadro algébrico, com a intenção de propiciar 

a obtenção da lei de formação da função. 

 

 

Figura 44 – Caminho em um triângulo 

 

 

 

 É simétrico de B em relação a A? Neste caso, quais são os 

triângulos formados?  

            Esperamos que o aluno observe que quando M é simétrico de A em 

relação a B (x = 10), a medida de L é 15 cm. Observe a formação dos 

triângulos AMP e BMQ representados na Figura 45. As relações de 

semelhança entre esses triângulos e o triângulo ABC serão posteriormente 
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necessárias quando passarmos para o quadro algébrico, para se obter a lei de 

formação da função que, para cada medida de x, associa uma medida de L.  

 

 

Figura 45 – Caminho em um triângulo  

 

 

Análise a posteriori 

Figura 46 - Resposta dada ao item 2 pela Dupla 1 - parte 1. 
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Figura 47 - Resposta dada ao item 2 pela Dupla 1 - parte 2. 

 

 

Figura 48 - Resposta dada ao item 2 pela Dupla 1 - parte 3. 

 

 

 

Figura 49 - Resposta dada ao item 2 pela Dupla 1 - parte 4. 

 

 

 Nesse item, com a análise das respostas por escrito (Figuras 46 a 49) e 

dos áudios da gravação das interações entre os alunos, observamos que a 

Dupla 1 alcançou os objetivos previstos para esse item, uma vez que utilizaram 

a construção geométrica, a tabela da Janela de Visualização e o gráfico da 
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Janela de Visualização 2 para encontrarem os valores de L nos casos 

solicitados e explicitaram quais os triângulos formados em cada caso.  

 Com a análise dos áudios, observamos que essa dupla teve dificuldade 

em compreender o que significavam, por exemplo, as expressões: simétrico de 

A em relação a B e simétrico de B em relação A.  

 Contudo, ao dialogarem entre si, os alunos foram desfazendo as dúvidas 

que surgiam com relação a esse item, como exemplo, a dúvida do significado 

da expressão simétrico de A em relação a B. 

 Chamamos atenção que, nesse momento, passamos a observar o efeito 

do novo contrato didático que passou a ser estabelecido no primeiro dia de 

aplicação da sequência, no qual a responsabilidade de compreender a situação 

posta, o enunciado, e verificar as possíveis respostas ao que se solicitava, era 

do aluno. Notamos, então, uma menor dependência relativa ao professor por 

parte dos alunos dessa dupla. 

Figura 50 - Resposta dada ao item 2 pela Dupla 2 - parte 1. 
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Figura 51 - Resposta dada ao item 2 da Atividade 2 pela Dupla 2 - parte 2. 

 

 

Figura 52 - Resposta dada ao item 2 da Atividade 2 pela Dupla 2 - parte 3. 

 

 

Figura 53 - Resposta dada ao item 2 da Atividade 2 pela Dupla 2 - parte 4. 
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Figura 54 - Resposta dada ao item 2 da Atividade 2 pela Dupla 2 - parte 5. 

 

 

Nesse item, observamos que os alunos da Dupla 2 encontraram os 

valores de L nos três primeiros subitens (Figuras 50, 51 e 52) e buscaram 

diferentes formas de validar suas respostas, seja por dedução ou pelo o que 

eles chamaram de lógica ou mesmo pela observação do gráfico da Janela de 

Visualização 2. 

Com a observação do professor durante a aplicação e com a análise dos 

áudios, observamos que, assim como ocorreu com a Dupla 1, a Dupla 2 

também teve dificuldade em compreender o que o enunciado pedia e foram 

surgindo dúvidas como a compreensão do significado de “simétrico de A em 

relação a B”. Porém, diferentemente da aplicação da primeira atividade da 

sequência, no dia anterior, houve um maior engajamento por parte da dupla em 

tentar compreender a situação sem depender do professor, de modo que um 

aluno passou a discutir com o outro para que eles próprios pudessem sanar 

suas dúvidas. 

Notamos, com isso, o efeito do novo contrato que também passou a se 

estabelecer com essa dupla, no qual o professor não iria “dar resposta” ou 

mesmo verificar se as respostas dadas pelos alunos estavam “corretas” ou 

ainda sentar com o aluno e ler para ele o enunciado e explicar detalhadamente 

o que significava cada expressão. Em alguns momentos, essa dupla chamou o 

professor para tentar desfazer algumas dúvidas, ou mesmo explicar o que 

haviam pensado ou o que estavam fazendo, porém, em um número menor de 

vezes ao se comparar com o dia da primeira atividade.    
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Concluímos que os objetivos para este item foram parcialmente 

alcançados pela Dupla 2, uma vez que ela encontrou os valores esperados de 

L nos três subitens, mas não para os dois últimos subitens (Figuras 53 e 54), e 

observaram a formação de diferentes triângulos, contudo, sem explicitar quais 

eram esses triângulos.  

A Dupla 1 encontrou os valores que esperávamos e explicitou quais 

eram os triângulos formados em cada um dos casos.  

 

ITEM 3. Movimentando o ponto M ao exterior do segmento AB, do lado 

esquerdo em relação ao ponto A quais são os triângulos formados? Qual é a 

relação entre eles? Neste caso, como podemos expressar L em função de x? 

 

Análise a posteriori 

 

Nesse item pretendemos provocar a mudança para o quadro algébrico, 

para tanto, esperamos que os alunos observem que os triângulos BMQ e AMP, 

representados na Figura 55, sejam semelhantes ao triângulo ABC. 

 

Figura 55 – Caminho em um Triângulo 
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Dessa forma, esperamos que eles percebam que, conforme movimentamos 

o ponto M à esquerda do ponto A, temos três triângulos distintos e semelhantes 

entre si: BMQ, AMP e ABC. E a partir das informações da construção e pelo 

conceito de semelhança de triângulos, que eles cheguem às relações: 

 

∆𝐵𝑀𝑄 ~ ∆𝐴𝐵𝐶 ⇔
𝑀𝑄

𝐴𝐶
=
𝑀𝐵

𝐴𝐵
⟺

𝑀𝑄

7
=  

5 − 𝑥

5
 ⇔  5𝑀𝑄 = 35 − 7𝑥                   

∴  𝑀𝑄 =  
35 − 7𝑥

5
 

e 

∆𝐴𝑀𝑃 ~ ∆𝐴𝐵𝐶 ⇔
𝐵𝐶

𝑀𝑃
=
𝐴𝐵

𝐴𝑀
⟺

4

𝑀𝑃
=  

5

−𝑥
 ⇔  −4𝑥 = 5𝑀𝑃                  

∴  𝑀𝑃 =  
− 4𝑥

5
 . 

 

Esperamos que o aluno, para representar a medida do lado MB do triângulo 

BMQ, observe que essa medida é igual a soma das medidas do segmento AB 

(5) e do segmento AM. Como o ponto A está na origem de um eixo orientado, a 

abscissa x do ponto M, nesse caso, é negativa. Lembrando que |x| = x se x é 

positivo e |x| = -x se x é negativo, esperamos que o aluno perceba que nesse 

caso |x| = -x. Concluindo que AM = |x| = -x e que MB = 5 + |x| = 5 –x. 

 

Então:   

𝐿 = 𝑀𝑃 + 𝑀𝑄 =  
−4𝑥

5
+  

35 −  7𝑥

5
 =  

−11𝑥 +  35

5
=  −  

11

5
𝑥 + 7 =  −2,2𝑥 + 7. 

 

Concluindo que neste caso, L = −2,2𝑥 + 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Análise a posteriori 
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Figura 56 - Resposta dada ao item 3 da Atividade 2 pela dupla 1 – parte1. 
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Figura 57 - Resposta dada ao item 3 da Atividade 2 pela Dupla 1 – parte 2. 

 

 

Destacamos que, ao final da aplicação da atividade 1, no dia anterior da 

aplicação da atividade 2, ao institucionalizar alguns conceitos que o professor 

julgou importante, seguindo a dialética ferramenta-objeto de Douady, foi 

apresentado um recurso presente na Janela de Visualização 2 que permite 

verificar a lei de formação da função. 

Com o estabelecimento do novo contrato didático, os alunos, 

gradativamente, passaram a entender que o papel de compreender a situação 
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e também o de verificar se suas respostas atendiam ou não ao que era pedido 

no enunciado era deles e não do professor.  

Dessa forma, após os alunos da Dupla 1 buscarem entender o que era 

pedido no item 3 e discutirem entre si para desfazer as dúvidas que surgiam, 

depois de um determinado tempo, perceberam que, por semelhança de 

triângulos, era possível expressar L em função de x e que esse x era a 

abscissa do ponto M.    Contudo, essa percepção não foi automática, tão pouco 

imediata, mas, sim, foi se consolidando com idas e vindas e discussões entre 

os elementos da dupla. 

Ao encontrarem a expressão de L em função de x, essa dupla, para 

verificar se a resposta dada atendia ao que o enunciado pedia, utilizou o 

recurso presente na Janela de Visualização 2, apresentado pelo professor no 

momento de institucionalização da atividade 1.  

Ao se depararem que a resposta a qual haviam chegado era diferente da 

apresentada (Figura 56) no recurso presente na Janela de Visualização 2, a 

dupla passou a investigar onde tinha errado, sem apagar as contas que haviam 

feito e, no verso da folha, buscaram fazer novos cálculos. 

Porém, ao realizar esses novos cálculos, interpretamos que houve, por 

parte dos alunos, uma “manipulação algébrica” no sentido de que de alguma 

forma eles queriam encaixar a expressão algébrica presente na Janela de 

Visualização 2 nas novas contas, sem que houvesse algum tipo de discussão 

mais aprofundada.  

Por exemplo, nas novas contas (Figura 57) eles encontraram que 

𝑀𝑄

7
=  

5+𝑥

5
, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜, 𝑀𝑄 = 7 + 1,4𝑥  e ao utilizarem MP = -0,8x (valor encontrado 

na primeira conta), chegaram que L = -1,4x +7 – 0,8 = -2,2x + 7. Para tanto, 

eles multiplicaram 1,4𝑥 por (-1), para que fosse L = -2,2x +7, conforme 

apresentado pelo recurso presente na Janela de Visualização 2. 

Portanto, nesse item, não houve, por parte dessa dupla, a observação 

da necessidade de se utilizar o módulo de x, de forma que 
𝑀𝑄

7
=  

5−𝑥

5
, como 

apresentamos na análise a priori.  

Concluímos que os objetivos alcançados para este item foram 

parcialmente atingidos pela dupla, uma vez que os alunos perceberam a 

possibilidade de utilizar o conceito de semelhança de triângulo para expressar 
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L em função de x, porém, se atrapalharam ao não considerarem o módulo de x 

ao representarem o segmento BM do triângulo BMQ.  

