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RESUMO 

O presente trabalho de tese foi desenvolvido com a metodologia da Análise Institucional & 

Sequência Didática, dividida em dois grandes momentos designados: Pesquisa Interna e 

Pesquisa Externa. No primeiro deles, realizamos uma análise institucional do objeto 

matemático de referência desta tese, denominado Centro de Massa em uma e duas dimensões, 

proposto no ensino de Cálculo Diferencial e Integral, no Curso de Engenharia Civil do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, no campus da cidade de 

Eunápolis. Essa análise contempla a decisão pela escolha de elementos institucionais 

observados, em conformidade com a nossa problemática e objetivos, que gira em torno das 

práticas efetivas dos estudantes, diante do objeto matemático de referência, num viés ecológico 

e praxeológico, visando contribuir com o processo de ensino e de aprendizagem desse objeto 

do saber. Para tanto, fazemos menção às Teorias Antropológica do Didático, dos Registros de 

Representação Semiótica, bem como a Abordagem Instrumental, constituindo assim o nosso 

quadro teórico de referência, quando nos questionamos: quais são as contribuições da Didática 

da Matemática, na análise de erros cometidos pelos estudantes, face a realização das tarefas que 

envolvam o estudo do Centro de Massa  uni e bidimensionais? A partir da análise institucional, 

elaboramos uma Sequência Didática, organizada em cinco sessões contendo dois Dispositivos 

Experimentais cada uma, que na Pesquisa Externa foi trabalhada com os estudantes da 

instituição de referência e aplicação, utilizando os ambientes de aprendizagem, papel/lápis e 

computacional GeoGebra, bem como Modelos Concretos manipuláveis à mão livre. Para isso, 

partimos da hipótese de que “confrontar os estudantes com situações ou tarefas que podem ser 

analisadas em diferentes registros de representação, mobilizando distintos objetos ostensivos e 

não ostensivos nos diferentes ambientes de aprendizagem, permite-os desenvolver de forma 

mais coesa os conceitos de Centro de Massa na educação superior, auto avaliando, por 

conseguinte, os erros cometidos”. Contudo, é necessário, além da mobilização do bloco 

Teórico-Tecnológico do objeto matemático de referência na pesquisa, a aprendizagem de 

técnicas instrumentais especificas dos ambientes utilizados na realização das referidas tarefas. 

Essa aprendizagem deve ser considerada como um dos objetivos da instituição de referência, 

enquanto responsável pela formação desses estudantes, tidos como futuros profissionais no 

campo da Engenharia. Na análise dos resultados verificamos que a utilização dos ambientes de 

aprendizagem na realização de tarefas organizadas com base na praxeologia modelada do 

Estudo do Centro de Massa, vão além dos conhecimentos desenvolvidos na instituição de 

referência, conduzindo os alunos a acessarem outras possíveis relações existentes fundadas nas 



verificações e no aprendizado investigativo. Além disso, conseguimos identificar a ocorrência 

de vantagens e desvantagens na utilização desses ambientes como instrumentos auxiliares na 

realização dos tipos de tarefas propostas nesta pesquisa. 

Palavras-Chaves: Cálculo Diferencial e Integral; Centro de Massa; Didática da Matemática; 

Análise de Erros; Modelos Concretos; GeoGebra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This thesis was developed using the methodology of Institutional Analysis & Didactic 

Sequence, and divided into two major designated moments: Internal Research and External 

Research. In the first one, we make an institutional analysis of the reference mathematical object 

of this thesis, called Center of Mass in one and two dimensions, proposed in the teaching of 

Differential and Integral Calculus, in the Civil Engineering Course of the Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, on the campus of the city of Eunapolis. This 

analysis examines the choose of observed institutional elements, in accordance with our 

problem and objectives, that revolves around the effective practices of the students, before the 

mathematical object of reference, in an ecological and praxeological bias, aiming to contribute 

to the process of teaching and learning of this object of knowledge. To this end, we mention the 

Anthropological Theories of Didactics, the Semiotic Representation Records, as well as the 

Instrumental Approach, thus constituting our theoretical framework. We then ask ourselves: 

what are the contributions of Didactics of Mathematics, in the analysis of mistakes made by the 

students, in view of the accomplishment of the tasks that involve the study of the one and two-

dimensional Mass Center? From the institutional analysis, we elaborated a Didactic Sequence, 

organized in five sessions containing two Experimental Devices each, which in External 

Research was worked on with the students of the reference and application institution, using 

the learning environments, paper/pencil and computational GeoGebra, as well as Freehandable 

Concrete Models. For this, we start from the hypothesis that “confronting students with 

situations or tasks that can be analyzed in different representation registers, mobilizing different 

ostensive and non-ostensive objects in different learning environments, allows them to develop 

the concepts of Mass Center in higher education more cohesively, thus self-assessing the 

mistakes made”. However, it is necessary, in addition to the mobilization of the theoretical-

technological block of the mathematical object of reference in the research, to learn the 

instrumental techniques specific to the environments used in the accomplishment of these tasks. 

This learning should be considered as one of the objectives of the reference institution, while 

responsible for the training of these students considered to be future professionals in the field 

of Engineering. In the analysis of the results, we found that the use of learning environments to 

perform organized tasks based on the modeled praxeology of the Mass Center. Study goes 

beyond the knowledge developed in the reference institution, leading students to access other 

possible existing relationships based on checks and investigative learning. In addition, we were 



able to identify the advantages and disadvantages of using these environments as auxiliary tools 

to perform the types of tasks proposed in this research. 

Key Words: Differential and Integral Calculus; Mass Center; Mathematics Didactics; Error 

Analysis; Concrete models; GeoGebra. 
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RÉSUMÉ  

Ce travail de thèse a été développé avec la méthodologie de l'analyse institutionnelle & 

séquence didactique, divisée en deux moments principaux désignés: la recherche interne et la 

recherche externe. Dans la première, nous avons développé une analyse institutionnelle de 

l’objet mathématique de référence de cette thèse, nommée Centre de Masse en une et deux 

dimensions, proposée dans l’enseignement du calcul différentiel et intégral, au cours 

d’ingénierie civil de l’Institut fédéral de l’éducation, de la science et de la technologie du Bahia 

- IFBA, sur le campus de la ville d’Eunápolis. Cette analyse envisage la décision de choisir les 

éléments institutionnels observés, selon notre problématiques et à nos objectifs, qui s'articule 

autour des pratiques effectives des étudiants, face à l'objet mathématique de référence, dans un 

biais écologique et praxéologique, visant à contribuer au processus d’enseignement et 

d’apprentissage de cet objet de connaissance. Pour cela, nous considérons les théories 

anthropologiques de la didactique, les registres de représentation sémiotique, ainsi que 

l’approche instrumentale, constituant ainsi notre cadre théorique de référence, lorsque nous 

nous posons les questions suivantes: quelles sont les contributions de la didactique des 

mathématiques, dans l’analyse des erreurs commises par les étudiants, en vue de 

l'accomplissement des tâches qui impliquent l'étude du centre de masse unidimensionnel et 

bidimensionnel? À partir de l'analyse institutionnelle, nous avons élaboré une séquence 

didactique, organisée en cinq sessions contenant chacune deux dispositifs expérimentaux. Cette 

recherche externe a été réalisée avec les étudiants de l’institution de référence et application, en 

utilisant les environnements d'apprentissage papier/crayon et GeoGebra, ainsi que des modèles 

concrets manipulable a main libre. Pour cela, nous partons de l’hypothèse suivante:  «confronter 

les élèves à des situations ou à des tâches pouvant être analysées dans différents registres de 

représentation, mobiliser différents objets ostensibles et non ostensibles dans différents 

environnements d’apprentissage, leurs permettent de développer de manière plus cohérente les 

concepts de Centre de masse dans l'enseignement supérieur, auto-évaluant ainsi les erreurs 

commises ». Cependant, il est nécessaire, en plus la mobilisation du bloc théorico-

technologique de l'objet mathématique de référence dans la recherche, d'acquérir 

l'apprentissage de techniques instrumentales spécifiques aux environnements utilisés dans 

l'accomplissement de ces tâches. Cet apprentissage doit être considéré comme l’un des objectifs 

de l’institution de référence, responsable de la formation de ces étudiants, considérés comme 

de futurs professionnels dans le domaine de l’ingénierie. Lors de l’analyse des résultats, nous 

avons constaté que l’utilisation d’environnements d’apprentissage pour effectuer des tâches 



organisées à la base de la praxéologie modélisée de l’étude de Centre de Masse, ça dépend des 

connaissances acquises dans l’institution de référence, ce qui conduisait les étudiants à accéder 

à d’autres relations possibles basées sur les contrôles et apprentissage d'investigation. De plus, 

nous avons pu identifier les avantages et les inconvénients de l'utilisation de ces environnements 

comme outils auxiliaires pour effectuer les types de tâches proposés dans cette recherche.  

Mots-clés: Calcul Différentiel et Intégral; Centre de Masse; Didactique des Mathématiques; 

Analyse d'erreur; Modèles Concrets; GeoGebra. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 Esta pesquisa surge a partir de inquietações das práticas docentes, emergidas das minhas 

vivências na docência superior, nas disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral (CDI). Desde 

2009, enquanto professor vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA), no campus Eunápolis, tive a oportunidade de trabalhar com os componentes 

curriculares de CDI, a contar do CDI I até o CDI IV, ofertados no Curso de Licenciatura em 

Matemática – CLIMA e, posteriormente, a partir do ano de 2014, no Curso de Engenharia Civil 

(CENC), os componentes CDI I, CDI II e CDI III. 

 No início das referidas vivências no Instituto, enquanto Instituição do Ensino Superior  

(IES), ocorreram desafios relacionados ao ensino e à aprendizagem da Matemática nas 

disciplinas supracitadas, em sala de aula, ligados às dificuldades de estudantes que 

manifestavam explicitamente a incapacidade de realizarem tarefas que exigissem a mobilização 

de conteúdos da Matemática, principalmente referentes a Funções e Trigonometria, bem como 

a interpretação de situações problema, propostas nas Instituições de Educação Básica – IEB, 

que servem de suporte para o avanço no tratamento dos objetos matemáticos ensinados nas IES.  

 Nos anos letivos de 2009 e 2010, períodos em que foram lecionadas pela primeira vez 

as disciplinas de CDI I a CDI IV, codificadas respectivamente por MT0103, MAT107, MT0108 

e MAT115, ocorreram resultados pouco favoráveis no que diz respeito ao número de 

aprovações, como pode ser observado na Tabela 1. A metodologia utilizada resumia-se à 

aplicação de provas escritas (em média três por semestre) que abarcassem os conteúdos 

propostos na ementa de cada disciplina, além de algumas pontuações extras, para complementar 

as notas, mediante atividades relativas à resolução de questões escritas. 
 

Tabela 1 – Resultados Quantitativos Semestrais de CDI na Licenciatura em Matemática 

Ano Semestre Disciplinas 
Estudantes 

Matriculados 
Estudantes 
Aprovados 

Estudantes 
Reprov. Média 

Estudantes 
Reprov.  Falta 

2009 1º MT 0103 17 03 09 05 

2010 
1º MAT107 15 02 07 06 

2° MT0108 04 00 04 00 

2011 
1º MAT115 09 03 05 01 

2º MT0108 09 07 02 00 

2012 1º MAT115 10 09 00 01 

2014 1º MAT107 11 04 05 02 

 2º MT0103 19 02 08 09 

2015 2º MT0108 07 01 01 05 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 Observando a Tabela 1, podemos constatar, com referência ao número de estudantes 

matriculados, que a quantidade de aprovados é praticamente sempre menor do que a quantidade 

de estudantes reprovados por média e/ou por faltas. Os estudantes reprovados por falta são 

relativos, em sua maioria, ao abandono de discentes na disciplina durante cada semestre letivo.  

 Ainda na Tabela 1, ocorrem exceções relativas ao número de estudantes reprovados, 

que é menor do que o de estudantes aprovados, nas disciplinas de CDI III e IV, nos anos de 

2011 e 2012, respectivamente. Isso ocorreu porque, além da aplicação de provas tradicionais 

escritas durante o semestre, era necessária a solicitação de trabalhos com muitas pontuações 

extras, na tentativa de minimizar o quadro de rendimentos baixos dos estudantes.  

 No ano de 2014, foi aprovado e implementado um curso novo de graduação no IFBA, 

campus Eunápolis, o Curso de Engenharia Civil, onde passei a lecionar Cálculos, para 

estudantes ingressantes. Diferentemente do Curso de Licenciatura em Matemática, doravante 

denominado CLIMA, existiam, quase sempre, mais estudantes matriculados nas turmas de CDI, 

codificados por: CDI1001, CDI1002, CDI3001 e CDI4001, respectivamente. Apresento, na 

Tabela 2, um panorama do número de aprovados e reprovados em relação ao total de estudantes 

matriculados nessas disciplinas, nos anos letivos de 2014 a 2017. Podemos também observar, 

assim como no CLIMA, um alto índice de reprovação nos primeiros dois anos do curso.  

 
Tabela 2 – Resultados Quantitativos Semestrais de CDI na Engenharia Civil 

Ano Semestre Disciplinas 
Estudantes 

Matriculados 

Estudantes 

Aprovados 

Estudantes 

Reprov. Média 

Estudantes 

Reprov. Falta 

2014 
1º CDI1001 40 12 16 12 
2º CDI1002 12 05 07 00 

2015 
1° 

CDI1001 37 07 09 21 
CDI3001 05 04 01 00 

2º CDI1002 20 06 03 11 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Porém, a partir dos anos de 2016 e 2017, houve um aumento relativo na quantidade de 

estudantes aprovados em relação ao total de matriculados, na disciplina de MAT107, no 

CLIMA: 70% dos estudantes aprovados, 10% reprovados e uma evasão de 20%, do total de 10 

discentes em 2017 e de 8, em 2016, perfazendo, nesse último, 62,5% de aprovados, 12,5% 

reprovados e 25% de evasão. Já no CENC, em relação às disciplinas CDI1001 e CDI1002, 

respectivamente, temos, em 2016, 51 e 49 discentes matriculados e, em 2017, 46 e 42 

estudantes, com um aproveitamento também positivo em relação a anos anteriores, conforme 

destacado na Figura 1, mas ainda com grande índice de evasão, principalmente para os 

ingressos de CDI1001. 
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Figura 1 – Resultados Quantitativos Anuais de CDI na Engenharia Civil 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Esse quadro de aumento quantitativo nas disciplinas indicadas se deu principalmente 

por conta da mudança metodológica, em comparação aos procedimentos utilizados nos anos 

anteriores. Nesses componentes curriculares, foram aplicadas diversas provas escritas 

continuamente, abarcando o conteúdo mais particionado, através de uma nova proposta para o 

estudante poder analisar seu próprio erro, sendo também avaliado nessa análise. Essa 

abordagem se mostrou eficaz do ponto de vista quantitativo, porém, ainda com vistas a 

progredir em relação às particularidades dos objetos matemáticos, os quais encontram entraves, 

principalmente quanto à manipulação dos conteúdos, durante os tratamentos e conversões, para 

os diferentes registros de representação semiótica, notadamente nos registros algébrico, gráfico, 

numérico e de língua materna. 

 A mudança relativa ao aumento de aprovados, mediante à nova proposta metodológica, 

nas turmas de CDI, durante a docência no ensino superior, comprovada por resultados positivos, 

quantitativamente, diante de outros resultados ora não muito favoráveis, está sendo possível 

mediante um processo reflexivo acerca da prática do pesquisador, a partir de diversas 

inquietações que o levam a repensar não só na metodologia de ensino, mas, também, em como 

realmente fazer com que meu estudante da IES, que muitas vezes é deixado de lado, como ser 

individual na sala de aula, possa explicitar mais sobre suas dificuldades, frente aos objetos 

matemáticos direcionados ao seu processo de aprendizado. Segundo Dorigon e Romanowski, 

“A reflexão surge associada ao modo como se lida com os problemas da prática, à possibilidade 
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de incerteza, estando aberta a novas hipóteses, dando forma a esses problemas e descobrindo 

novos caminhos, chegando então às soluções” (DORIGON, ROMANOWSKI, 2008, p.13).  

 Ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências 

(PPGEFHC), da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Estadual de Feira de 

Santana  (UEFS), o pesquisador passa a apresentar e discutir as informações e direcionamentos 

sobre sua prática docente na IES, juntamente com seus orientadores, emergindo assim a 

problemática da nossa pesquisa, que apresentamos a seguir. 

 

1.1. PROBLEMÁTICA 
 

As discussões sobre o conhecimento provavelmente representam o maior destaque ao 

longo da história do Currículo. Essas concepções se alteram em função das diferentes 

finalidades e, também, dos contextos sociais nos quais são gestadas. Consequentemente, essas 

concepções determinam as abordagens que nortearão as escolhas para tratamento dos 

conhecimentos escolares – objetivo e razão das atividades pedagógicas. 

De modo geral, os conhecimentos das Ciências Exatas, especialmente a Matemática, 

estão relacionados à perspectiva acadêmica que se fundamenta na existência de regras e 

métodos e que pressupõem testes de validação. Ou seja, de acordo com Lopes e Macedo (2012), 

um conjunto de concepções, ideias, teorias, fatos e conceitos submetidos às regras e aos 

métodos de comunidades intelectuais específicas. 

Nessa perspectiva, os saberes a serem ensinados na escola e pautados na lógica dos 

conhecimentos disciplinares acadêmicos são alicerçados na ideia de cânone: conhecimentos 

selecionados para transmissão às gerações mais novas, predominando a lógica do conhecimento 

produzido pela humanidade. Em síntese, a escola deve priorizar a aquisição de princípios que 

assegurem a compreensão do padrão que garantirá o desenvolvimento cognitivo do estudante. 

Dessa forma, as metodologias de ensino utilizadas por parte de alguns docentes, como 

entendida por nós, privilegia posturas passivas dos estudantes, enfatizando apenas a aplicação 

de tarefas e técnicas, sem tanta preocupação com a reflexão e a compreensão acerca do objeto 

de estudo e que perdura em muitas IES. Porém, o que assinalamos aqui não é para minimizar 

essa metodologia, mas, sim, destacar que pode ocorrer uma prática de ensino que contemple a 

postura transmissiva, comumente usada pelos docentes, mas que intercale outras abordagens 

que possam proporcionar o repensar da prática em sala de aula, bem como contribuir para o 

processo de aprendizagem do estudante. Afinal, na visão de Almouloud (2007, p. 131), para 

atestar a aquisição da noção matemática, precisam existir condições propiciais de utilização 
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desse desenvolvimento, gerando conexões intra e interdisciplinares, com o intuito de revelar, 

para o aluno, o real significado dessa noção.  

Logo, acreditamos que uma das metodologias de ensino que contribui para a prática 

docente, em relação ao conhecimento dos erros dos estudantes, podendo ser utilizada a favor 

do repensar dessa prática, além de ser capaz de propiciar novos caminhos para o ensino, é a da 

análise de erros, pois, conforme Brito e Nunes (2017): 

A análise de erros pode ser abordada como metodologia de ensino, desde que 
empregada em sala de aula com o objetivo de explorar o erro e utilizá-lo como 
instrumento de aprendizagem, por meio do qual o aluno adquire a oportunidade de 
questionar suas resoluções e o professor de autoanalisar a eficácia de sua prática 
docente e identificar as dificuldades dos discentes. (BRITO, NUNES, 2017, p. 278, 
grifo nosso) 

 

 A partir desses erros, é possível retirar informações importantes, acerca de 

conhecimentos prévios, que não foram bem apropriadas pelos estudantes, bem como verificar 

se a apropriação dos conhecimentos atuais, propostos nas disciplinas, em especial o Cálculo 

Diferencial e Integral, está em conformidade com os objetivos propostos pelo professor ou, 

ainda, se é necessário que ocorram ajustes na praxeologia docente para que seja possível superar 

as dificuldades que permeiam a aprendizagem dos estudantes. 

Além disso, esse viés metodológico também pode ser associado à utilização de 

tecnologias, sejam digitais ou materiais concretos manipuláveis, visando potencializar os 

ambientes de aprendizagem, direcionando, assim, o estudante a ser o sujeito construtor do seu 

próprio conhecimento. Relativo à utilização das tecnologias digitais, Gabriel (2013) sublinha 

que:  

[...] o professor exerce um papel essencial nesse novo mundo digital, não mais como 
um provedor de conteúdo, mas funcionando como um catalisador de reflexões e 
conexões para seus alunos nesse ambiente mais complexo, que também é mais rico e 
poderoso. A era digital requer novas habilidades tanto dos estudantes quanto dos 
professores e educadores. (GABRIEL, 2013, p. 23) 
 

No que diz respeito aos materiais concretos manipuláveis, Castelnuovo (1970), baseado 

nas teorias piagetianas, sustenta que: 

[...] que o interesse da criança não seja atraído pelo objeto material em si ou pelo ente 
matemático, senão pelas operações sobre o objeto e seus entes. Operações que, 
naturalmente, serão primeiro de caráter manipulativo para depois interiorizar-se e 
posteriormente passar do concreto ao abstrato. Recorrer a ação, diz Piaget, não conduz 
de todo a um simples empirismo, ao contrário, prepara a dedução formal ulterior, 
desde que tenha presente que a ação, bem conduzida, pode ser operatória, e que a 
formalização mais adiantada o é também" [CASTELNUOVO, 1970, p. 23] 
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 A partir desses posicionamentos sobre as tecnologias, destacamos que o docente deve 

sempre estar atento quanto à utilização de uma proposta pedagógica que possibilite um 

adequado manuseio e que permita uma real aprendizagem ativa do sujeito aprendente. Este deve 

ser protagonista no processo de aprendizagem, podendo utilizar o material, seja ele digital ou 

concreto, como catalizador facilitador do conhecimento relacionado ao objeto matemático que 

será estudado.  

Em relação ao nosso objeto matemático de referência, Centro de Massa (CM), cujo 

habitat principal ocorre nas disciplinas CDI1002 e CDI4001, havendo uma ligação intima na 

abordagem desses componentes, no que tange a uma continuação expandida de um domínio 

real para um domínio multidimensional, em especial nos cursos do IFBA, os estudantes 

encontram, institucionalmente, uma organização matemática num estilo mais tecnicista, 

concentrada em tarefas com aplicações imediatas de técnicas. Durante o processo de ensino do 

docente, através de suas práticas embebidas das referências dos livros didáticos, essas tarefas, 

em sua maioria, no que diz respeito ao objeto em questão, abordam situações que trazem as 

técnicas associadas de modo que o estudante as incorpora de forma algoritmizada, sem grandes 

reflexões. 