 

Figura 58 - Resposta dada ao item 3 da Atividade 2 pela Dupla 2. 

 

 

 Nesse item, observamos que, diferentemente do que imaginávamos, o 

conceito de semelhança de triângulos, que havia sido trabalhado ao longo do 

primeiro bimestre na sala onde os sujeitos de pesquisa estudam, não estava 

mobilizado por parte dos alunos dessa dupla. Acreditamos que isso impediu 
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que fosse possível que eles pudessem expressar ou encontrar a expressão de 

L em função de x, nesse caso. 

 

ITEM 4. Movimentando o ponto M no interior do segmento AB, quais são os 

triângulos formados? Qual a relação entre eles? Neste caso, como podemos 

expressar L em função de x? 

 

Análise a priori 

           Nesse item, esperamos que o aluno observe que os triângulos AMP e 

BMQ são semelhantes ao triângulo ABC, conforme representado na Figura 59. 

      Dessa forma, que o estudante perceba que conforme movimentamos o 

ponto M entre os pontos A e B, podemos observar três triângulos distintos e 

semelhantes entre si: AMP, BMQ e ABC. E, considerando as informações da 

construção e pelo Teorema de Tales, chegue às seguintes relações:  

 

 

Figura 59 – Caminho em um triângulo 
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∆𝐴𝑀𝑃 ~ ∆𝐴𝐵𝐶 ⇔
𝐵𝐶

𝑀𝑃
=
𝐴𝐵

𝐴𝑀
⟺

4

𝑀𝑃
=  

5

𝑥
 ⇔  5𝑀𝑃 = 4𝑥                   

∴  𝑀𝑃 =  
4𝑥

5
 

 

 

e 

∆𝐵𝑀𝑄 ~ ∆𝐴𝐵𝐶 ⇔
𝑀𝑄

𝐴𝐶
=
𝐴𝑀

𝐴𝐵
⟺

𝑀𝑄

7
=  

5 − 𝑥

5
 ⇔  5𝑀𝑄 = 35 − 7𝑥                   

∴  𝑀𝑄 =  
35 − 7𝑥

5
  

 

 

Então: 

𝐿 = 𝑀𝑃 + 𝑀𝑄 =  
4𝑥

5
+  

35 − 7𝑥

5
=  

−3𝑥 + 35

5
=  

−3𝑥

5
+  7 =  −0,6𝑥 + 7.  

 

Concluindo que, neste caso, L = 0,6𝑥 + 7.  

 

Análise a posteriori 

 

Nesse item, a Dupla 1, subsidiada pelo que trabalharam no item 3, 

utilizaram o conceito de semelhança de triângulos para buscar a expressão 

algébrica de L em função de x, neste caso em que M está entre os pontos A e 

B.  

 Assim como fizeram no item 3, eles buscaram expressar L em função de 

x e, em seguida, com a utilização do recurso da Janela de Visualização 2, 

observaram que a resposta que haviam chegado (Figura 60) era diferente da 

apresentada pelo recurso.  

 Então, no verso da folha, buscaram refazer os cálculos e encontrar onde 

tinham errado. Porém, não observaram que, diferente do que haviam escrito, 

𝑀𝑄

7
=  

𝑥

5
, a igualdade que satisfaria a situação seria 

𝑀𝑄

7
=  

5−𝑥

5
, em que MB = 5-x, 

conforme descrevemos na análise a priori.  

 Observamos, com a análise dos áudios, uma preocupação da Dupla 1 

com o tempo, isto é, em terminar a atividade até o final do tempo estimado. Em 



110 
 

 
 

um determinado momento, um dos integrantes da dupla disse para o outro: “A 

gente precisa terminar essa atividade, já vai acabar o tempo e a gente 

emperrou, não sei onde está o erro, tentamos, deixa assim mesmo, depois que 

a gente entregar o professor vai mostrar onde está o erro... Pelo menos 

tentamos...”. 

 Com essa fala, encontramos ainda os “resquícios” do velho contrato 

didático estabelecido em sala de aula, que se contrapõe ao novo que foi se 

estabelecendo durante a aplicação da sequência. 

 Dessa forma, os alunos tentaram encontrar onde estava o “erro”, mas 

foram até certo ponto. No meio do percurso, resolveram esperar a resposta que 

o professor daria após entregarem as fichas com suas respostas.  

Acreditamos que um dos elementos que os levaram a adotar essa 

postura também tenha sido o tempo que estavam se dedicando à atividade. 

Destacamos que as atividades foram aplicadas no contraturno do colégio, de 

modo que, neste dia, eles já haviam tido seis aulas pela manhã, saíram para 

almoçar e voltaram para a aplicação. E, no momento em que estavam no item 

4 e buscaram validar a sua resposta, a dupla já estava a cerca de uma hora 

resolvendo os itens da atividade 2. 
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Figura 60 - Resposta dada ao item 4 da Atividade 2 pela Dupla 1 – parte 1. 

 

 

Figura 61 - Resposta dada ao item 4 da Atividade 2 pela Dupla 1 – parte 2. 
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 Contudo, consideramos que os objetivos estipulados para o item 4 foram 

parcialmente atingidos, uma vez que os alunos dessa dupla perceberam que 

era possível expressar L em função de x a partir da aplicação do conceito de 

semelhança de triângulo, embora tenham considerado MB = x, ao invés de MB 

= 5-x como esperávamos. Acreditamos que o cansaço dos alunos também 

tenha interferido na hora de identificarem onde “erraram”. 

 

Figura 62 - Resposta dada ao item 4 da Atividade 2 pela Dupla 2. 

 

 

Tal como ocorreu no item 3, observamos que os conceitos de 

semelhança de triângulos não estavam mobilizáveis para os alunos que 

compunham a Dupla 2, de modo que eles não puderam aplicá-los para 

expressar L em função de x. 

 

ITEM 5. Movimentando o ponto M ao exterior do segmento AB, do lado direito 

em relação ao ponto B, quais são os triângulos formados? Qual é a relação 

entre eles? Neste caso, como podemos expressar L em função de x? 
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Análise a priori 

 

Nesse item, esperamos que os alunos observem que os triângulos AMP 

e BMQ são semelhantes ao triângulo ABC, conforme representado na Figura 

63. 

Figura 63 – Caminho em um triângulo 

 

 

Dessa forma, esperamos que o aluno observe que, conforme 

movimentamos o ponto M entre os pontos A e B, temos três triângulos distintos 

e semelhantes entre si: AMP, BMQ e ABC. E considerando as informações da 

construção e por semelhança de triângulos, chegue às seguintes relações:  

 

∆𝐴𝑀𝑃 ~ ∆𝐴𝐵𝐶 ⇔
𝑀𝑃

𝐵𝐶
=
𝐴𝑀

𝐴𝐵
⟺

𝑀𝑃

4
=  

𝑥

5
 ⇔  5𝑀𝑃 = 4𝑥                

∴  𝑀𝑃 =  
4𝑥

5
.  

e 

∆𝐵𝑀𝑄 ~ ∆𝐴𝐵𝐶 ⇔
𝐴𝐶

𝑀𝑄
=
𝐴𝐵

𝐵𝑀
⟺

7

𝑀𝑄
=  

5

𝑥 − 5
 ⇔  5𝑀𝑄 = 7𝑥 − 35                

∴  𝑀𝑄 =  
7𝑥 − 35

5
.  
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Então: 

𝐿 = 𝑀𝑃 + 𝑀𝑄 =  
4𝑥

5
+    

7𝑥 − 35

5
=   2,2𝑥 − 7. 

 

 

Concluindo que. neste caso, L = 2,2x -7. 

 

Análise a posteriori 

 

Figura 64 - Resposta dada ao item 5 da Atividade 2 pela Dupla 1. 

 

 

 Analogamente ao que ocorreu nos itens 3 e 4, os alunos da Dupla 1 

utilizaram a semelhança de triângulos para expressar L em função de x. Ao 

verificarem a resposta dada ao item com a ferramenta disponível na Janela de 

Visualização 2 e constatarem que as expressões eram diferentes, eles 

apagaram a resposta dada e colocaram no lugar a resposta apresentada pelo 

recurso do applet (Figura 64), sem que tentassem buscar a causa do “erro”.  
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Pela análise dos áudios, consideramos que o cansaço da dupla foi um 

dos fatores que levou os alunos a não se debruçarem a esse item e, assim, 

não verificarem o motivo das respostas estarem diferentes. 

 

Figura 65 - Resposta dada ao item 5 da Atividade 2 pela Dupla 2. 

 

 

 Analogamente, como ocorreu nos itens 3 e 4, o conceito de semelhança 

de triângulos não estava mobilizável por parte dos alunos da Dupla 2, de modo 

que eles não conseguiram aplicá-lo para expressar L em função de x (Figura 

65). 

 

ITEM 6. Quais são os possíveis valores para x? A que conjunto numérico eles 

pertencem? Quais são os possíveis valores para L? Que conjunto numérico 

eles pertencem? 

 

Análise a priori 

Nesse item, esperamos que os alunos percebam que x pode assumir 

qualquer valor real, sendo o domínio dessa função os conjuntos nos números 
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reais e que L pode assumir qualquer valor real maior que 4, sendo a imagem 

dessa função o conjunto dos números reais maiores que 4, incluindo o quatro. 

 

Análise a posteriori 

 

Figura 66 - Resposta dada ao item 6 da Atividade 2 pela Dupla 1. 

 

 

Observamos que os alunos da Dupla 1 não tiveram dificuldade de encontrar 

os possíveis valores de x, sendo eles reais, como eles descreveram todos os 

reais possíveis (Figura 66).  Percebemos que os alunos utilizaram as duas 

Janelas de Visualizações para chegar às respostas dadas. 

Com relação aos possíveis valores de L, o enunciado que havia um erro de 

digitação provavelmente levou os alunos da Dupla1 a responderem que os 

possíveis valores de L pertencem ao conjunto dos números racionais positivos, 

sendo maiores que 4,3 (valor encontrado ao observarem a tabela de valores). 

Contudo, apesar de terem respondido que todos os valores de L pertenciam 

ao conjunto dos números racionais positivos, os alunos dessa dupla 

perceberam que x pertence ao conjunto dos números reais, podendo assumir 

qualquer valor real e que L deveria ser maior que 4,3 (valor arredondado pelo 

applet), observamos isso pela análise dos áudios. Com isso, atingimos 

parcialmente os objetivos estabelecidos para esse item. 
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Figura 67 - Resposta dada ao item 6 da Atividade 2 pela Dupla 2. 

 

 

       A Dupla 2 percebeu que x poderia assumir qualquer valor do conjunto 

real e também, possivelmente, levada pelo erro de digitação contido na ficha de 

respostas, responderam que L pertencia ao conjunto dos números racionais 

positivos.  

       Ao analisar os áudios da interação entre a dupla, observamos que, 

embora eles não tenham explicitado em suas respostas escritas, eles 

perceberam que L seria sempre maior que 4. 

       Com isso, os objetivos estipulados para este item foram parcialmente 

atingidos. 

 

ITEM 7. Seja f a função que a cada x associa um valor de L, qual é a lei de 

formação dessa função? 

Análise a priori. 

             Pelas discussões geradas ao longo da tarefa, esperamos que o aluno 

conclua que a função que associa a cada x um valor de L, dos itens anteriores, 

podemos defini-la algebricamente da seguinte forma: 
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𝑓 𝑥 =  
−2,2𝑥 + 7, 𝑥 ≤ 0
−0,6𝑥 + 7, 0 ≤ 𝑥 ≤ 5 

2,2𝑥 − 7, 𝑥 ≥ 5

  

 

Análise a posteriori 

 

Figura 68 - Resposta dada ao item 7 da Atividade 2 pela Dupla 1. 

 

 

 Com a análise dos áudios, observamos que os integrantes da Dupla 1, 

ao discutirem entre si e observarem a Janela de Visualização 2, não tiveram 

dificuldade em perceber que a representação gráfica da função trabalhada na 

atividade 1 era composta por duas semirretas e um segmento de reta.  

     Dessa forma, subsidiada pelos itens anteriores, trabalhados na atividade 

1, os alunos representaram algebricamente a função da situação, conforme 

esperávamos na análise a priori.  

      A Dupla 2, deixou o item 7 em branco, entretanto, com a análise dos 

áudios, observamos que os integrantes dessa dupla também perceberam que a 

representação gráfica da função era formada por duas semirretas e um 

segmento de reta.  



119 
 

 
 

Essa dupla, também utilizando o recurso da Janela de Visualização 2, 

observou a representação algébrica da função nos intervalos considerados. 

Contudo, por conta de não ter conseguido chegar à lei de formação da função, 

acreditamos que a dupla não teve segurança em representá-la e resolveu 

deixar o item em branco. 

 

4.3 Objetivo da Atividade 3 

 

Nessa atividade fazemos uso de um applet na internet (caminho em um 

triângulo 2) de uma das propostas presentes no ambiente computacional 

Imagiciel (Chemin dans un triangle), na qual temos um ponto M que percorre 

uma reta AB formando segmentos de retas paralelas a dois lados de um 

triângulo isósceles ABC (Figura 69).  

Nessa atividade, esperamos que os alunos reinvistam o conceito de 

função polinomial do primeiro grau definida por sentenças, trabalhado na 

atividade anterior, a fim de que se familiarizem com esse novo objeto e com a 

utilização dos recursos disponibilizados pelo applet, e encontrem o conjunto 

domínio, o conjunto imagem e a lei de formação dessa função.  

Para tanto, esperamos que os alunos mobilizem as mesmas ferramentas 

utilizadas na atividade anterior. 

Figura 69 – Caminho em um triângulo 2 
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Atividade 3 – Caminho em um Triângulo 2 

Consideramos um triângulo ABC tal que AB = 5 cm e BC = CA = 6 cm.   

(definimos o mesmo que na tarefa 2) Um ponto M variável sobre a reta (AB), de 

abscissa x, os pontos P e Q e o comprimento L= MP + MQ.  

 

2) Abra o link: 

(https://www.GeoGebra.org/book/title/id/fMEsdZ63#material/suKSGUss). Seja f a 

função que a cada x associa um L, responda: 

 Qual o domínio de f? 

 Qual a imagem de f? 

 Qual a lei de formação dessa função? Descreva como você 

chegou à cada resposta. 

4.3.1 Análise a priori e a posteriori da Atividade 3  

 

Análise a priori 

 

Nessa atividade, esperamos que, utilizando os elementos da construção 

no GeoGebra presentes nas Janelas de Visualização, o aluno perceba que o 

domínio da função é o conjunto dos números reais e a imagem formada pelo 

conjunto dos números reais iguais ou maiores que 6. 

Para chegar à lei de formação, esperamos que o aluno considere que, 

ao movimentar o ponto M, de forma que x seja menor que 0, há a formação dos 

triângulos semelhantes representados na Figura 70. 

 

https://www.geogebra.org/book/title/id/fMEsdZ63#material/suKSGUss
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Figura 70 – Caminho em um triângulo 2 

 

 

 Dessa forma, percebendo que, conforme movimentamos o ponto M à 

esquerda do ponto A, temos três triângulos distintos e semelhantes entre si: 

BMQ, AMP e ABC. 

Considerando as informações da construção e por semelhança de 

triângulos, chegue às seguintes relações: 

 

 

∆𝐵𝑀𝑄 ~ ∆𝐴𝐵𝐶 ⇔
𝑀𝑄

𝐴𝐶
=
𝑀𝐵

𝐴𝐵
⟺

𝑀𝑄

6
=  

5 − 𝑥

5
 ⇔  5𝑀𝑄 = 30 − 6𝑥                   

∴  𝑀𝑄 =  
30 − 6𝑥

5
.  

e 

∆𝐴𝑀𝑃 ~ ∆𝐴𝐵𝐶 ⇔
𝐵𝐶

𝑀𝑃
=
𝐴𝐵

𝐴𝑀
⟺

6

𝑀𝑃
=  

5

−𝑥
 ⇔  −6𝑥 = 5𝑀𝑃                  

∴  𝑀𝑃 =  
− 6𝑥

5
 . 

 

     Esperamos que o aluno, para representar a medida do segmento MB do 

triângulo BMQ, observe que essa medida é igual à soma das medidas do 
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segmento AB (5) e do segmento AM. Como o ponto A está na origem de um 

eixo orientado, a abscissa x do ponto M, nesse caso, é negativa. Lembrando 

que |x| = x se x é positivo e |x| = -x se x é negativo, esperamos que o aluno 

perceba que, nesse caso, |x| = -x. Concluindo que AM = |x| = -x e que MB = 5 + 

|x| = 5 –x. 

 

 

Então:   

𝐿 = 𝑀𝑃 + 𝑀𝑄 =  
30 − 6𝑥

5
+  
− 6𝑥

5
 =  

−12𝑥 +  30

5
=   −2,4𝑥 + 6. 

 

Concluindo que, neste caso, L = −2,4𝑥 + 6.  

 

Esperamos que os alunos considerem que, ao movimentarmos o ponto 

M sobre o segmento AB, obtemos a formação dos triângulos semelhantes 

representados na Figura 71. 

 

 

Figura 71 – Caminho em um triângulo 2 

 

 



123 
 

 
 

Dessa forma, perceba que ao movimentarmos o ponto M entre os pontos A 

e B podemos observar três triângulos distintos e semelhantes entre si: AMP, 

BMQ e ABC. E considerando as informações da construção e pelo Teorema de 

Tales, chegue às seguintes relações:  

∆𝐴𝑀𝑃 ~ ∆𝐴𝐵𝐶 ⇔
𝐵𝐶

𝑀𝑃
=
𝐴𝐵

𝐴𝑀
⟺

6

𝑀𝑃
=  

5

𝑥
 ⇔  5𝑀𝑃 = 6𝑥                   

∴  𝑀𝑃 =  
6𝑥

5
.  

e 

∆𝐵𝑀𝑄 ~ ∆𝐴𝐵𝐶 ⇔
𝑀𝑄

𝐴𝐶
=
𝐴𝑀

𝐴𝐵
⟺

𝑀𝑄

6
=  

5 − 𝑥

5
 ⇔  5𝑀𝑄 = 30 − 6𝑥                   

∴  𝑀𝑄 =  
30 − 6𝑥

5
.  

Então: 

𝐿 = 𝑀𝑃 + 𝑀𝑄 =  
6𝑥

5
+  

30 − 6𝑥

5
=  

0𝑥 + 30

5
=  6.  

Concluindo que, neste caso, L = 0𝑥 + 6.  

Esperamos que os alunos considerem que, quando movimentamos o 

ponto M de forma que x seja maior que 5, temos a formação dos triângulos 

semelhantes AMP, BMQ e ABC representados na Figura 72. 

Figura 72 – Caminho em um triângulo 2 
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  Observe também que, conforme movimentamos o ponto M, de forma que x 

seja maior que 5, temos três triângulos distintos e semelhantes entre si: AMP, 

BMQ e ABC. E, considerando as informações da construção e pelo Teorema 

de Tales, temos as seguintes relações:  

 

∆𝐴𝑀𝑃 ~ ∆𝐴𝐵𝐶 ⇔
𝑀𝑃

𝐵𝐶
=
𝐴𝑀

𝐴𝐵
⟺

𝑀𝑃

6
=  

𝑥

5
 ⇔  5𝑀𝑃 = 6𝑥                

∴  𝑀𝑃 =  
6𝑥

5
.  

e 

∆𝐵𝑀𝑄 ~ ∆𝐴𝐵𝐶 ⇔
𝐴𝐶

𝑀𝑄
=
𝐴𝐵

𝐵𝑀
⟺

6

𝑀𝑄
=  

5

𝑥 − 5
 ⇔  5𝑀𝑄 = 6𝑥 − 30                

∴  𝑀𝑄 =  
6𝑥 − 30

5
.  

Então: 

𝐿 = 𝑀𝑃 + 𝑀𝑄 =  
6𝑥 − 30

5
 +

6𝑥

5
  =   2,4𝑥 + 6. 

 

 

Concluindo que, neste caso, L = 2,4x +7. 

Por fim, chegue à conclusão que, sendo f a função que associa a cada x um 

valor de L, dos itens anteriores, podemos defini-la algebricamente da seguinte 

forma: 

 

𝑓 𝑥 =     
−2,4𝑥 + 6,          𝑥 ≤ 0

0𝑥 + 6,           0 ≤ 𝑥 ≤ 5 
2,4𝑥 − 6, 𝑥 ≥ 5

  

 

Análise a posteriori 

 

Figura 73 - Resposta dada à Atividade 3 pela Dupla 1 - parte 1. 
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Observamos que a Dupla 1(Figura 73) não obteve dificuldade em encontrar 

os conjuntos domínio e imagem da função. Para tanto, eles utilizaram a tabela 

presente na Janela de Visualização e o gráfico da Janela de Visualização 2. 