A escolha do Centro de Massa como objeto matemático de referência para nossa 

pesquisa se deu principalmente por sua importância para os cursos superiores do IFBA, campus 

Eunápolis, que possuem a disciplina em suas estruturas curriculares, pois ocorre ligação direta 

com outras áreas do conhecimento, em especial a Física. Sendo assim, o CM é um conteúdo de 

grande valia para estudantes da Engenharia Civil por suas relações com diversas disciplinas 

específicas do seu percurso formativo. 

Nesse processo, um software como o GeoGebra1, ou outras ferramentas tecnológicas 

digitais, pode ser útil e enriquecedor nas relações pessoais e institucionais dos estudantes com 

esse objeto, trazendo um viés mais desfocado da visão apenas tecnicista2 que, por vezes, é 

praticada e utilizada pelo estudante. Com uma interface eficaz, o GeoGebra pode ser uma 

tecnologia parceira do estudante, durante o processo de gênese instrumental em relação ao 

objeto matemático de referência. Com efeito, a mobilização desse objeto matemático pode se 

tornar mais atrativa e investigativa. 

                                                 
1 Uma das tecnologias principais, utilizada nesse trabalho, que será melhor detalhada no capítulo 5. 
2 “Os conteúdos, sob esse enfoque, aparecem dispostos em passos sequenciais em forma de instrução programada 
onde o aluno deve realizar uma série de exercícios do tipo: “resolva os exercícios abaixo, seguindo o seguinte 
modelo...” (FIORENTINI, 1995, p. 16). 
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Acreditamos que a utilização do software GeoGebra, na busca da solução de um dado 

problema, não se resume ao apertar de teclas, mas, sim, à mobilização dos conhecimentos 

matemáticos visados e à gestão de potencialidades desse instrumento em torno de referido 

objeto e sua manipulação nos diferentes registros de representação, gráfico, algébrico e 

numérico, pois os resultados correspondentes, quando analisados em concomitância, podem 

contribuir para que o estudante consiga associar melhor as relações entre esses registros. Com 

isso, o conhecimento a respeito do objeto matemático estudado se torna mais sólido e eficaz. 

Porém, esse processo de investigação deve ser mediado pelo professor que, mesmo 

dando autonomia para o estudante, saiba provocá-lo a descobrir e tirar suas próprias conclusões. 

A utilização do GeoGebra pode se tornar bastante útil na elaboração de problemas envolvendo 

Centro de Massa ao contribuir para manipulações que permitam elucidar a compreensão das 

técnicas estabelecidas nos diversos livros didáticos de ensino superior e que pouco atrelam 

ferramentas tecnológicas para o suporte da aprendizagem, por exemplo, com a construção de 

modelos geométricos, o que pode se tornar um entrave para o estudante. 

Não obstante, o trabalho com materiais concretos manipuláveis à mão livre também é 

de grande valia para o processo de ensino e de aprendizagem, mesmo no ensino superior, onde 

o estudante, principalmente nas aulas de Cálculo Diferencial e Integral, fica limitado apenas à 

utilização de tecnologias3 com suas respectivas técnicas associadas. Porém, isso deve ser 

realizado com uma utilidade efetiva para o desenvolvimento da prática docente-discente, com 

vistas a propiciar a mobilização de saberes que elucidem conceitos e, posteriormente, novas 

técnicas para o estudante.  

Para compreendermos de forma eficaz a utilização, tanto do ambiente computacional 

GeoGebra, quanto dos Modelos Concretos Manipuláveis, encontramos fundamentação na 

Abordagem Instrumental  (ABIN), de Rabardel (1995), que visa a estabelecer um processo de 

gênese instrumental através da transformação gradativa do artefato (ferramenta) tecnológico 

proposto em instrumento capaz de contemplar a tríade sujeito-objeto-instrumento. 

Esse processo da utilização de tecnologias é apoiado também em teorias, como a Teoria 

Antropológica do Didático  (TAD) (Chevallard, 1992), mediante à análise institucional do 

objeto e dos sujeitos envolvidos na pesquisa, observando ainda os livros didáticos e os diversos 

documentos oficiais que norteiam o ensino superior, em concordância com os específicos da 

instituição de referência, visando notadamente à análise das práticas dos estudantes em torno 

do objeto matemático de referência, no decorrer de anos pretéritos, envolvendo o estudo das 

                                                 
3 Tecnologias aqui, assumi um conceito voltado para a Didática da Matemática, mais especificamente relacionado 
aos estudos da TAD – Teoria Antropológica do Didático e será elucidado no capítulo três do nossos trabalho. 
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autoanálise de erros e dos ambientes tecnológicos que serão utilizados (GeoGebra e Modelos 

Concretos). Essas tecnologias foram analisadas e utilizadas na elaboração de uma Sequência 

Didática  (SD), organizada em cinco sessões, contendo Dispositivos Experimentais (DE), e 

aplicada aos estudantes visando à aprendizagem do objeto CM.  

Tanto na análise institucional quanto na aplicação da SD, adentramos no estudo 

praxeológico desse objeto do saber com ênfase na mobilização dos ostensivos e não-ostensivos. 

Esse aspecto encontra sólidos elementos de análise na Teoria dos Registros de Representação 

Semiótica  (TRRS) (DUVAL, 1995), dando suporte no que tange à verificação dos 

conhecimentos mobilizados pelos autores de livros e pelos estudantes no processo de ensino e 

aprendizagem do objeto CM, nos ambientes papel/lápis e computacional GeoGebra, nos 

diferentes registros semióticos: algébrico, gráfico, numérico e de língua materna (HENRIQUES 

& ALMOULOUD, 2016).  

Assim, mediante o exposto e visando um trabalho ancorado nas disciplinas de CDI, em 

especial na instituição de referência e aplicação, CDI1002, com uma metodologia de ensino 

voltada à utilização de tecnologias, relativa ao aprendizado do Centro de Massa, para estudantes 

vinculados ao Curso de Engenharia Civil, do IFBA, campus Eunápolis, formulamos a seguinte 

hipótese de pesquisa: 

 

Uma mudança na organização didática da instituição de referência, utilizando tecnologias, 

no ensino de Centro de Massa, nos espaços uni e bidimensional, se faz necessária para que 

o estudante possa refletir sobre suas práticas na aprendizagem desse objeto, possibilitando, 

assim, um trabalho mais significativo. 

 

 Com base nessa hipótese, em concordância com nossa problemática, discutida 

anteriormente, apresentamos, a seguir, as questões de pesquisa para o desenvolvimento do 

nosso trabalho. 

 

1.2. QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Conforme já mencionado anteriormente, o nosso estudo abrange a análise das relações 

ou práticas dos estudantes do Ensino Superior com o objeto de estudo Centro de Massa, nos 

espaços uni e bidimensional, visando à aprendizagem significativa desse objeto matemático. 

Esse processo será mediado pela utilização de tecnologias, especificamente o ambiente 

computacional GeoGebra e os Modelos Concretos. 
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Na abordagem institucional, em torno do objeto matemático de estudo, foi preciso 

conhecer a ecologia desse objeto do saber, Centro de Massa, a fim de identificar sua 

organização matemática, que ocorre no curso de Engenharia Civil, na disciplina de Cálculo II, 

como instituição de referência, bem como utilizar a análise praxeológica para identificar e 

analisar os tipos de tarefas e técnicas utilizadas, além de entender como as tecnologias e as 

teorias se justificam mediante a abordagem teórica da TAD. Com isso, elucidamos a nossa 

primeira questão de pesquisa: 

 

1) Qual é a organização matemática relativa aos conceitos de Centro de Massa, na 

instituição de referência, mediante o ensino de Cálculo Diferencial e Integral II, no 

curso de Engenharia Civil do IFBA, campus Eunápolis? 

 

Investigar essa ecologia do saber, observando o que existe e não existe, bem como o que 

poderia existir, e as condições de como isso ocorre na instituição onde vive o objeto Centro de 

Massa nos direcionou a entender como são desenvolvidas as técnicas associadas às tarefas que 

contemplam esse objeto. Isso se deu através das análises de livros didáticos e programas de 

ensino ligados aos componentes curriculares institucionais, em particular do IFBA, campus 

Eunápolis.  

Além disso, conhecermos a realidade dos estudantes frente aos erros encontrados dentro 

dessas instituições, acerca do processo de ensino e de aprendizagem perante o estudo do Centro 

de Massa, também se faz necessário. Para tanto, um olhar mais apurado, com a utilização da 

Teoria dos Registros de Representação Semiótica (Duval, 1999), foi considerado sobre alguns 

instrumentos avaliativos aplicados a estudantes pertencentes à instituição pesquisada durante 

os semestres anteriores ao da aplicação da nossa pesquisa, levando-nos à resposta sobre o 

seguinte questionamento: 

 

2) Quais são os saberes inerentes ao processo de ensino e aprendizagem do Centro de 

Massa que causam maiores entraves aos estudantes?  

 

Durante essa investigação foram considerados estudos relativos aos Registros de 

Representações Semióticas, associados às representações nos diversos registros: algébrico, 

numérico, gráfico e de língua materna. Posteriormente, conhecendo-se o habitat e os nichos 
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ecológicos nos quais o objeto CM se associa, partimos para a investigação, ainda nessa 

instituição de referência, a partir das observações dos livros didáticos e documentos oficiais, 

sobre como ocorre a utilização de tecnologias de quaisquer natureza (digitais ou não), em 

CDI1002, no curso de Engenharia Civil, do IFBA, campus Eunápolis. Em especial, 

verificaremos, com aporte teórico da Abordagem Instrumental (Rabardel, 1995), a relação entre 

os estudantes e os artefatos tecnológicos, particularmente o software matemático GeoGebra e 

os Modelos Concretos Manipuláveis. Nesse âmbito, fomos capazes de inferir sobre a terceira 

questão de pesquisa: 

 

3) Quais são as potencialidades dos ambientes computacional GeoGebra e Modelos 

Concretos Manipuláveis no estudo do Centro de Massa para uma e duas dimensões?  

 

Após analisar as potencialidades e os entraves em torno do software GeoGebra e dos 

materiais manipuláveis concretos, com alicerce teórico da ABIN, entendemos melhor como 

essas tecnologias podem contribuir para o estudo de possíveis interações entre o objeto 

matemático CM e os sujeitos da instituição de aplicação. Visto isso, sustentamo-nos em quadros 

teóricos propostos (TAD e TRRS), destacando os objetos ostensivos e não-ostensivos, bem 

como os registros semióticos para o estudo desse objeto na instituição, o que ocorreu através da 

aplicação dos DE desenvolvidos na SD e propostos para utilização das tecnologias ligadas à 

pesquisa. Com isso, pudemos identificar as diversas potencialidades que o ambiente 

computacional GeoGebra e os materiais manipuláveis proporcionam ao processo de 

aprendizagem do CM, em CDI1002, no curso de Engenharia Civil. Com efeito, inferimos sobre 

a questão: 

 

4) Como a utilização do ambiente computacional GeoGebra e dos Modelos Concretos 

influenciam nas práticas efetivas dos estudantes, mediante a aplicação de tarefas pré-

estabelecidas com suas técnicas em torno do estudo do Centro de Massa, em Cálculo 

Diferencial e Integral II, no Curso de Engenharia Civil?  