Percebemos que logo ao iniciarem a atividade 3, os alunos da dupla em 

questão se preocuparam em encontrar o que era a variável dependente e 

independente, elementos que foram institucionalizados ao término das duas 

atividades anteriores.  

Ao identificarem cada variável esses alunos, de imediato, observaram a 

semelhança dessa atividade com a anterior, com a diferença que agora o 

triângulo ABC era equilátero com a base medindo 5 cm e os outros dois lados 

medindo 6 cm.  

Com isso e a familiaridade com o ambiente do GeoGebra, que foi se 

construindo ao longo das aplicações das atividades anteriores, a dupla passou 

a aplicar as mesmas estratégias utilizadas na atividade 2 e o que havia sido 

institucionalizado pelo professor.  

Dessa vez, observamos que houve um cuidado por parte da dupla em não 

se utilizar de “manipulações algébricas” apenas para chegar à resposta correta 

apresentada pelo software, como na atividade anterior. Houve também um 

cuidado e discussão entre os integrantes da dupla com relação à necessidade 

de se utilizar o módulo de x para expressar o segmento AM no caso em que x 

fosse menor que 0. 
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Figura 74 - Resposta dada à Atividade 3 pela Dupla 1 - parte 2. 

 

 

 Com relação à lei de formação da função houve a utilização de um 

tempo maior do que esperávamos, contudo, eles chegaram às representações 

algébricas das três sentenças (Figura 74).  

           Com os registros presentes na figura 74 podemos observar que, nas 

expressões algébricas da primeira e segunda sentença, houve em cada uma 

delas um erro de sinal por parte da dupla. Na segunda sentença, esperávamos 

que os alunos respondessem que a expressão algébrica fosse 0x +6, 

entretanto, a resposta dada foi -1,2x + 6 – 1,2x, expressão equivalente a -2,4x 

+ 6. Porém, ao analisarmos os registros das contas realizadas pelos alunos, 

percebemos que eles haviam chegado à expressão L = 0x + 6, portanto, 

acreditamos que eles tenham se atrapalhado na hora de escrever a resposta 

final quanto à representação algébrica da função. 
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      Na terceira sentença observamos que os alunos da dupla não 

registraram na ficha nenhum cálculo para chegar à expressão algébrica (Figura 

74). Com a análise dos áudios, observamos que houve a percepção por parte 

de um dos alunos da dupla ao comentar com o seu par de “que as contas para 

se chegar à terceira expressão eram parecidas com as da primeira e que só 

era necessário inverter os sinais”. Contudo, ao registrarem a resposta final não 

houve a inversão dos sinais. 

       Embora eles não tenham explicitado na ficha escrita, ficou claro com as 

análises dos áudios e com as observações feitas pelo professor durante a 

aplicação, que houve uma percepção por parte dos alunos de que cada 

sentença correspondia a intervalos diferentes. 

 

Figura 75 - Resposta dada à Atividade 3 pela Dupla 2 - parte 1. 
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 Observamos, com os registros das respostas dos alunos da Dupla 2 

(Figura 75), que não houve dificuldade em encontrar os conjuntos domínio e 

imagem da função. 

Figura 76 - Resposta dada à Atividade 3 pela Dupla 2 - parte 2. 

 

 Com a resposta dada pelos alunos da Dupla 2 (Figura 76), observamos 

que eles utilizaram o conceito de semelhança de triângulos para chegar à 

expressão algébrica referente à primeira sentença.  

 Ao término da atividade 2, no momento de institucionalização, os alunos 

dessa dupla puderam recordar e tirar algumas dúvidas acerca desse conceito.             
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Dessa forma, eles puderam mobilizá-lo para buscar a expressão algébrica da 

função da atividade 3. 

 Contudo, com a resposta dada (Figura 76), notamos que os alunos 

cometeram um erro ao considerarem a igualdade 
𝑀𝑃

6
=  

5−𝑥

5
, ao invés de 

considerarem 
6

𝑀𝑄
=  

5

𝑥
·, o que fez com que chegassem à resposta que MP 

poderia ser expresso por -1,2x + 6 ao invés de -1,2x.  

 Ao somarem os valores que encontraram, MP = -1,2x + 6 e MQ = -1,2x + 

6, eles chegaram ao resultado de que L seria igual a -2,4x+ 6, o resultado era o 

que esperávamos, mas as contas estavam erradas.  

 Com a análise dos áudios, percebemos que, ao somarem os valores 

encontrados, eles notaram que a soma seria -2,4 x + 12, verificando que essa 

expressão era diferente da apresentada pelo software e não encontraram onde 

estava o erro, então, eles resolveram colocar como resultado a expressão 

exibida pelo recurso presente na Janela de Visualização 2 (recurso disponível 

no applet que permite verificar a representação algébrica da função). 

 Com a resposta apresentada na Figura 77, percebemos que a Dupla 2, 

ao encontrar a expressão de MQ em função de x, registraram MQ como sendo 

MP, porém, consideraram as relações que esperávamos. Entretanto, 

cometeram um erro de sinal ao dividirem -30 por 5, chegando a 6 e não a -6.  

 Isso fez com que, ao chegarem à expressão algébrica referente à 

terceira sentença, o resultado fosse 2,4 x + 6, ao invés de 2,4x – 6, expressão 

que esperávamos.  

 Ao analisarmos os áudios, não encontramos o motivo da dupla não ter 

arrumado o sinal mesmo com o recurso disponível na Janela de Visualização 2, 

que permite verificar a representação algébrica da função e que fora utilizado 

pela dupla ao verificar a expressão da primeira sentença. 
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Figura 77 - Resposta dada à Atividade 3 pela Dupla 2 - parte 2. 
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Figura 78 - Resposta dada à Atividade 3 pela Dupla 2 - parte 3. 

 

 Com os registros das respostas dos alunos, presentes na Figura 78, 

observamos que eles chegaram à expressão algébrica da terceira sentença da 

forma que esperávamos. Observamos também que, ao representar 

algebricamente a função, eles corrigiram o erro da terceira sentença quanto ao 

sinal. 

 Os alunos da Dupla 2, assim como os da Dupla 1, perceberam a 

semelhança da atividade 3 com a atividade 2 e procuraram utilizar as mesmas 

estratégias utilizadas para atender os enunciados da atividade anterior.  

Ressaltamos que na atividade anterior o conceito de semelhança de 

triângulo não estava mobilizável de modo que a dupla não o aplicou para 

chegar à lei de formação do modo que esperávamos.  
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    Contudo, com a institucionalização realizada pelo professor ao término da 

atividade 2, embora não fosse esse o objetivo, os integrantes da Dupla 2 

esclareceram as suas dúvidas acerca da propriedade de semelhança de 

triângulo de modo que puderam relembrá-lo e mesmo fixá-lo.  

    Com isso, conseguiram mobilizar tal propriedade a fim de chegar à lei de 

formação da função, apesar de terem cometido alguns erros com sinais e 

algumas expressões, conforme apresentamos nos parágrafos anteriores.  

    Eles também não tiveram dificuldades em encontrar o conjunto domínio e 

imagem da função, ao observarem a tabela da Janela de Visualização e o 

gráfico da Janela de Visualização 2, conforme movimentavam o ponto M.  

  

4.4 Objetivo da Atividade 4 

 

Nesta atividade fazemos uso de um applet na internet (Quadrados 

coloridos) de uma das propostas presentes no ambiente computacional 

Imagiciel (Carrés colories), na qual temos um quadrado ABCD colorido com 2 

cores, um ponto Z que percorre o segmento AD (Conforme movimentamos o 

controle deslizante) e o quadrado AWZQ, de forma que W está sobre o 

segmento AB (Figura 79).   

Nesta atividade, pretendemos que os alunos construam o conceito de 

função real definida por sentenças. Para tanto, procuramos provocar a 

mobilização dos conhecimentos antigos, seguindo a dialética ferramenta-objeto 

de Douady, entre os quais: leitura de uma tabela, leitura de um gráfico, cálculo 

da medida da área de quadrados, cálculo da medida da área de retângulos, 

função polinomial do primeiro grau definida em um intervalo real e função 

polinomial do segundo grau definida em um intervalo real, para a construção do 

novo conhecimento. 

O conceito de função polinomial do segundo grau definida em um 

intervalo real foi trabalhado na atividade 1. Esperamos, nessa atividade, que o 

aluno utilize esse conceito como ferramenta para a construção do novo objeto, 

função real definida por sentenças lineares e quadráticas 

Destacamos que, ao final da aplicação da atividade 1, no momento da 

institucionalização, o professor chamou a atenção dos alunos para explicitar 

que a função daquela atividade poderia ser representada em uma expressão 
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algébrica do segundo grau em um dado intervalo real e sua representação 

gráfica era o segmento de uma parábola. O professor também destacou que, 

em outras situações, poderia ter-se uma função cuja representação algébrica 

seria uma equação do primeiro grau. Se assim fosse, o professor indagou:  

           - “Qual seria a representação gráfica da função?”. Os alunos então 

responderam: 

           - “Seria um segmento de reta”. 

 Dessa forma, esperamos que os conceitos de função polinomial do 

primeiro e do segundo grau, definida em um intervalo real, estejam 

mobilizáveis, de modo que os alunos, junto com os demais conhecimentos 

antigos e com a utilização dos recursos do applet, possam determinar o 

conjunto domínio, o conjunto imagem e a lei de formação da função.  

 Com essa atividade, temos o objetivo de que os alunos, à medida que 

construam o conceito de função real definida por sentenças dadas em 

intervalos reais, também reinvistam os conceitos de dependência e 

relacionamento entre variáveis em intervalos reais e as diferentes 

representações de uma mesma função, trabalhados nas atividades anteriores. 

 

Figura 79 – Quadrados coloridos 
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Atividade 4 – Quadrados Coloridos 

     Seja um quadrado ABCD colorido com 2 cores, conforme a 

representação na Janela de Visualização do GeoGebra. Para todo ponto Z 

pertencente ao segmento AD, considere o quadrado AWZQ tal que W esteja 

sobre o segmento AB. Chame de x a medida do segmento AZ, dada em cm e s 

a medida da área da região escura colorida do quadrado AWZQ, dada em 𝑐𝑚2. 

Utilizando o controle deslizante para movimentar o ponto Z e, com o auxílio da 

tabela e da Janela de visualização, sendo f(x) a função que para cada x 

associe um s, faça o que se pede. 

2) Abra o link (https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/szGnzrUV) e com o 

auxílio da Janela de Visualização 1 e 2, responda: 

 Qual o domínio de f(x)? 

 Qual a imagem de f(x)? 

 Qual a lei de formação de f(x)? Descreva como você chegou a 

cada resposta. 

 

4.4.1 Análise a priori e a posteriori da Atividade 4  

 

Análise a priori 

Pelo o que foi trabalhado e discutido nas atividades anteriores, 

esperamos que o aluno, ao interagir com a construção e observar os elementos 

das Janelas de Visualização, conclua que o domínio de f é o intervalo real 

fechado de 0 a 4 e a imagem são os valores reais no intervalo fechado de 0 a 

8. 

  Para chegar à lei de formação, esperamos que o aluno observe que 

quando movimentamos o ponto Z (com a utilização do controle deslizante) 

entre os pontos A e E, a região escura colorida do quadrado AWZQ é um 

quadrado de lado medindo x (medida do segmento AZ), como ilustrado na 

Figura 80. Portanto, podemos calcular a medida de sua área s, como 𝑥2. 

Podemos verificar esse resultado utilizando a tabela de valores da Janela de 

Visualização e com a ajuda do gráfico da Janela de Visualização 2. Com a 

https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/szGnzrUV


135 
 

 
 

utilização da tabela podemos analisar, por exemplo, que se x = 1,2, então s = 

1,44, satisfazendo a equação 𝑠 = 𝑥2. Podemos testar outros valores de x para 

verificar o resultado. 

 

Figura 80 – Quadrados Coloridos 

 

 

Esperamos que ele note que quando movimentos o ponto Z (com a 

utilização do controle deslizante) entre os pontos E e F, a região colorida que 

fica sob o quadrado AWZQ será sempre o AMNE, de lado medindo 2 cm 

(Figura 81). Portanto, podemos calcular a medida de s, como 4 𝑐𝑚2. Podemos 

verificar esse resultado utilizando a tabela de valores da Janela de 

Visualização, atribuindo diferentes valores para x (ao movimentar o ponto Z 

utilizando o controle deslizante). Portanto, nesse caso, s = 4. 
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Figura 81 – Quadrados coloridos 

 

 

Esperamos que o aluno perceba que quando movimentamos o ponto Z 

(com a utilização do controle deslizante) entre os pontos F e G (Figura 82), a 

medida da região colorida de vermelho pode ser obtida, subtraindo-se da 

medida da área do quadrado AWQZ (𝑥2) 𝑐𝑚2, a medida da área da região “em 

branco”. Essa região pode ser decomposta em 3 quadrados congruentes ao 

quadrado AMNE, que tem a medida de área igual a 4𝑐𝑚2. Portanto, nesse 

caso, 𝑠 = 𝑥2 − 12. 

 

Figura 82 – Quadrados coloridos 
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Esperamos que o aluno perceba que ao movimentarmos o ponto Z entre 

os pontos G e D (com a utilização do controle deslizante), conforme ilustrado 

na Figura 83, a região sob o quadrado AWQZ será constante. Essa região 

colorida pode ser decomposta em 6 quadrados congruentes ao quadrado 

AMNE, que tem a medida da área igual a 4 𝑐𝑚2. Portanto, nesse caso, s = 24. 

 

Figura 83 – Quadrados coloridos 

 

 

Por fim, esperamos que o aluno conclua que a função f, que a cada x 

(medida do segmento AZ) associa um s (medida da área da região escura 

colorida do quadrado AWQZ), pode ser expressa algebricamente por: 

 

 

𝑓 𝑥 =  

𝑥2,             0 ≤ 𝑥 ≤ 2

    4 ,          2 ≤ 𝑥 ≤ 4

𝑥2 − 12,   4 ≤ 𝑥 ≤ 6

   24 ,          6 ≤ 𝑥 ≤ 8
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Análise a posteriori  

Figura 84 - Resposta dada à atividade 4 pela Dupla 1 - parte 1. 

 

 

Com a aplicação da atividade 4, observamos que, tal como ocorreu nas 

atividades 1 e 2, os alunos da Dupla 1, logo de início, buscaram identificar o 

que era a variável dependente e a variável independente.   

Nesse momento observamos que os alunos tiveram dificuldade em 

entender o enunciado, visualizar o quadrado AWQZ e identificar a região 

colorida sob esse quadrado. Porém, com a consolidação do novo contrato que 

foi se estabelecendo com a aplicação das atividades anteriores, eles próprios 

se debruçaram sobre a situação posta e passaram a discutir entre eles, sem a 

necessidade de solicitar auxílio ao professor. 

Ao compreenderem o enunciado da atividade, eles visualizaram o 

quadrado AWQZ e identificaram as variáveis dependente e independe, o que 

levou mais tempo do que esperávamos. Com os elementos presentes no 

applet, eles não tiveram dificuldade em encontrar o conjunto domínio e imagem 

da função (Figura 84). Para tanto, eles utilizaram a tabela da Janela de 

Visualização e o gráfico da Janela de Visualização 2 ao observarem a variação 

do segmento AZ e da Área. 
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Figura 85 - Resposta dada à atividade 4 pela Dupla 1 - parte 2. 

 

 

Pelas respostas escritas, observamos que os alunos da Dupla 1 

chegaram ao resultado esperado (Figura 85). Eles encontraram os conjuntos 

domínio e imagem da função por meio da observação da tabela da Janela de 
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Visualização  e do gráfico da Janela de Visualização 2, e perceberam que a 

função em questão, assim como a das atividades 2 e 3, era composta por 

sentenças em intervalos reais.  

Ao identificarem as variáveis e os conjuntos domínio e imagem da 

função, eles mobilizaram os conceitos de área de quadrado para chegar à lei 

de formação da função. Com isso, chegaram ao resultado que esperávamos, 

apesar de levarem um tempo maior do que havíamos previsto. 

 

Figura 86 - Resposta dada à atividade 4 pela Dupla 2 - parte 1. 

 

A Dupla 2, no início da atividade, percebeu que a função era definida por 

4 sentenças com representação gráfica formada por parábolas e retas, como 

eles disseram (Figura 86). Com a observação do professor durante a aplicação 

e com a análise dos áudios, foi possível identificar que, apesar da dupla ter 

usado o termo parábola e reta, foi compreendido que a representação gráfica 

da função era formada por segmentos de parábolas e retas. 

Após perceberem que a função era definida por sentenças, os alunos 

buscaram identificar as variáveis dependente e independente da função. 

Notamos que, assim como ocorreu com a Dupla 1, essa dupla teve dificuldade 

em compreender o enunciado, visualizar o quadrado AWQZ e a região escura 

colorida interior ao quadrado. 

Percebemos também, com relação aos alunos dessa dupla, a ação do 

novo contrato didático, que foi se consolidado com a aplicação das atividades 

anteriores, de modo que os alunos passaram a exercer um papel mais 

autônomo, sem sentir a necessidade de solicitar o professor. Dessa forma, eles 

próprios interagiram entre si e discutiram para entender a situação da atividade 

4.  
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Figura 87 - Resposta dada à atividade 4 pela Dupla 2 - parte 2. 
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Após compreenderem a situação e identificarem o quadrado AWQZ e as 

variáveis da função, por meio de discussões entre os integrantes da dupla e 

com a interação com os recursos do applet, eles não encontraram dificuldades 

em identificar os conjuntos domínio e imagem da função (Figura 86). Para 

tanto, eles observaram a tabela da Janela de Visualização e o gráfico da 

Janela de Visualização 2, conforme movimentavam o ponto M.  

Com isso, eles também mobilizaram, assim como a Dupla 1, o conceito 

de área de um quadrado para encontrar a expressão algébrica de cada 

sentença (Figura 87). Dessa forma, apesar de utilizarem um tempo maior do 

que o previsto, chegaram ao resultado que pretendíamos. 

 

4.5 Objetivo da Atividade 5 

 

Nessa atividade fizemos uso de um applet na internet de uma das 

propostas apresentadas no ambiente computacional Imagiciel (Carrés colories), 

na qual há um quadrado ABCD colorido com 2 cores, um ponto Z que percorre 

o segmento AD e o quadrado APKZ, de forma que P está sobre o segmento 

AD (Figura 88). 

 Nessa atividade pretendemos que o aluno reinvista o conceito de 

função real definida por sentenças, potencialmente construído na atividade 

anterior. 

 

Figura 88 – Quadrados coloridos 2 
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Atividade 5 – Quadrados Coloridos 2 

 

     Seja um quadrado ABCD colorido com 2 cores, conforme a 

representação na Janela de Visualização do GeoGebra. Para todo ponto Z 

pertencente ao segmento AD, considere o quadrado APKZ tal que P esteja 

sobre o segmento AB. Chame de x a medida do segmento AZ, dada em cm e s 

a medida da área da região escura colorida do quadrado APKZ, dada em 𝑐𝑚2. 

Utilizando o controle deslizante para movimentar o ponto Z e com o auxílio da 

tabela e da Janela de Visualização 2, sendo f(x) a função que para cada x 

associe um s, faça o que se pede. 

 

2) Abra o link (https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/Fwkv99Jd) e com o 

auxílio da Janela de Visualização 1 e 2, responda: 

 Qual o domínio de f ? 

 Qual a imagem de f ? 

 Qual a lei de formação de f? Descreva como você chegou a cada 

resposta. 

4.5.1 Análise a priori e a posteriori da Atividade 5  

 

Análise a priori 

 Esperamos que o aluno observe, ao interagir com a construção, que 

quando movimentamos o ponto Z (com a utilização do controle deslizante) 

entre os pontos A e F, como mostra a Figura 89, a região escura colorida 

interior ao quadrado APKQ é um quadrado de lado x. Nesse caso, então, s = 

𝑥2. Podemos utilizar a tabela de visualização para verificar esse resultado, 

atribuindo diferentes valores a x (movimentando o ponto Z com o controle 

deslizante). 

 

https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/Fwkv99Jd
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Figura 89 – Quadrados coloridos 2 

 

 

Esperamos que o aluno observe que, ao movimentarmos o ponto Z (com 

a utilização do controle deslizante) entre os pontos F e J, como mostra a Figura 

90, a região escura colorida do quadrado APKZ será sempre um retângulo de 

largura medindo 1 cm (segmento AF) e comprimento medindo x cm (segmento 

AP). Portanto, nesse caso, temos s = x. 

  

Figura 90 – Quadrados coloridos 2 
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Esperamos que o aluno perceba que ao movimentarmos o ponto Z (com 

a utilização do controle deslizante) entre os pontos J e H, como mostrado na 

Figura 91, a medida da área da região escura colorida do quadrado APKZ 

pode ser obtida subtraindo-se da medida da área do quadrado APKZ (𝑥2), a 

região “em branco”. Essa região é formada por um retângulo de largura 1 

(medida do segmento EF) e comprimento de medida igual ao segmento AP (x). 