 

Essas questões foram necessárias para traçarmos os objetivos a seguir, que nortearam o 

desenvolvimento de nossa pesquisa, frente ao objeto matemático CM. 
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1.3. OBJETIVO GERAL 

 

Investigar, a partir de mudanças na organização didática, o aprendizado do objeto 

matemático Centro de Massa, através da utilização de tecnologias, e as contribuições ocorridas 

durante o processo de reflexão das práticas efetivas dos estudantes no curso de Engenharia Civil 

do IFBA, campus Eunápolis, em Cálculo Diferencial e Integral. 

 A partir desse objetivo geral, apresentamos a seguir os objetivos específicos que 

almejamos alcançar ao longo do desenvolvimento de nossa pesquisa. 

 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Realizar análise institucional acerca do objeto matemático de referência Centro de 

Massa/Centroide, nos espaços uni e bidimensional, considerando corpos pontuais e 

superfícies planas, a partir dos documentos oficiais, das autoanálises de erros dos 

estudantes e do livro didático indicado pela instituição de referência (Curso de 

Engenharia Civil);  

· Identificar e analisar a relação institucional do ambiente computacional GeoGebra, bem 

como da utilização de Materiais Concretos, frente às dificuldades/facilidades de 

interface desses instrumentos tecnológicos em relação ao nicho ecológico do Centro de 

Massa; 

· Investigar as técnicas instrumentais, referentes às tecnologias (GeoGebra e MC), que 

intervêm no desenvolvimento de tarefas, em uma praxeologia modelada, e na 

aprendizagem dos estudantes da instituição de referência e aplicação;  

· Analisar as práticas institucionais dos estudantes do Curso de Engenharia Civil, na 

disciplina de Cálculo II (Instituição de Referência e Aplicação), acerca do processo de 

aprendizagem frente aos estudos dos conceitos de Centro de Massa/Centroide;  

· Analisar os tipos de representações semióticas referentes aos conceitos de Centro de 

Massa, bem como os objetos ostensivos e não-ostensivos correspondentes, mobilizados 

pelos estudantes durante a execução de suas práticas efetivas na instituição de aplicação. 
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 Com vistas a atingir os nossos objetivos traçados, fizemos inicialmente uma breve revisão 

de literatura sobre o objeto matemático CM, apoiando-nos no quadro teórico constituído por três 

teorias articuladas, que apresentaremos posteriormente, e nos ancoramos na metodologia da Análise 

Institucional & Sequência Didática (AI&SD). Agora, daremos continuidade ao nosso trabalho 

apresentando sequencialmente sua organização. 

 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO DE TESE 

 

Envoltos nas informações apresentadas até aqui e de posse dos conhecimentos 

adquiridos em pesquisas, leituras e discussões, em meio a orientações e participações de eventos 

na área, apresentaremos, nesta parte, a estrutura do nosso trabalho de tese, divido em sete 

capítulos. 

No primeiro capítulo, temos a Introdução, onde já descrevemos nossas inquietações, 

principalmente a partir da experiência do doutorando, pesquisador principal do trabalho, 

enquanto professor atuante no Ensino Superior, em disciplinas de Cálculo Diferencial e 

Integral, bem como as questões que respondemos sobre o estudo proposto e os objetivos da 

pesquisa, além da organização geral do nosso trabalho, contemplando sua estrutura.  

O segundo capítulo destina-se à apresentação de uma breve Revisão de Literatura, em 

torno do estudo do Centro de Massa e das principais abordagens nas IES, em especial nos cursos 

de ciências exatas, em artigos científicos e trabalhos acadêmicos em geral, que englobam a 

utilização didática de tecnologias para esse objeto.  

Apresentamos uma breve Abordagem Histórica-Epistemológica no terceiro capítulo, 

trazendo pontos relativos ao nosso objeto matemático do saber, o Centro de Massa. 

 O quarto capítulo reservamos para a apresentação do Quadro Teórico, no qual nos 

alicerçamos no universo das teorias em Didática da Matemática, buscando notadamente os 

elementos da Abordagem Instrumental (ABIN), de Pierre Rabardel, da Teoria Antropológica 

do Didático (TAD), proposta por Yves Chevallard, e da Teoria dos Registros de Representação 

Semiótica (TRRS), cuja autoria é de Raymond Duval, para a análise e compreensão do objeto  

matemático de estudo, Centro de Massa, na instituição de referência e aplicação. 

No quinto capítulo, apresentamos a Metodologia da Pesquisa que escolhemos, a 

Análise Institucional & Sequência Didática (AI&SD), proposta por Henriques (2016), assim 

como o percurso metodológico que trilhamos nesse trabalho. 

O sexto capítulo direciona a pesquisa para a Análise Institucional em torno do nosso 

objeto matemático de referência, o Centro de Massa, apresentando as análises de elementos 
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institucionais escolhidos, como o documento oficial para a IES, o Projeto Político Pedagógico  

(PPC) do Curso de Engenharia Civil, do IFBA, campus Eunápolis, com destaques do Parecer 

Conselho Nacional de Educação (CNE), que estabelece diretrizes curriculares para implantação 

de cursos de engenharia, bem como de dois Livros Didáticos (LD), sugeridos nas ementas da 

disciplina de CDI1002. Além disso, trazemos uma breve abordagem da análise de erros 

cometidos pelos estudantes, no tratamento de tarefas ligadas ao estudo do CM, oriundas do 

Cálculo Diferencial e Integral, nos semestres letivos decorridos nos anos de 2016 e 2017 na 

instituição de referência. Terminamos o capítulo com as análises do ambiente computacional 

GeoGebra e dos Modelos Concretos (MC) com o intuito de envolver a utilização de tecnologias 

nos estudos matemáticos do nosso objeto. 

No sétimo capítulo, apresentamos nossa Sequência Didática (SD), elaborada com base 

na análise institucional do capítulo anterior, envolvendo a utilização de artefatos tecnológicos 

ligados ao software GeoGebra e MC. A SD é constituída de Dispositivos Experimentais 

aplicados aos estudantes em cinco sessões. Com efeito, discorremos nesse mesmo capítulo 

sobre a análise a priori das tarefas que compõem esses dispositivos, visando a inferir sobre os 

resultados obtidos durante a aplicação da SD, considerando os recortes dos manuscritos de 

práticas e das opiniões dos estudantes ligados à instituição CDI1002. Além disso, fechamos 

esse momento com a análise de um instrumento aplicado, após a SD, sobre o CM. 

Por fim, no oitavo capítulo, apresentamos as Considerações Finais, com o 

levantamento crítico sobre todo o trabalho. Após esse momento, trazemos as Referências, os 

Anexos e os Apêndices dessa produção acadêmica.  

Considerando essa organização, entramos a seguir numa breve apresentação da revisão 

de literatura, mergulhando na leitura de algumas pesquisas atuais voltadas ao estudo do Centro 

de Massa nas IES.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

  

Nossa abordagem agora traz à tona estudos, a partir da literatura acadêmica, que dizem 

respeito ao objeto matemático Centro de Massa. Especificamente, resolvemos analisar práticas 

em torno desse saber referentes às aplicações com tecnologias a fim de contribuir com o 

processo de ensino e aprendizagem na educação superior, principalmente em cursos da área de 

ciências exatas.  

Esse processo de estudo, levou-nos a destacar, nessas obras, aspectos ligados aos 

elementos principais contemplados pelos autores, como indicação dos títulos, objetivos, 

metodologia e quadro teórico, bem como os resultados alcançados com as práticas analisadas. 

A investigação para escolha dos materiais selecionados ocorreu em anais de eventos científicos 

(SIPEMAT, SINECT etc.) e em periódicos especializados (UFRJ, UFSC etc.). No Quadro 1, 

destacamos as seis obras que estudamos e, em seguida, a descrição individual, por material, dos 

aspectos que destacamos. 

 

Quadro 1 – Obras analisadas na revisão de literatura 

AUTORES TÍTULOS DAS OBRAS / REFERÊNCIAS 

Trevisan, E. P; 
Trevisan, A. C. R. 

Teorema de Pappus-Guldin com o auxílio dos softwares 
Maxima e Winplot: Atividade aplicada a uma turma de 

Cálculo II, 3º SIPEMAT – Simpósio Internacional de Pesquisa 
em Educação Matemática, UFC, Ceará, Brasil, 2012. 

 

Rigitano, A. C. 

Uma utilização do aplicativo Mathematica destinada ao 
cálculo de características geométricas de figuras planas para 

o ensino de teoria das estruturas, COBENGE – Congresso 
Brasileiro de Ensino de Engenharia, Brasília, Brasil, 2004.  

 

Fontes, A. S; Ramos, F. 
P; Deimling, C. V. 

Materialização de questões relacionadas a Centro de Massa: 
uma atividade aplicada a licenciandos, Revista Brasileira de 

Física Tecnológica Aplicada, Ponta Grossa, v. 4, p. 52-71, 2017. 
 

Simões, R; Siple, I. Z; 
Figueiredo, E. B de. 

Aplicação da integral na determinação de características 
geométricas de seções planas de estruturas em barras, 
SINECT – IV Simpósio Nacional de Ensino de Ciências e 

Tecnologia, Ponta Grossa, PR, 2014. 
 

Silva, J. C da; Pedra, P. 
P. 

O ensino do conceito centro de massa nos cursos de graduação, 

Latin-American Journal of Physics Education, v. 5, n. 3, 2011. 
 

Assis, A. K. T. 
Arquimedes, o centro de gravidade e a lei da alavanca, 
tradução, Ed. Apeiron Montreal, Quebec, Canada, 2008. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Para ocorrência do processo investigativo, escolhemos estabelecer palavras-chave 

relativas ao estudo do CM e da utilização de tecnologias vinculadas ao processo de ensino e de 

aprendizagem desse objeto, como: “Centro de Massa”, “GeoGebra”, “Modelos Concretos”, 

“Tecnologias Digitais no Cálculo Diferencial e Integral”, entre outras. Não estabelecemos uma 

linha temporal, como podemos notar no Quadro 1, consideramos apenas o que havia de mais 

próximo ao nosso estudo, propiciando um olhar crítico e colaborativo para nossa pesquisa.  

A primeira obra, intitulada “Teorema de Pappus-Guldin com o auxílio dos softwares 

Maxima e Winplot: Atividade aplicada a uma turma de Cálculo II”, refere-se a um relato de 

experiência numa turma de Cálculo Diferencial e Integral II, no curso de Ciências Naturais e 

Matemática, da Universidade Federal de Mato Grasso (UFMT), cujo objetivo principal é a 

abordagem da aplicação dos softwares Maxima e Winplot para validação do Teorema de 

Pappus-Guldin.  