Portanto, nesse caso, S = 𝑥2 −  𝑥.  

 

Figura 91 – Quadrados coloridos 2 

 

 

Esperamos que o aluno observe que, quando movimentamos o ponto Z 

(com a utilização do controle deslizante) entre os pontos A e D, que a medida 

da área da região escura colorida do quadrado APKZ pode ser obtida somando 

a medida das áreas dos retângulos congruentes coloridos sob o quadrado 

APKZ, ambos com largura medindo 1 (medidas dos segmentos AF e JH) e 

largura medindo x (medida do segmento AP). Portanto, nesse caso, s = 2x. 
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Figura 92 – Quadrados coloridos 2 

 

 

 

 

Dessa forma, esperamos que o aluno conclua que a função f, que a 

cada x (medida do segmento AZ) associa um s (medida da área da região 

escura colorida do quadrado APKZ), pode ser expressa algebricamente por: 

 

𝑓 𝑥 =  

𝑥2,             0 ≤ 𝑥 ≤ 1
    𝑥 ,          1 ≤ 𝑥 ≤ 2

𝑥2 − 𝑥,   2 ≤ 𝑥 ≤ 3
   2𝑥,          3 ≤ 𝑥 ≤ 4

  

 

Análise a posteriori 

 

Figura 93 - Resposta dada à atividade 5 pela Dupla 1 - parte 1. 
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Assim como ocorreu nas atividades 2, 3 e 4, os alunos da Dupla 1, ao 

iniciarem a atividade 5, se preocuparam em identificar as variáveis dependente 

e independente da função. Logo, eles perceberam a semelhança dessa 

atividade com a atividade 4. Com isso, não tiveram dificuldade em entender o 

enunciado e a situação da atividade. 

Ao compreenderem a situação, identificaram as variáveis da função e, 

com o auxílio da tabela da Janela de Visualização e com o gráfico da Janela de 

Visualização 2, não tiveram dificuldade em identificar os conjuntos domínio e 

imagem da função (Figura 93).  

Em seguida, buscaram utilizar as mesmas estratégias utilizadas na 

atividade anterior para encontrar a representação algébrica da função. Para 

tanto, eles utilizaram o conceito de área de quadrado e retângulo, chegando 

aos resultados que esperávamos (Figura 94).  
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                Figura 94 -  Resposta dada à atividade 5 pela Dupla 1 - parte 2. 
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Figura 95 -  Resposta dada à atividade 5 pela Dupla 2 - parte 1. 

 

A Dupla 2, de imediato, ao se deparar com a atividade 5, focou no 

gráfico da Janela de Visualização 2 e percebeu que a função era formada por 

sentenças. Embora os alunos dessa dupla tenham escrito que a função era 

formada por 2 parábolas e 2 retas (Figura 95), pela observação do professor 

durante a aplicação e pela análise dos áudios, verificamos que ficou claro o 

entendimento dos alunos de que a representação gráfica da função era 

formada por segmentos de parábolas e retas e não por retas e parábolas. 

Observamos que houve também, de imediato, uma percepção por parte 

dos alunos da semelhança dessa atividade com a atividade anterior, de modo 

que a dupla não teve dificuldade em identificar a variável dependente e 

independente.  

Ao identificarem a variável dependente e independente, observamos que 

os alunos não tiveram dificuldade em identificar o conjunto domínio e imagem 

da função (Figura 95). Para tanto, os integrantes dessa dupla, ao 

movimentarem o ponto Z, utilizando o controle deslizante do applet, utilizaram a 

tabela da Janela de Visualização para encontrar os possíveis valores da 

variável dependente e da variável independente. Dessa forma, eles 

identificaram o conjunto domínio e imagem da função, chegando ao resultado 

que esperávamos. 

Após identificarem as variáveis, o conjunto domínio e o conjunto imagem 

da função, a dupla passou a utilizar estratégias semelhantes que eles 

aplicaram para encontrar a expressão algébrica da função na atividade 4. 
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Para isso, eles utilizaram o conceito de cálculo de área de quadrados e 

retângulos, de modo que chegaram à lei de formação da função conforme 

esperávamos (Figura 96).  

 

 

Figura 96 - Resposta dada à atividade 5 pela Dupla 2 - parte 2. 
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4.6 Objetivo da Atividade 6 

 

Nessa atividade fizemos uso de uma reconstrução feita no GeoGebra 

(Quadrados coloridos 3) de uma das propostas apresentadas no ambiente 

computacional Imagiciel (Carrés colories), na qual um quadrado ABCD colorido 

com 2 cores, um ponto Z que percorre o segmento AD e o quadrado AWZQ, de 

forma que W está sobre o segmento AB (Figura 97).   

Nessa atividade, pretendemos a reutilização dos novos conhecimentos 

em uma atividade mais complexa, envolvendo outro conceito, o de função real 

definida por sentenças quadráticas.  

Esperamos que os alunos possam mobilizar os conhecimentos desenvolvidos 

nas atividades anteriores, para construir esse novo conhecimento.  

 

Figura 97 – Quadrados coloridos 3 

 

 

 

Atividade 6 – Quadrados Coloridos 3 
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          Seja um quadrado ABCD colorido com 2 cores, conforme a 

representação na Janela de Visualização do GeoGebra. Para todo ponto Z 

pertencente ao segmento AD, considere o quadrado AWQZ tal que W pertença 

ao segmento AB. Chame de x o número de unidades do segmento AZ, dada 

em cm e s a medida da área da região escura colorida do quadrado AWQZ, 

dada em 𝑐𝑚2. Utilizando o controle deslizante para movimentar o ponto Z e 

com o auxílio da tabela e da Janela de Visualização 2, sendo f(x) a função que 

para cada x associe um s, faça o que se pede. 

2) Abra o link (https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/PatEjPFp) 

 Qual o domínio de f ? 

 Qual a imagem de f ? 

 Qual a lei de formação de f ? Descreva como você chegou a 

cada resposta. 

 

 

4.6.1 Análise a priori e a posteriori da Atividade 6 

 

Análise a priori 

Esperamos que o aluno observe que quando movimentamos o ponto Z 

(com a utilização do controle deslizante) entre os pontos A e E (Figura 98) a 

região colorida escura do quadrado AWQZ, é um quadrado de lado x. Portanto, 

nesse caso, s = 𝑥2. 

https://www.geogebra.org/m/fMEsdZ63#material/PatEjPFp
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Figura 98 – Quadrados coloridos 3 

 

 

Esperamos que o aluno perceba que quando movimentamos o ponto Z 

entre os pontos E e F com a utilização do controle deslizante (Figura 99), 

obtemos a medida da área da região escura colorida do quadrado AWQZ, para 

isso, basta subtrair da medida da área do quadrado AWQZ (𝑥2) a medida da 

área da região “em branco”. Essa região pode ser decomposta em dois 

retângulos congruentes de largura, medindo (x-2) e comprimento 2 (medida do 

segmento AM). Lembrando que a medida da área de um retângulo é obtida 

pela multiplicação da largura pelo comprimento, e que cada retângulo tem 

medida de área igual a (2x-4). Dessa forma, nesse caso, 𝑠 = 𝑥2 – 2(2x-4) 

⟺ 𝑠 = 𝑥2 – 4x + 8. 
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Figura 99 – Quadrados coloridos 3 

 

 

           Quando movimentamos o ponto Z entre os pontos F e G, utilizando o 

controle deslizante (Figura 100), a medida da região escura colorida do 

quadrado AWQZ pode ser obtida subtraindo-se da medida da área do 

quadrado AWQZ (𝑥2) a medida da área da região “em branco”. Essa região 

pode ser decomposta em dois quadrados congruentes ao quadrado AMNE 

(medida de área igual a 4 𝑐𝑚2) e dois retângulos congruentes de largura 

medindo (x – 4) cm e comprimento 2 cm. Dessa forma, a medida da área da 

região colorida pode ser dada por 𝑥2 − 2 2𝑥 − 8 − 8, portanto, s = 𝑥2 – 4x + 8. 
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Figura 100 – Quadrados coloridos 3 

 

Esperamos que o aluno perceba que quando movimentos o ponto Z 

entre os pontos G e D (Figura 101), utilizando o controle deslizante, a medida 

da área da região escura colorida do quadrado AWQZ, de lado medindo x, 

pode ser obtida subtraindo-se da medida da área do quadrado AWZQ (𝑥2) a 

medida da área da região “em branco”. Essa região “em branco” pode ser 

decomposta em quatro quadrados congruentes ao quadrado AMNE, de área 

igual a 4 𝑐𝑚2, e quatro retângulos congruentes de comprimento medindo 2 cm 

(medida do segmento K𝑴𝟏) e largura medindo (x-6) cm (medida do segmento 

KW), dessa forma a medida da área de cada um desses retângulos pode ser 

expressa por (2x – 12). Desta forma, a medida da região escura colorida do 

quadrado AWZQ pode ser expressa por 𝑥2 – 4(4) -4(2x -12) = 𝑥2 −  16 − 8𝑥 +

48 =  𝑥2 − 8𝑥 + 32.  Portanto, s = 𝑥2 −  16 − 8𝑥 + 48 =  𝑥2 − 8𝑥 + 32. 
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Figura 101 – Quadrados coloridos 3 

 

 

Dessa forma, esperamos que o aluno conclua que a lei de formação da 

função pode ser expressa algebricamente por: 

 

𝑓 𝑥 =  
                  𝑥2,               0 ≤ 𝑥 ≤ 2

𝑥2 − 4𝑥 + 8. ,            2 ≤ 𝑥 ≤ 6

𝑥2 − 8𝑥 + 32 ,            6 ≤ 𝑥 ≤ 8

  

Análise a posteriori 

Figura 102 - Resposta dada à atividade 6 pela Dupla 1 - parte 1. 
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Figura 103 - Resposta dada à atividade 6 pela Dupla 1 - parte 2. 

 

 Nessa última atividade, os alunos da Dupla1 não tiveram dificuldade em 

perceber a semelhança desta atividade com as duas anteriores. Com isso, e 

com as discussões entre os integrantes da dupla, eles identificaram, de 

imediato, a variável dependente e independente da função.  
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 Com as variáveis da função identificadas, eles utilizaram o gráfico da 

Janela de Visualização 2 e a tabela da Janela de Visualização para determinar 

o conjunto domínio e imagem da função, chegando ao resultado que 

esperávamos (Figura 102). 

 Em seguida, eles utilizaram as mesmas estratégias adotadas nas duas 

atividades anteriores para encontrar a lei de formação da função e chegaram 

ao resultado que pretendíamos (Figuras 103 e 104). Para tanto, eles utilizaram 

o conceito do cálculo de área de quadrado e retângulo. 

Figura 104 - Resposta dada à atividade 6 pela Dupla 1 - parte 3. 

 

Figura 105 - Resposta dada à atividade 6 pela Dupla 2 - parte 1. 

 

 A Dupla 2 também não teve dificuldade em perceber a semelhança 

desta última atividade com as duas anteriores. Notamos que ela, de imediato, 
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ao focar na Janela de Visualização 2, percebeu que a função era formada por 

sentenças.  

Embora tenham descrito que a função era formada por 3 parábolas, 

percebemos, durante as discussões geradas no momento da 

institucionalização feita pelo professor, que ficou claro por parte desses alunos 

que a representação gráfica da função era formada por segmentos de 3 

parábolas. 

Após identificarem as variáveis e os conjuntos domínio e imagem da 

função (Figura 105), a dupla também utilizou as mesmas estratégias adotadas 

nas duas atividades anteriores para encontrar a lei de formação da função. 

Para isso, os alunos mobilizaram o conceito de área de quadrado e retângulo, 

chegando ao resultado que esperávamos (Figura 106).  
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Figura 106 - Resposta dada à atividade 6 pela Dupla 2 - parte 2. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a aplicação da sequência de atividades que organizamos nessa 

pesquisa, observamos durante o início da aplicação a ação do contrato didático 

estabelecido no dia a dia de sala de aula. Aos poucos, esse contrato foi sendo 

substituído por outro, no qual foi se estabelecendo uma independência dos 

alunos em relação ao professor, de forma que eles foram construindo o 

entendimento de que a responsabilidade de interpretar o enunciado das 

tarefas, levantar hipóteses, testá-las, refutá-las ou validá-las, além de buscar 

estratégias para atender o que o enunciado pedia, entre outros, era deles. 

 Entendemos que o processo de estabelecimento desse novo contrato 

didático, entre outros possíveis elementos, tenha contribuído para que o tempo 

levado para a aplicação da sequência tenha sido maior do que esperávamos. 

Pretendíamos aplicá-la em três dias (6 aulas), no entanto, utilizamos 5 dias 

(cerca de 9 aulas). 

 Observamos também que, diferente do que esperávamos, parte dos 

conhecimentos antigos dos alunos não estava totalmente mobilizável. Por 

exemplo, a Dupla 2 não conseguiu perceber que os triângulos eram 

semelhantes para chegar à representação algébrica da função trabalhada 

nessa atividade.  

 Com a atividade 1, observamos que os alunos perceberam a relação de 

dependência entre as variáveis x (medida do segmento AM) e s (medida da 

área do triângulo IMN). Com as interações entre os integrantes de cada dupla, 

a interação com os recursos do applet e as discussões entre os alunos, foi 

possível a percepção por parte deles, de que x e s estavam variando em 

intervalos reais e de que s dependia de x. Ao serem solicitados pelo enunciado 

da tarefa, eles mobilizaram conhecimentos antigos para representar 

algebricamente a relação entre x e s. 

 Ao término da tarefa, na fase de institucionalização, após os alunos já 

terem entregado as fichas, o professor coletivamente perguntos aos alunos se 

a medida da área do triângulo IMN mudava. Os alunos responderam que sim. 

O professor novamente questionou se x (medida do segmento AM) também 
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mudava. Todos os alunos responderam que sim. O professor então, com as 

respostas dos alunos, comentou: “então se x e s estão variando, podemos 

dizer que elas são variáveis, mas qual variável depende da outra?” Um dos 

alunos se adiantou em relação aos demais e respondeu que s dependia de x.  

 Com essa resposta, o professor chamou atenção para a ideia de variável 

dependente, no caso s, que dependia de x e que x podia ser chamada de 

variável independente e que havia uma relação entre essas duas variáveis.  

 O professor continuou o processo de institucionalização, questionando a 

que conjunto pertencia a variável independente. Os alunos então responderam 

que ao conjunto dos números reais, e um dos alunos, mais especificamente, 

respondeu que ao conjunto dos números reais no intervalo fechado entre 0 e 6. 

Com essa resposta, o professor disse que a esse conjunto, ao qual pertence a 

variável dependente, é dado o nome de domínio. O professor então procedeu 

de forma análoga para chamar atenção à ideia de conjunto domínio. 

 Após terem sido explicitadas as ideias de conjunto domínio e conjunto 

imagem, o professor questionou coletivamente aos alunos se, ao considerarem 

apenas a construção da Janela de Visualização, movimentando o ponto M, era 

possível descrever totalmente a relação entre as variáveis x e s, isto é, dizer se 

s era o dobro de x, o triplo e mais alguma coisa, ou menos algum valor ou 

outras situações. Os alunos responderam que, ao movimentar o ponto M e 

olhar a tabela, dava para ver que conforme x mudava s também mudava, mas 

não dava para saber que s era igual a metade do quadrado de x, mais quatro 

vezes e meio x mais 9.  

 Com essa resposta, o professor chamou atenção para o gráfico da 

Janela de Visualização 2 e questionou: “olhando esse gráfico, o que ele 

representa? O que são esses pontos formados quando movimentamos o ponto 

M?”. 

 Um dos alunos respondeu que cada um dos pontos tinha como abscissa 

o valor de x e ordenada o valor de s. O professor então chamou atenção que a 

relação entre x e s podia ser representada em forma de tabela, como a 

presente na Janela de Visualização, em forma de gráfico, como a presente na 
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Janela de Visualização 2 ou em forma algébrica como a expressão presente ao 

clicarmos em um ícone da Janela de Visualização 2 (o professor então 

apresentou esse recurso). Foi também chamada a atenção que, para cada 

valor de x, havia um único valor de s. 

 O professor finalizou a institucionalização chegando à lei de formação da 

função, a partir da construção geométrica da Janela de Visualização e das 

informações dos enunciados, conforme apresentado na análise a priori.  

Ainda foi chamada a atenção para a relação dessa situação que, a cada 

x há um único s, era chamada de função e que essa função podia ser 

representada de diferentes formas, sendo que essa função específica era uma 

função definida em um intervalo real. Por ser a lei de formação dessa função 

uma equação polinomial do segundo grau, a representação gráfica da função 

era um segmento de parábola e, ainda, essa função poderia receber o nome de 

função polinomial do segundo grau definida em um intervalo real. 

No segundo dia de aplicação, observamos que os elementos que 

haviam sido institucionalizados na atividade 1, função definida em um intervalo 

real, variável dependente e independente, conjunto domínio e conjunto imagem 

e diferentes tipos de representação de uma mesma função (além de outros 

conhecimentos antigos) exerceram o papel de ferramenta na construção do 

novo conceito.  

Observamos que os alunos, ao iniciarem a atividade 2, mesmo sem ser 

solicitado pelo enunciado e pelo professor, procuraram identificar o que era a 

variável dependente e a variável independente.  

As interações dos alunos com os recursos do applet e com seus 

parceiros de dupla possibilitaram a percepção de dependência entre as 

variáveis x e L, a determinação do conjunto domínio, a determinação do 

conjunto imagem e de que essa função era definida por três sentenças por 

todas as duplas. 

Uma das duplas, após discussões, mobilizou as relações existentes 

entre semelhança de triângulo para tentar chegar à lei de formação da função 

dessa atividade. Apesar de utilizar esse conceito, observamos que a dupla 
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cometeu alguns erros algébricos e, ao tentar conferir onde estava o erro, 

acreditamos que eles desistiram e usaram “artifícios” algébricos para encaixar 

suas contas às respostas apresentadas pelo recurso do applet, disponível na 

Janela de Visualização 2. 

Na outra dupla, o conceito de semelhança de triângulos não estava 

mobilizável, o que a impediu de chegar à lei de formação da função. Mesmo 

sem conseguir chegar à lei de formação da função, essa dupla observou que 

essa função era formada por três sentenças distintas e que a representação 

gráfica dela era formada por duas semirretas e um segmento de reta. 

Ao final da atividade, o professor institucionalizou o novo objeto 

matemático, função definida por sentenças em intervalos reais.  

Observamos que a atividade 2 possibilitou a construção pelos alunos do 

conceito de função real definida por sentenças, além de possibilitar que fosse 

reinvestido o conceito de função, junto com as ideias de variável dependente, 

independente, conjunto domínio e conjunto imagem. 

Com a institucionalização, a dupla, para a qual as propriedades de 

semelhança de triângulos não estavam mobilizáveis, pode tirar dúvidas acerca 

dessas propriedades e relembrá-las. 

Com a atividade 3, observamos que houve o reinvestimento do conceito 

de função definida por sentenças em intervalos reais.  

A dupla, para o qual as propriedades de semelhança entre triângulos 

não estavam mobilizáveis, dessa vez conseguiu mobilizá-las para ajudar a 

encontrar a lei de formação da função dessa atividade. 

Ao final dessa atividade, assim como nas anteriores, no momento de 

institucionalização, o professor resolveu na lousa a atividade, conforme 

apresentado na análise a priori.  

O professor, nesse momento, ao interagir com os alunos, chamou 

atenção para as variáveis da função dessa atividade, para os conjuntos 

domínio e imagem da função, as diferentes formas de representá-la e o fato de 
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que, assim como a anterior, era uma função definida por sentenças em 

intervalos reais. 

Com a aplicação da atividade 4, observamos que as ideias de variável 

independente, variável dependente, conjunto domínio, conjunto imagem, as 

diferentes formas de representação de uma mesma função e o conceito de 

função definida por sentenças e intervalos reais já estavam consolidadas pelos 

alunos, de forma que foram utilizadas, junto com outros conceitos, como 

ferramentas para a construção de um novo conceito. 

Com essa atividade, observamos que, além do reinvestimento do 

conceito de função, os alunos puderam mobilizar outros conhecimentos 

antigos, entre os quais, cálculo da área de quadrados e retângulos para chegar 

à lei de formação da função e construir um novo conceito. 

Com a interação entre os alunos, as discussões entre os integrantes de 

cada dupla e a interação dos alunos com os recursos do applet, eles 

perceberam que a função dessa atividade era real definida por sentenças. 

Os alunos apresentaram dificuldade em entender a situação atividade, 

mas buscaram enfrentá-la pelas discussões entre alunos das duplas. Ao 

entenderem a situação, eles não tiveram dificuldade em encontrar a variável 

dependente, a variável independente e o conjunto domínio e imagem da 

função. 