 Em uma narração sucinta, trazendo poucas abordagens teóricas, apenas se apoiando 

acerca da utilização de tecnologias digitais, mas não usando esse termo em sua escrita, nos 

trabalhos de Machado (2006), Borba e Penteado (2001), Coscarelli (1998) e Borba (1999), os 

autores trazem inicialmente o posicionamento sobre a importância dessa utilização, destacando 

que “de maneira geral, ela ajuda o aluno a conjecturar e testar hipótese de uma forma diferente 

do habitual, dando mais agilidade e mais flexibilidade ao aprendiz, proporcionando assim uma 

assimilação diferenciada do objeto estudado (TREVISAN, TREVISAN, 2012, p. 2)”. 

 A utilização dessa prática tecnológica gira em torno dos softwares Maxima, que os 

autores definem, apoiados nas informações do próprio site4 que disponibiliza o programa, como 

“um software livre utilizado principalmente para a manipulação de expressões simbólicas e 

numéricas (TREVISAN, TREVISAN, 2012, p. 2)”; e Winplot, também definido pelos autores 

como “um software livre que permite com facilidade a construção e manipulação de gráficos 

em 2 ou 3 dimensões (Trevisan, Trevisan, 2012, p. 2)”, informação também proveniente da 

internet5.  

 Após a explanação sobre a importância do uso de tecnologia, trazem sua metodologia, 

destacando do que se trata o Teorema de Pappus-Guldin, indicando que é dividido em dois 

teoremas, que os autores enunciam, a partir de Guidorizzi (2001) e Eves (2004), como: 

PRIMEIRO TEOREMA: Girando-se uma região R em torno de um eixo de seu palno, 
eixo esse que não corta a região, o volume do sólido de revolução assim formado é 
igual ao produto da área da região R pelo comprimento da trajetória descrita pelo 
centroide da região. 

                                                 
4http://www.maxima.sourceforge.net; 
5 http://www.gregosetroianos.mat.br/softwinplot.asp. 
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SEGUNDO TEOREMA: Girando-se uma curva C em torno de um eixo de seu plano, 
eixo esse que não corta a curva, a área da superfície assim formada é igual ao produto 
do comprimento da curva C pelo comprimento da trajetória descrita pelo centroide da 
curva. (TREVISAN, TREVISAN, 2012, p. 3) 

  

 Os autores informam que esse teorema foi descoberto por Pappus por volta de 300 d.C., 

baseados em Eves (2004), e afirmam que “nos relatos históricos existentes não existe uma prova 

formal dos teoremas atribuída a Pappus. Esses teoremas foram retomados pelo matemático 

suíço Paul Guldin (1577-1642), por volta de 1600, daí o nome Teorema de Pappus-Guldin 

(TREVISAN, TREVISAN, 2012, p. 3)”. 

 Em seguida, detalham os procedimentos de aplicação da atividade experimental, 

destacando a importância do planejamento e da definição dessas, que foram realizadas pelos 

alunos6, sendo o momento dividido em duas partes, que eles designam de “experimental e 

computacional”. Informam que os alunos, separados em pares, receberam roteiros no momento 

experimental com seis questões e, no computacional, com quatro. Na parte experimental, os 

alunos escolheram um determinado objeto, formando uma região definida como A, que foi 

moldada por um arame, indicado como curva C, determinando o comprimento dessa curva, bem 

como seu centro de massa e a área de A. Com essas informações e a utilização do Teorema de 

Pappus, os alunos calculavam o volume do sólido gerado. 

 A parte computacional estava voltada para a validação visual com o software Winplot e 

o detalhamento, no registro algébrico, através das técnicas com integração, usando o software 

Maxima. Posteriormente, esses alunos apresentavam seus resultados através do roteiro 

experimental e da análise de dados. 

 Como resultados, os autores afirmam que os alunos tinham liberdade na escolha dos 

métodos para determinação das medidas solicitadas: centro de massa de C e área da região A. 

Isso levou alguns discentes a utilizarem réguas para equilibrar esse corpo; já outros usaram 

barbantes (Figura 2).  

 

Figura 2 – Processo experimental realizado por uma dupla 

 
Fonte: Trevisan, Trevisan, 2012 

                                                 
6 Os autores utilizam esse termo ao invés de estudantes, como fazemos em nossa pesquisa, mesmo para discentes 
do ensino superior. 
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Em relação ao ambiente computacional, é afirmado que o professor sugeriu, no ato da 

atividade, o uso de  certos objetos matemáticos, obtidos no processo experimental, como 

sistemas lineares e matrizes de rotação para representação do sólido. Além disso, houve a 

montagem de uma tabela comparativa de dados entre as partes experimental e computacional. 

 Ao final, os autores indicam que essas atividades propiciaram aos alunos discussões de 

conceitos, verificações sobre medidas imprecisas, inadequação de materiais, e informam que 

foi uma execução que contribui significativamente para a formação dos estudantes. 

 A obra cujo título é “Uma utilização do aplicativo Mathematica destinada ao cálculo 

de características geométricas de figuras planas para o ensino de teoria das estruturas” tem 

como objetivo principal, conforme o autor, “desenvolver a aprendizagem de ferramentas 

computacionais mais sofisticadas para utilização nas disciplinas de Teoria das Estruturas 

ministradas no curso de Engenharia Civil da UNESP – Bauru (RIGITANO, 2004, p. 2). O autor 

ainda destaca que isso se faz necessário por incentivar também uma formação, para esse 

profissional de Engenharia, mais abrangente em informática.  

 No desenvolvimento desse trabalho, a importância de usar a nova tecnologia 

computacional, como a do software Mathematica, se destaca pela praticidade e necessidade de 

valorização para outros olhares sobre as propriedades de figuras geométricas ao serem 

estudadas na disciplina técnica, para o engenheiro, em detrimento de inúmeros roteiros de 

cálculos de integrais e tabelas, o que, conforme o autor, pode gerar obstáculo na aprendizagem 

do estudante. 

 Porém, o autor chama a atenção para a importância que o profissional precisa ter, mesmo 

manipulando ferramentas computacionais, em relação a sua base teoria, matemática e de 

interpretação física de resultados, para que possa evitar erros de processo mesmo de posse da 

ferramenta tecnológica. 

 Durante a escrita, o autor não traz sustentação teórica, principalmente sobre uso de 

tecnologias. O que faz é citar, quando explicita sobre uso de tabelas e cálculos, nomes como 

Schiel (1984), Beer e Johnston (1994) e Shames (2002). 

 A proposta dessa pesquisa é toda voltada ao uso do software Mathematica na solução 

de alguns problemas de Teoria das Estruturas. Sobre essa ferramenta, quanto à usabilidade para 

resolução dessas questões, no que tange às características geométricas das figuras, o autor 

destaca: 

É tratado o clássico problema da obtenção de características geométricas de figuras 
planas no ambiente Mathematica, aplicativo que permite o traçado gráfico de funções 
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envolvidas e cálculo integral em linguagem simbólica, para obter fórmulas 
complementares às fornecidas nas publicações de Teoria das Estruturas que, na 
opinião do autor, restringem a possibilidade do estudante preparar suas próprias 
planilhas e levam somente a exercícios numéricos sem motivação (RIGITANO, 2004)   

 

 Como metodologia, o autor indica que, como traça o objetivo, a pesquisa visa propiciar 

uma nova opção para estudo das características de figuras planas, que são indicadas como: os 

valores de sua área, as coordenadas do seu centroide e os valores do momento e produto de 

inércia, em relação aos eixos coordenados. 

 Inicialmente, deve ocorrer a abordagem de conceitos básicos do cálculo diferencial e 

integral, através da resolução em ambiente lápis/papel de diversos exercícios, para, em seguida, 

abordar as execuções desses problemas no software Mathematica, com intuito de conhecer as 

ferramentas desse novo ambiente. A partir daí, passa-se à especificidade do trabalho, utilizando 

conhecimentos de integração dupla, no software, para obter os centroides das figuras planas, 

bem como encontrar os momentos de inércia de primeira e segunda ordens e o produto de 

inércia.    

 Essas figuras são dividas pelo autor da seguinte maneira: “a clássica figura retangular, 

que permite entendimento mais simples da questão; uma figura elíptica, cujos procedimentos 

de cálculo são bastante trabalhosos quando realizados manualmente, encerrando-se a questão 

com uma figura composta pelos dois casos” (RIGITANO, 2004, p. 2). Atividades criadas com 

esses problemas devem então ser propostas aos alunos, obedecendo algumas etapas. 

 A primeira etapa compreende o desenho das figuras, usando comandos e sintaxes 

apropriados da ferramenta tecnológica para plotar os gráficos no software. Em seguida, na 

segunda etapa, estabelece-se que os cálculos devem ser feitos por integrais duplas, em que o 

autor traz a expressão usada em Piskunov (1969). E a terceira e última etapa refere-se ao 

procedimento principal das características: área, centroide, momentos e produto de inércia. 

 Na sequência, são exibidos os resultados, obtidos com a ferramenta computacional, de 

todas as características já citadas em cada um dos três problemas: a superfície retangular, a 

superfície elíptica e a superfície composta, sendo esta última a junção das duas primeiras. Além 

disso, o autor traz uma planilha de cálculo com as características apenas para a figura composta. 

 Em suas considerações, o autor enfatiza que as características das figuras geométricas, 

calculadas com a utilização do ambiente computacional destacado nesse trabalho, possibilitam 

ampliação de conhecimentos adquiridos nas disciplinas básicas, fazendo com que ocorra um 

incentivo na formação profissional do futuro engenheiro, o que difere positivamente da 

metodologia tradicionalmente encontrada. 
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 A terceira obra, analisada em nossa revisão, com título “Materialização de questões 

relacionadas a Centro de Massa: uma atividade aplicada a licenciandos”, tem como objetivo 

apresentar um relato de pesquisa que foi desenvolvida em ambiente acadêmico, em um processo 

de ensino e aprendizagem, sendo aplicada na disciplina de Física 1, no curso de licenciatura em 

Química.  

 Os autores abordam inicialmente questões relativas à formação do professor e destacam 

as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem em Física, bem como fatores 

relacionados à valorização da educação em geral. Se apoiam, para tanto, nos trabalhos de 

Gomes & Castilho (2010), Salla & Ratier (2009), Silvério (2001), Fontes et al. (2016), Carvalho 

(2016), Galagovsky e Muñoz (2002). 

 Com base nesse quadro, propõem que ocorra um trabalho experimental para promover 

outras possibilidades, a fim de gerar um aprendizado significativo, pois atrelam conhecimentos 

teóricos às atividades práticas, contribuindo para desenvolver capacidade de cognição e 

favorecendo o raciocínio e a associação lógicos no âmbito científico e propiciam o trabalho 

conjunto. Em seguida, partem para a abordagem de alguns pressupostos teóricos sobre ensino 

e aprendizagem, principalmente sobre aprendizagem significativa, que os autores trazem, nas 

palavras de Ausubel, Novak e Hanesian (1980): 

A aprendizagem significativa é como um processo por meio do qual uma nova 
informação se relaciona com um aspecto especificamente relevante da estrutura de 
conhecimento do indivíduo, ou seja, um processo que envolva a interação entre a nova 
informação com uma estrutura de conhecimento já adquirida pelo aprendiz 
(AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN, 1980, apud, FONTES, RAMOS E 
DEIMLING, 2017, p. 54). 

  

 Eles corroboram esse posicionamento e, apoiados também em Silva e Beltran (2002, 

apud, Machado, 2009), complementam que o uso de materiais com potencial significativo 

potencializa o aluno no que diz respeito ao seu processo de aprendizagem, permitindo a 

autoconstrução do conhecimento, o que se associa de forma positiva com a proposta da 

pesquisa. 

 Em seguida, abordam os conceitos voltados ao objeto matemático centro de massa, 

indicando que “o centro de massa de um sistema de partículas é o ponto que se move como se 

toda massa do sistema estivesse concentrada nesse ponto e todas as forças externas estivessem 

aplicadas nesse ponto” (FONTES, RAMOS E DEIMLING, 2017, p. 55). Essas informações, 

para o estudo do objeto, são ancoradas em Halliday, Resnick e Walker (2008). 

 Os autores abordam também, nesse momento do artigo, o conceito de centro de 

gravidade, numa distribuição de corpos com distribuição de massa homogênea e uniforme, ou 



41 
 

seja, mantendo-se constante a densidade em qualquer ponto; e informam que, neste caso, o 

centro de gravidade coincide com o centro de massa. Trazem em seguida ilustrações e fórmulas, 

ilustrando técnicas para o trabalho com o CM, em dimensões uni e bidimensional para 

partículas pontuais e bidimensional para superfícies planas, atreladas ao cálculo de integrais 

definidas.  

 Partindo para o recorte metodológico do trabalho, que é definido pelos autores como um 

método de pesquisa-ação, baseados em Monceau (2005) e Kemmis & Wilkinson (2002), 

explicita-se que o trabalho ocorre dividido em duas etapas: a primeira, durante as aulas teóricas, 

com abordagem dos conceitos, visando ao conhecimento-prévio dos alunos, de forma 

expositiva e demonstrada, para as técnicas, e com execução de tarefas, num total de oito; a 

segunda, em aulas no laboratório de Física 1, com os discentes divididos em grupos e 

reproduzindo as tarefas feitas na parte teórica, agora de forma a reconstruí-las 

experimentalmente. Houve também uma contextualização sobre o CM no momento da primeira 

etapa. 

 Para a efetivação das atividades práticas, foram usados os seguintes materiais concretos, 

apresentados pelos autores: gude, palitos de madeira, balança, papel quadriculado e massa de 

modelar. O processo se desenvolve como uma SD, cujo viés para definição é advindo de Pais 

(2002), Guimarães & Giordan (2011) e Carvalho (2016). 

 Como resultados e descrições detalhadas desse desenvolvimento, os autores explicitam 

as demandas de cada uma das sete atividades experimentais, que foram reproduzidas pelos 

alunos, no laboratório, de posse dos materiais elencados. A primeira dessas atividades trata-se 

de um sistema unidimensional de partículas para o qual se desejava determinar a posição do 

CM. Essa foi uma tarefa sem dificuldades para execução, que fez uso dos materiais: bolas de 

gude e balança digital, com posterior posicionamento no papel milimetrado, conforme os 

autores e observado na Figura 3.  

  

Figura 3 – Atividade 1 

 
Fonte: Fontes, Ramos e Deimling, 2017 



42 
 

 
 As atividades 2 e 3 versaram, respectivamente, sobre a mesma distribuição de partículas 

da atividade 1, apenas com mudança na posição de um dos corpos; e sobre a distribuição de três 

partículas dispostas bidimensionalmente, com massas iguais inicialmente e com posterior 

mudança de uma das massas. As duas situações tinham o intuito de determinar a posição do 

CM. Na primeira delas, os alunos não tiveram entraves e, na segunda, os autores não explicitam 

isso, apenas destacam sobre variações da posição do CM, quando ocorre a mudança de massa 

em um dos corpos do sistema. Essas situações são ilustradas na Figura 4. 

 

Figura 4 – Atividades 2 e 3 

 
Fonte: Fontes, Ramos e Deimling, 2017 

 

 Na atividade 4, a tarefa se refere a encontrar as coordenadas do CM de um sistema 

contendo três barras finas com comprimento L, no formato de U, o que gera um triângulo 

equilátero na observação dos discentes, levando-os a determinar seu CM baseados nos 

conhecimentos adquiridos na atividade 3. Ocorre uma adaptação nessa atividade e acrescenta-

se mais uma barra. Com isso, obtém-se um quadrado, onde também o CM é determinado 

facilmente na descrição dos autores. Outras considerações são feitas no momento da 

experimentação sobre os CM encontrados. 

 Já na atividade 5, análoga à anterior, solicita-se agora uma determinação tridimensional 

do CM, mediante à construção de um cubo ao invés do quadrado, construídos com os palitos 

de madeira e com vértices fixados com as massas de modelar. Uma tabela foi construída para 

expor os resultados referentes às coordenadas dos centros de cada palito que formam a figura 
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espacial e, por fim, uma comparação com o CM da construção. Para atividade 6, ocorreu o 

preenchimento das faces do cubo construído com massa de modelar, necessitando dos 

estudantes a determinação da área desses polígonos, com posterior montagem de uma tabela, 

levando esses discentes a observar que o CM continua na mesma posição que o da figura sem 

preenchimento, da outra atividade. 

 A atividade 7 refere-se a uma situação que demandava dos discentes um entendimento 

associado de todas as outras anteriores e contemplava um cubo com todas as faces preenchidas, 

exceto uma delas, conhecida como caixa sem tampa.  Os autores, então, destacam que os alunos 

conseguiram resolver a tarefa, ainda com os mesmos dados da tabela construída na atividade 6, 

e que esta também poderia ser resolvida com a utilização de vetores, explicitando esse processo. 

 Por fim, na atividade 8, como destacamos na Figura 5, adaptada de notas de aula do 

professor Dantas (2016), apresenta-se uma chapa em forma de L, com material homogêneo, 

sendo reproduzidas com a massa de modelar. Na situação, os alunos calcularam áreas e 

coordenadas dos CM de cada retângulo que compõe a figura e, de posse das técnicas expostas 

na aula teórica, puderam determinar o centro de massa da composição. 

 

Figura 5 – Atividade 8 

 
Fonte: Fontes, Ramos e Deimling, 2017 

 

 Os autores destacam, em suas considerações, que as atividades aplicadas contribuíram 

para os conceitos iniciais sobre o objeto CM, tornando a aprendizagem mais significativa e 

possibilitando uma interação maior com o conteúdo. Além disso, afirmam que a SD aplicada 

foi uma alternativa para falta de recursos, pois, nos kits comercializados no mercado, não ocorre 

a abordagem apenas do CM, mas, sim, deste atrelado a outro objeto físico. Logo, diante do 

exposto, a proposta também colaborou para a formação dos futuros licenciados em Química. 

 O quarto trabalho, destacado no Quadro 1, intitulado “Aplicação da integral na 

determinação de características geométricas de seções planas de estruturas em barras”, tem 
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como objetivo investigar as características geométricas dos elementos estruturais de uma barra, 

a partir de uma prática desenvolvida na disciplina de Mecânica dos Sólidos no curso de 

Engenharia de uma universidade pública, utilizando integração definida. 

 Os autores, no início dessa pesquisa, trazem a pergunta: “que Matemática é necessária 

ensinar aos estudantes de Engenharia?”, indicando se tratar de tema de simpósio ocorrido nos 

anos iniciais do século passado. Falam sobre o Cálculo Diferencial e Integral, afirmam que se 

refere ao campo fértil e vasto, com várias possibilidades de aplicações, exigindo, para tanto, do 

professor que o leciona, conhecimentos de outras áreas mesmo com um ensino ainda ligado a 

inúmeras dificuldades, decorrentes de conhecimentos-prévios dos alunos. 

 Chama-se atenção que, no decorrer do processo de aprendizagem, os estudantes 

conseguem lidar com técnicas e tecnologias atreladas ao Cálculo, mas estes não conseguem 

conectar essas ferramentas a conhecimentos, principalmente para sua futura área de atuação 

como profissional. Para corroborar essas ideias, os autores se apoiam em Figueiredo et al. 

(2012) e Silva e Neto (2012), que estudam, em seus trabalhos, questões ligadas à problemática 

no ensino de Cálculo. 

 Diante dessa problemática, os autores partem para abordar a sua proposta de pesquisa, 

que está ligada a propiciar uma relação entre “teoria e prática”, com destaque deles, para auxiliar 

o processo de ensino e de aprendizagem no estudo de objetos da área de formação específica 

para docentes e discentes. Isso ocorre com o uso da integral definida como “ferramenta” em 

problemas de características geométricas de elementos estruturais. 

 Destacam, na sequência, que a metodologia empregada se configura como a escolha de 

um determinado professor, da matéria Mecânica dos Solos, no curso de Engenharia Sanitária, 

e de suas escolhas didáticas frente à disciplina, examinando o material de aplicações dos objetos 

de saber dessa área técnica elaborado pelo próprio docente.  

 Muitas aplicações que contemplam o objeto matemático, integral definida, estão 

presentes na Engenharia, como, por exemplo, as características geométricas, para elementos 

estruturais, vigas, barras, pilares, entre outros, na construção de um edifício. Algumas dessas 

características se configuram na determinação do centroide e dos momentos de inércia. Para 

esses cálculos, devem-se levar em consideração secções em formas de figuras simples, como 

triângulos, retângulos, círculos ou composições formadas por entes geométricos. 

 Os autores trazem então conhecimentos matemáticos, com utilização de integral dupla, 

através da abordagem de técnicas para cálculo do centroide e momentos de inércia em até três 

dimensões. Para o centroide e sua importância na Engenharia, indicam que: 
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O conhecimento da posição do centroide de uma seção é de extrema importância em 
mecânica dos materiais quando se trabalha com estruturas em barras submetidas a 
esforços normais (tração e compressão) ou barras submetidas à flexão, pois sem esta 
posição não se consegue, dentre outros fatores, determinar a distribuição das tensões 
que atuam ao longo da seção da barra (SIMÕES, SIPLE E FIGUEIREDO,                
2014, p. 4). 

 
 Uma aplicação, mediante uma situação-problema, que abarca uma viga projetada por 

um arquiteto, cuja secção transversal é ilustrada, e que tem como função, além da estrutural 

para uma casa, também servir para o escoamento da água da chuva, advinda do telhado dessa 

residência. Diante disso, considerando constantes que indicam dimensões e elementos dessa 

viga determina, através das técnicas, associadas ao nicho de integrais duplas, os valores das 

coordenadas do centroide e dos momentos de inércia para essa viga. 

 Nas considerações finais, os autores falam sobre a posição do professor em relação ao 

ensino de Cálculo e que este deve se mover da zona de conforto, propondo aplicações que 

enriqueçam as suas aulas, mediante fundamentação teórica em outras áreas, estabelecendo 

conexões entre os problemas físicos e os objetos do saber associados a essa disciplina para o 

despertar profissional do graduando. Frisam que os estudantes não devem ser privados de 

aplicações significativas, mediante modelagem de problemas, cuja sustentação matemática é 

proveniente do Cálculo Diferencial e Integral, pois estes se tornam momentos ricos de 

conexões. 

 O penúltimo artigo analisado aborda “O ensino do conceito centro de massa nos 

cursos de graduação” e trata-se de uma abordagem teórica sobre o CM. O objetivo do trabalho 

é a discussão sobre o ensino do centro de massa que é praticado nos cursos de graduação na 

área de ciências exatas.  