Após identificarem esses elementos, eles passaram a buscar estratégias 

para passar para o quadro algébrico. Nesse momento, eles aplicaram os 

conceitos de cálculo de área de quadrados e retângulos para chegar à lei de 

formação da função, conforme esperávamos em nossa análise a priori. 

Com a institucionalização, o professor chamou atenção para as noções 

de variável dependente, independente, o conjunto domínio e o conjunto 

imagem, os diferentes tipos de representação da função trabalhada nessa 

atividade e que era formada por sentenças polinomiais do primeiro e do 

segundo grau. 
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Com a atividade 5, percebemos que houve um reinvestimento do 

conceito trabalhado na atividade anterior, de função definida por sentenças 

polinomiais do primeiro e do segundo grau.  

Com a atividade 6, acreditamos ter alcançado a última fase da dialética 

ferramenta-objeto de Douady, na qual os novos conhecimentos construídos 

pelos alunos, durante a execução das atividades anteriores, foram reutilizados 

em uma atividade mais complexa, envolvendo a construção de um novo 

conceito: o de função definida por sentenças polinomiais do segundo grau 

definida em intervalos reais. 

Dessa forma, consideramos que a dialética ferramenta-objeto se 

mostrou eficiente, permitindo a construção dos conceitos desejados com a 

utilização dos applets. A sequência foi organizada para permitir a mobilização 

de conhecimentos antigos pelos alunos na execução das atividades propostas. 

Desse modo, novos conhecimentos parecem ter sido criados. A atividade 6, 

proposta a título de complexificação, demonstrou que os alunos desenvolveram 

um domínio do objeto matemático função definida por sentenças em intervalos 

reais, mais especificamente, função definida por sentenças polinomiais do 

segundo grau em intervalos reais. 

De acordo com o exposto, podemos responder à nossa questão de 

pesquisa: em que medida construções dinâmicas no GeoGebra e aplicadas em 

uma sequência de atividades possibilitam a construção do conceito de função, 

em especial, função real definida por sentenças? 

A sequência de atividades que contou com construções dinâmicas no 

GeoGebra de situações inspiradas no Imagiciel favoreceu a aprendizagem dos 

alunos sobre os conceitos de função definida por sentenças em intervalos 

reais. 

A mudança de quadros, possibilitada pelos applets, seguindo 

pressupostos da dialética ferramenta-objeto, favoreceu a compreensão acerca 

do conceito de função, que se iniciou com aspectos mais intuitivos (e não em 

uma apresentação formal do conceito de função), como a relação, a 

regularidade e o movimento (trabalho com o quadro geométrico ao 
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manipularem as construções da Janela de Visualização), e que culminaram na 

compreensão das formas de representação e associação de variáveis pela 

teoria dos conjuntos (trabalho com o quadro gráfico e algébrico). 

Com essa abordagem, o conceito de função não foi compreendido pelos 

alunos apenas como uma equação ou mesmo reduzido a apenas alguns de 

seus aspectos, um dos obstáculos relacionados aos processos de ensino e 

aprendizagem relacionado a esse objeto matemático, como aponta 

Vasconcelos (2015).   

A utilização da sequência aplicada nessa pesquisa permitiu uma 

abordagem na qual o conceito de função não foi singularizado a um conjunto 

de regras e algoritmos, outro obstáculo apresentado por Vasconcelos (2015), 

na medida em que as mudanças de quadro, permitidas pelos applets, 

possibilitaram que os alunos mobilizassem conhecimentos antigos para a 

construção de novos conhecimentos e esses novos conhecimentos foram 

utilizados para a construção de outros novos conhecimentos.  

Tais constatações foram possíveis por meio das análises das respostas 

apresentadas nas fichas dos alunos, pelas observações feitas nos momentos 

de aplicação e pela análise dos áudios das gravações das aplicações. 

Apontamos que futuras pesquisas poderão aplicar a sequência de 

atividades desse trabalho em uma engenharia didática de segunda geração, 

que segundo Almouloud (2011): 

... tem como propósito aproveitar o que a primeira 
geração “produziu”. Por exemplo, temos um trabalho 
realizado pelos alunos sobre semelhança de triângulos 
que levou cerca de 10 sessões e a segunda geração vem 
para aplicar isso na aula. Essa sequência didática que foi 
usada com o aluno, analisada na primeira geração, é o 
primeiro produto. Na segunda geração ela passa por uma 
adequação, que vai se adequar às características e às 
necessidades do professor. Em outras palavras, na 
primeira geração você estuda quais as hipóteses, onde é 
o problema e quais suas dificuldades. A engenharia de 
segunda geração não aponta os problemas e sim 
soluções para resolvê-los. (ALMOULOUD, 2017) 
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Novas pesquisas poderão investigar a utilização das reconstruções 

elaboradas no GeoGebra, não utilizadas na sequência de atividades desse 

trabalho, em sequências que envolvam temas diferentes aos de funções 

polinomiais do primeiro e do segundo grau. 

Com base nas reconstruções do Imagiciel, poderão ser investigadas 

novas situações, com as características das construções originais, isto é, que 

partam de situações geométricas e permitam mudanças de quadros, para a 

abordagem, por exemplo, de funções trigonométricas, função exponencial, 

função modular, entre outras. 

Além disso outras pesquisas poderão investigar a adaptação e ou 

aplicação da sequência dessa pesquisa em um ambiente virtual de ensino de 

cursos à distância que envolvam o ensino da Matemática. 
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SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA NO COLÉGIO 

 São Paulo, 20 de abril de 2017. 

Diretor Senhor __________________ 

Eu, Hércules Nascimento Silva, responsável principal pelo projeto de pesquisa desenvolvido no 

curso de Mestrado Acadêmico em Educação Matemática do PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-

GRADUADOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA da PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DE SÃO PAULO, venho pelo presente, solicitar, através do diretor do COLÉGIO 

____________, senhor ___________________, autorização para realizar pesquisa no setor do 

Ensino Médio do Colégio, com alunos do 1º ano. 

O trabalho de pesquisa têm por objetivo investigar em que medida reconstruções de atividades 

do ambiente computacional Imagiciel, feitas com a utilização do GeoGebra, podem contribuir 

nos processo de ensino e aprendizagem do conceito de função real definida por sentenças em 

intervalos reais. Como aporte teórico em nossa pesquisa, utilizamos a dialética ferramenta-

objeto de Douady e como metodologia de pesquisa, sendo essa uma pesquisa qualitativa, 

utilizamos fases da Engenharia Didática. O estudo tem por finalidade buscar respostas que 

possam permitir o aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem de conceitos de 

função real.  

Orientado pela Professora Dra. Celina Aparecida Almeida Pereira Abar e após a aprovação do 

comitê de Ética em Pesquisa, a coleta de dados deste projeto será iniciada, no contraturno das 

aulas dos alunos participantes do projeto, e atendendo a todas as solicitações administrativas e 

pedagógicas do colégio. 

 

Contando com a autorização do senhor _______________, coloco-me à disposição para 

qualquer esclarecimento. 

 

Atenciosamente, 

 

Autorização 

Nome do responsável pelo Colégio______________________________________________ 

RG:     CPF: 

Assinatura:__________________________________________________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O projeto de pesquisa intitulado Uma proposta de reconstrução de 

atividades do Imagiciel mediado pelo GeoGebra, tem por objetivo investigar em 

que medida uma sequência didática de atividades reconstruídas a partir de 

atividade do Imagiciel colaboram para a construção do conceito de função por 

parte de alunos do primeiro ano do Ensino Médio.  

A pesquisa utiliza reconstruções feitas com o GeoGebra de atividades 

de um ambiente computacional chamado Imagiciel, para investigar possíveis 

estratégias didáticas aplicadas ao ensino de funções reais definidas por 

sentenças.  

O software Imagiciel utiliza construções geométricas para 

ensinar/aprender conceitos relativos à função real. Essas construções, não 

rodam mais na maioria dos computadores atuais, além de exigir comandos 

complicados.  

Nesse projeto de pesquisa, o autor procura investigar como a 

reconstrução dessas atividades, feitas com a utilização do GeoGebra, pode 

colaborar para a construção da compreensão acerca do conceito de função 

real definida por sentenças em intervalos reais, por parte dos alunos do 

primeiro ano do Ensino Médio na disciplina de Matemática.  

Para tentar comprovar ou refutar suas hipóteses, o autor do projeto optou por 

realizar uma pesquisa qualitativa e as análises dos dados coletados serão 

feitas com base em algumas fases da Engenharia Didática. Pretendemos 

elaborar um instrumento para ser aplicado com alunos do primeiro ano do 

Ensino Médio na disciplina de Matemática.  

Os dados para o estudo serão coletados nos momentos de aplicação da 

sequência didática, por parte do Pesquisador. Os alunos participantes 

preencherão as fichas das atividades entregues pelo Pesquisador no colégio 

no qual os alunos estudam no contraturno e poderão narrar suas experiências 

e todos os encontros serão gravados em áudio. Tanto os instrumentos de 

coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos 

participantes.  

Em qualquer etapa do estudo o responsável pelo aluno terá acesso ao 

Pesquisador para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), 
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e terá o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer 

penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas pelo 

pesquisador e serão garantidos o sigilo, a privacidade e a confidencialidade 

das atividades desenvolvidas, sendo resguardado o nome dos participantes 

(apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem 

como a identificação do local da coleta de dados.  

Caso haja alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 

pesquisa, se poderá entrar em contato com o Comitê de Ética da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – Sede Monte Alegre, localizado na Rua 

Ministro de Godói, 969 – Perdizes – São Paulo – Cep: 05015-001 – Tel: (11) 

3670-8466.  

Desde já agrademos a colaboração.  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo apresentados pelo 
Pesquisado Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a 
qualquer momento, tem-se o direito de obter outros esclarecimentos sobre a 
pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  
 
Nome do Participante da Pesquisa  
_______________________________________________________________ 

RG:     CPF: 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

_______________________________________________________________ 

Testemunhas: 

Nome__________________________________________________________ 

RG:       CPF: 

Assinatura_______________________________________________________ 

 

Testemunha: 

Nome__________________________________________________________ 

RG:       CPF: 

Assinatura_______________________________________________________ 
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São Paulo,_______de_______________de_______  
 
Declaro que expliquei ao participante da Pesquisa ou a seu Responsável os 
procedimentos a serem realizados neste estudo, seus eventuais 
riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 
penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 
 
 
 
 
______________________                                     ______________________    
Hércules Nascimento Silva                                  Profª. Dra. Celina Aparecida                                     
Pesquisador.                                                             Pereira Abar.  

        Orientadora 
RG: 36110244-6                                RG: 4.350.176 
CPF:400.418.968-31                                                CPF:049.020.688-34   

 
 

 