 Os autores, discorrendo em seu texto, destacam que, durante os cursos de graduação em 

ciências exatas, é grande a predominância do Cálculo Diferencial e Integral, mas suas 

aplicações, durante a abordagem teórica nesses componentes, são ignoradas, em detrimento das 

tecnologias estudadas e, principalmente, as técnicas que são utilizadas, na maioria das vezes, 

sem nenhuma vinculação por professores e estudantes. São aulas, por vezes, bastante 

expositivas, o que também acontece com o componente curricular Física nesses cursos. 

 A partir disso, a proposta atacada pela pesquisa é a voltada para maior utilização de 

aplicações em relação aos conceitos trabalhados, nessas disciplinas, principalmente em Cálculo. 

Os autores também destacam que muitas técnicas são pouco discutidas e aparecem como um 

cardápio a ser usado de forma mecanizada pelos discentes. 



46 
 

 O conceito de centro de massa, que muitas vezes é chamado de centroide, tem associado 

a ele um ponto privilegiado no espaço. “No caso de corpos rígidos, é conveniente localizá-lo 

no referencial do próprio corpo” (SILVA E PEDRA, 2011, p. 566). Esses autores trazem ainda 

a diferença entre centro de gravidade e CM e elucidam que o equilíbrio é simplesmente a falta 

de movimento em relação à terra, não ocorrendo aproximação ou afastamento em relação a esta. 

Essas definições e informações são, na perspectiva dos autores, importantes para que o discente 

do ensino superior possa compreender bem o estudo desse objeto do saber. 

 Durante suas explicitações, esses autores destacam a importância de verificações sobre 

simetrias, no estudo do CM, sendo estas válidas caso os corpos analisados, não importando o 

espaço dimensional, tenham a mesma densidade, seja linear, superficial ou volumétrica. 

Tomam posicionamento de simetrias, em relação a planos e retas, e da simetria esférica, esta 

última para um corpo, em relação a um ponto, com este sendo o seu CM. 

 Um tratamento teórico, destacando as técnicas para o estudo do CM numa abordagem 

vetorial, é exposto pelos autores. Isso ocorre também com explicitação dos objetos ostensivos, 

integração dupla, como suporte matemático para os conceitos físicos. Daí, eles partem para um 

exemplo de cálculo do CM, no círculo e suas subdivisões.  

 Nesse exemplo, do círculo, os autores discorrem com detalhes sobre o processo de 

cálculo, porém dão maior ênfase às discussões físicas, em torno do estudo, e propõem essa 

metodologia permeada de desenvolvimentos elucidativos para os docentes, seja das disciplinas 

de Física seja de Cálculo. Corroboram que, com um procedimento conceitualmente mais rico, 

visando ao entendimento do processo, em detrimento da manipulação dissociada e 

algoritmizada, pelos discentes, é maior a sustentação para o processo de aprendizagem, o que é 

destacado em suas conclusões.  

   Por fim, a última obra do Quadro 1, um livro com o título “Arquimedes, o centro de 

gravidade e a lei da alavanca”, tem um de seus objetivos principais a apresentação de 

experiências simples, com materiais de baixo custo, para ilustração de fenômenos da mecânica.   

 Inicialmente, o autor traz uma abordagem histórica e filosófica da vida de Arquimedes 

(287 a 212 a.C.), destacando pontos relevantes para o leitor na trajetória desse matemático, bem 

como trazendo, com escritas históricas, justificadas por adaptações em nossa língua materna, 

técnicas estudadas por esse grande cientista, no primeiro capítulo. 

 No capítulo dois, o autor cita obras de Arquimedes, como “Sobre o Equilíbrio dos 

Planos, ou Sobre o Centro de Gravidade das Figuras Planas”, “Quadratura da Parábola” e 

“Sobre a Esfera e o Cilindro”, discorrendo sobre elas com alguns detalhes. Além disso, indica 

outras obras importantes desse matemático, porém perdidas, mas de grande importância, como 
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“Sobre os Centros de Gravidade” e “Equilíbrios”, esta última versando sobre o centro de 

gravidade de sólidos. Chama ainda atenção para a grande obra mais conhecida desse cientista, 

dando-lhe maior ênfase na descrição, “O Método”. Esses dois capítulos encerram a primeira 

parte do livro. 

 No capítulo três, iniciando a segunda parte da obra, o autor traz abordagens 

experimentais com materiais de baixo custo, indicando o uso de cartolina, papelão, papel cartão, 

espuma EVA, lâminas de madeira, folhas de isopor etc., além de papel em branco e 

instrumentos como régua, caneta, esquadro, compasso e transferidor, para verificação de 

propriedades de algumas figuras geométricas planas.  

 Já o quarto capítulo aborda os experimentos iniciais sobre o centro de gravidade de 

figuras planas e tridimensionais. Atividades que abordam a determinação do CM de figuras 

planas (círculo, retângulo e paralelogramo) são destaque, como observamos na Figura 6. Nelas, 

o equilíbrio pode ocorrer na região interna ou externa à superfície plana, seja côncava ou 

convexa, tendo como apoio concreto, para execução dessa tarefa, o instrumento formado por 

um suporte de palito de churrasco, suporte de lápis ou suporte de garrafa pet, a depender das 

dimensões da superfície a ser equilibrada, como indica o autor. 

 

Figura 6 – Centros de Gravidades de Figuras Planas 

 
Fonte: Assis, 2008 

 

As atividades experimentais implementadas permitem a formulação de definições, 

postulados, princípios e leis que descrevem os fenômenos. Como os materiais são simples de 

serem encontrados e com custo acessível, permitem que o leitor possa construir essas tarefas 

em qualquer ambiente adequadamente propício, sem que haja a necessidade de laboratórios de 

ciências para tal ato. Essas experiências obedecem a uma gradação de complexidade em suas 

exposições.  

Os conceitos investigados estão atrelados a vários objetos físicos, que fazem parte do 

nicho do CM ou do trabalho com alavancas, abordagem da parte três do livro, como por 

exemplo: corpos rígidos, movimento e repouso, equilíbrio e gravidade.  
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Essas definições são apresentadas com amadurecimento gradual, mediante 

nomenclatura que ele indica como “definição provisória, prática e gradual”, como destacamos 

a seguir, para o centro de gravidade: 

Definição Provisória CG1: Chamamos de centro de gravidade de um corpo ao seu 
centro geométrico. Este ponto será representado nas figuras pelas letras CG. 
Definição Prática CG6: Centro de gravidade de um corpo é o ponto de encontro de 
todas as verticais passando pelos pontos de suspensão do corpo quando ele está em 
equilíbrio e tem liberdade para girar ao redor destes pontos. 
Definição Definitiva CG8: O centro de gravidade de um corpo rígido é um ponto tal 
que, se for concebido que o corpo está suspenso por este ponto, tendo liberdade para 
girar em todos os sentidos ao redor deste ponto, o corpo assim sustentado permanece 
em repouso e preserva sua posição original, qualquer que seja sua orientação inicial 
em relação à Terra (ASSIS, 2008, p. 50, 73 e 90, grifo do autor) 

  

No capítulo cinco, a fim de explorar as propriedades do centro de gravidade, o autor 

trata de experiências ditas lúdicas e curiosas, que, para ele, estimulam a criatividade e o senso 

crítico e de brincadeira nas ciências. Como principal atividade, discute o centro de gravidade 

da figura denotada por “o Equilibrista”, como destacado na Figura 7. Essa atividade permite, 

conforme o autor, que os alunos possam incorporar os conceitos em torno do centro de 

gravidade, vistos até então, de tal forma que estes possam ter autonomia no processo de 

descobertas com esse instrumento e anotem suas observações pessoais, detalhando todos os 

procedimentos usados. 

 

Figura 7 – O Equilibrista 

 
Fonte: Assis, 2008 

  

 O autor indica que os discentes devem construir seu próprio modelo nessa experiência, 

usando como materiais: suporte para fios, papel cartão, massa de modelar e furador de papel. 

As dimensões do Equilibrista não interferem no processo experimental, porém deve haver a 

preocupação de que os braços sejam maiores que as pernas. Variações desse tipo de atividade 

podem ocorrer, bem como a utilização, ao invés da figura de um boneco qualquer, de animais: 

como borboleta, papagaio ou sapo, como ilustrado na Figura 8. 
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Figura 8 – O Equilibrista com Animais 

 
Fonte: Assis, 2008 

 

   
 Na parte três do livro, ocorre uma abordagem histórica de aspectos relativos ao conceito 

do centro de gravidade, com destaque para comentários de Arquimedes, Heron7 e Pappus8, por 

exemplo. “Arquimedes é a pessoa principal que lidou com este conceito na Grécia antiga. O 

centro de gravidade também é chamado de baricentro. O prefixo “bari” é um elemento de 

composição que vem do grego, significando peso, pesado ou grave” (ASSIS, 2008, p. 121). A 

obra mais antiga de Arquimedes que sobreviveu, a respeito desse tema, com o título “Sobre o 

Equilíbrio dos Planos ou Sobre o Centro de Gravidade das Figuras Planas”, traz alguns 

postulados para situar esse conceito, que o autor destaca a partir de traduções do material 

original: 

“Postulado 4: Nas figuras planas iguais e semelhantes, sobrepostas uma sobre a outra, 
os centros de gravidade também se sobrepõem um sobre o outro.” 
“Postulado 5: Nas figuras planas desiguais, mas semelhantes, os centros de gravidade 
serão situados semelhantemente. Dizemos que pontos estão situados 
semelhantemente nas figuras semelhantes quando as linhas retas ligando estes pontos 
aos vértices dos ângulos iguais formam ângulos iguais com os lados homólogos.” 
“Postulado 6: Se grandezas se equilibram a certas distâncias, então grandezas 
equivalentes a estas grandezas se equilibrarão, por sua vez, nas mesmas distâncias.” 
“Postulado 7: O centro de gravidade de toda figura cujo perímetro gira sua 
concavidade para o mesmo lado tem de estar no interior da figura” (ARC02, p. 189 e 
DIJ87, p. 286 apud ASSIS, 2008, p. 121, grifo nosso). 

  

 Na sequência, destaca-se uma afirmação de Heron quanto às palavras de Arquimedes, 

diferenciando “ponto de suspensão” de “centro de inclinação”, conceitos voltados para o centro 

de gravidade, que se apresenta como: “O ponto de suspensão é um ponto qualquer sobre o corpo 

ou sobre a figura não corporal, tal que quando o objeto suspenso é suspendido por este ponto, 

suas partes ficam em equilíbrio, isto é, ele não oscila nem se inclina” (HER88, p. 93 e HEA21, 

p. 350, apud ASSIS, 2008, p. 127). Já Pappus destaca, no texto dessa obra, uma definição 

                                                 
7Heron de Alexandria, ou ainda Hero ou Herão (10 d.C. - 80 d.C.) foi matemático e mecânico na Grécia; 
8Pappus Alexandrinus (Alexandria, c. 290 – c. 350), foi um matemático do período helenístico na Grécia. 
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explícita para o centro de gravidade: “Dizemos que o centro de gravidade de qualquer corpo é 

um certo ponto dentro desse corpo tal que, se for concebido que o corpo está suspenso por este 

ponto, o peso assim sustentado permanece em repouso e preserva sua posição original” (PAP82,  

p. 815 e DIJ87, p. 299 apud ASSIS, p. 127-128). 

 Na última parte do livro, a terceira, ocorre a implementação dos estudos sobre Balanças, 

Alavancas e a Primeira Lei da Mecânica, novamente com diversas atividades experimentais, 

bem como conceitos relacionados. Nesse momento, é retomado o centro de gravidade, com suas 

técnicas matemáticas associadas, inclusive com tecnologias do Cálculo Diferencial e Integral. 

 O autor, em sua escrita, explicita preocupação com os aspectos humanos e sociológicos 

ao se formular leis físicas, pois é voltado para professores, estudantes do ensino superior, de 

cursos de física ou exatas em geral, e alunos do ensino médio, mediando o aprofundamento 

teórico. O autor ainda indica que este material deve ser lido em paralelo com a prática das 

atividades descritas, com vistas a reproduzi-las ou adaptá-las, pois a Física, mesmo contendo 

aspectos filosóficos, teóricos e matemáticos, é uma ciência experimental, propiciando ao aluno 

uma abordagem com vistas ao seu processo de aprendizagem ativa, permitindo-o colocar a mão 

na massa durante essa vivência. 

 Portanto, podemos observar, das seis obras analisadas nessa revisão de literatura, que 

ainda existem muitas lacunas. Alguns materiais trazem o objeto matemático CM, 

especificamente na educação superior, com utilização de tecnologias digitais, como é o caso do 

primeiro e do segundo analisados, que buscam atrelar os estudos a softwares matemáticos, num 

trabalho específico em disciplinas de áreas técnicas, nos cursos de Engenharia. 

 Nas quarta e quinta obras que destacamos, os autores dão ênfase a um estudo mais 

teórico, porém indicando que devam ocorrer mais aplicações e desenvolvimento crítico de 

professores que ministram disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, ou disciplinas 

correlatas, visando a criar uma robustez nos estudos do objeto do saber, o CM, com fins 

positivos para o processo de aprendizagem dos discentes. 

 Por fim, nas obras das posições três e sexta, destacadas no Quadro 1, as explanações 

são voltadas para a utilização de materiais concretos manipuláveis, em cursos no ensino 

superior, ou mesmo adaptando-se para uma aplicação na educação básica. Nesses materiais, o 

contato direto dos estudantes com as experiências práticas, expostas pelos autores, na visão 

destes, torna o processo de ensino e aprendizagem mais significante, gerando maior aderência 

dos saberes inerentes ao objeto físico estudado nas aulas. 

 Logo, diante desses levantamos provenientes da literatura e com base em nossa proposta 

de trabalho, pleiteamos entrelaçar tanto a utilização de tecnologias digitais, quanto do uso de 
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modelos concretos manipuláveis, não deixando de lado o formalismo matemático, nem os 

desenvolvimentos investigativos que essa área proporciona, frente ao estudo do CM.   

 Seguimos então, no capítulo três, para uma sucinta abordagem histórico-epistemológica 

sobre o Centro de Massa, discorrendo sobre alguns conceitos iniciais ao logo da história e 

estabelecendo algumas técnicas provenientes desse objeto. 
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3. ABORDAGEM HISTÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DO CM 

 

 O Centro de Massa é também considerado como Centro de Gravidade, pois, em 

ambientes com gravidade constante, essa grandeza física ocorre na mesma posição nos corpos. 

Suas associações remetem aos primórdios da humanidade, porém sua abordagem científica e 

sistemática passou a ser estabelecida na Grécia Antiga, sendo deste local os documentos 

relacionados aos primeiros estudos desse objeto. 

  O Grego Arquimedes, nascido provavelmente em 287 a.C., foi um dos precursores do 

estudo do CM, também conhecido como baricentro, cujo prefixo “bari”, advindo do grego, 

significa peso, pesado ou grave (Assis, 2008). Em seu trabalho mais antigo e conhecido, 

intitulado “Sobre o Equilíbrio dos Planos” ou “Sobre o Centro de Gravidade das Figuras 

Planas”, ocorre a presença do CM, sem definições prévias, indicadas nos postulados 4 e 7, 

como destacado por Assis (2008): 

“Postulado 4: Nas figuras planas iguais e semelhantes, sobrepostas uma sobre a outra, 

os centros de gravidade também se sobrepõem um sobre o outro.” 

“Postulado 7: O centro de gravidade de toda figura cujo perímetro gira sua 

concavidade para o mesmo lado tem de estar no interior da figura.” (ARC02, p. 189 e 

DIJ87, p. 286 apud ASSIS, 2008, p. 121, grifo nosso) 

 

  Outro estudioso que adentrou as investigações sobre o Centro de Massa foi Heron de 

Alexandria, que apresenta uma definição para o Centro de Gravidade: “O centro de gravidade 

ou de inclinação é um ponto tal que, quando o peso é dependurado por este ponto, ele fica 

dividid em duas porções equivalentes (HER88, p. 93 apud ASSIS, 2008, p. 126). Heron 

utilizava expressões para designar o Centro de Gravidade, tais como: “centro de peso”, “centro 

de inclinação” ou “centro de queda”.  

   Papus, também de Alexandria, apresenta uma nova definição de Centro de Gravidade, 

destacada em Assis (PAP82, P. 815 E DIJ87, P. 299 apud 2008, p. 128): “Dizemos que o centro 

de gravidade de qualquer corpo é um certo ponto desse corpo que, se for concebido que o corpo 

está suspenso por este ponto, o peso assim sustentado permanece em repouso e preserva sua 

posição original.”  

 Todas essas definições e conjecturas feitas por esses estudiosos antigos nos remetem à 

ideia primordial de equilíbrio dos corpos, o que nos é intuitivo se discorremos sobre o CM e 

que podemos estabelecer atualmente através de posicionamentos determinados por expressões 

matemáticas. 
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Considerando o lançamento de uma bola, esta seguirá de maneira uniforme uma 

trajetória parabólica, aparentemente. O mesmo não ocorre com um bastão arremessado no ar, 

pois cada extremidade desse objeto percorre um diferente caminho, mas o seu centro, 

observando um ponto citado no meio desse bastão, tem o comportamento da trajetória próximo 

a uma parábola. Nesse último caso, podemos indicar como Centro de Massa o ponto que 

percorre esse caminho, tal que todas as forças externas estejam concentradas com devidas 

aplicações sobre ele. 
 

Figura 9 – Sistema de Duas Partículas 

 
Fonte: Tipler, 2008 

 

Por isso, para a determinação do CM, é necessário pensar num sistema de partículas, 

tais que sejam consideradas suas massas e posições. Por exemplo, conforme Figura 9, se 

dispusermos de duas partículas simples e pontuais localizadas num determinado eixo x, e 

posições indicadas por  e , possuindo massas respectivas  e , o CM estará localizado 

em  de forma que seja definido como (TIPLER, 2008, p. 145): 

 

 Nessa denominação,  significando a massa total do sistema de partículas. 

Nesse caso, para um sistema contendo apenas duas partículas, o Centro de Massa se encontra 

em algum ponto sobre a linha que contém as partículas. Particularmente, como observado na 

Figura 10 (a), caso as partículas possuam massas iguais, posiciona-se exatamente no ponto 

médio entre as posições onde estas se encontram. O caso em que as massas dos corpos pontuais 

sejam distintas, o CM ocorre próximo ao que possua maior massa (Figura 10 (b)). 
  7 

 

 

 

Figura 10 – Sistemas de Partículas Iguais e Distintas 

 
Fonte: Tipler, 2008 
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 Generalizando de forma unidimensional e considerando um sistema de muitas partículas 

e, logo em seguida, expandindo esse resultado para o caso ocorrido em três dimensões, temos 

(TIPLER, 2008, p. 146): 

 

 Nesse formato, ainda consideramos  como a massa total do sistema de 

partículas e, de forma análoga, podemos indicar a posição do CM, nas direções y e z, como: 

 

 

 Tipler (2008) ainda utiliza uma notação vetorial, muito usada nos cursos de física, em 

que  é o vetor posição da i-ésima partícula. Dessa forma, como sua 

definição, a posição do CM será dada por (TIPLER, 2008, p. 146): 

 

 Considerando então corpos extensos, como bastões, bolas, cilindros etc., estes podem 

ser observados como sistemas contendo um número muito grande de partículas e com uma 

distribuição contínua de massa. Esses são chamados de corpos contínuos e o seu CM pode ser 

determinado através da integral (TIPLER, 2008, p. 146): 

 

 Nessa situação, dm é um pequeno elemento de massa posicionado em , como podemos 

observar na Figura 11. 

 

Figura 11 – CM do Corpo Contínuo 

 
Fonte: Tipler, 2008 



55 
 

Caso tenhamos simetria no corpo, como, por exemplo, em um cilindro reto, o seu Centro 

de Massa se localiza exatamente no seu centro de simetria. 

 Alonso e Finn (1970) destacam, em sua obra, o posicionamento do CM para alguns 

entes geométricos, conforme podemos observar no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – CM de algumas Figuras 

FIGURA POSIÇÃO DO CM 

 

Placa Triangular 

Ponto de Interseção entre as três 

medianas. 

 

Polígono Regular e Plana Circular 

Centro geométrico da figura. 

 

Cilindro e Esfera 

Centro geométrico da figura. 

 

Pirâmide e Cone 

Na linha que liga o vértice com o 

centro da base a ¼ da base. 

 

Figura com simetria axial 

Em algum ponto no eixo de simetria. 

 

Figura com centro de simetria 

No centro de simetria. 

Fonte: Alonso, Finn, 1970 
 

Após essa breve abordagem histórico-epistemológica, partiremos agora, no capítulo 

seguinte, para delinear o nosso quadro teórico, destacando conceitos e relações, ligados às 

teorias em Didática da Matemática que nortearão nossa pesquisa, sendo essas: a Teoria 

Antropológica do Didático (TAD), proposta por Chevallard, a Abordagem Instrumental 

(ABIN), desenvolvida por Rabardel, e a Teoria dos Registros de Representação Semiótica, de 

Duval. 
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4. QUADRO TEÓRICO 

 
Apresentamos, nesse capítulo, o quadro teórico que escolhemos para a nossa pesquisa, 

entendendo a importância que existe na explicitação dos conceitos norteadores de nossas 

análises e discussões, no decorrer de todo o trabalho. Segundo Henriques e Seródico (2013): 

Um quadro teórico é o referencial teórico de base de uma pesquisa, escolhido pelo 
pesquisador em função da sua problemática, constituído, pelo menos, por uma teoria 
capaz de fornecer ferramentas de análise aos estudos que se pretende desenvolver 
(HENRIQUES, SERÔDIO, 2013, p.2).   
 

Ancorados nessa definição e nos pressupostos que direcionam nosso estudo, em torno 

do objeto matemático Centro de Massa (CM), focaremos os principais conceitos e elementos 

que nos são extremamente necessários para a escrita do processo de tese, da Abordagem 

Instrumental (ABIN), de Rabardel (1995), da Teoria Antropológica do Didático (TAD), de 

autoria de Chevalard (1992), e da Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS), 

proposta por Duval (1995). 

 A ABIN, nos permite analisar, referente ao nosso estudo, o processo de gênese 

instrumental dos modelos tecnológicos, sejam no ambiente computacional GeoGebra, sejam na 

utilização de Modelos Concretos. Para a análise e investigação das práticas institucionais em 

torno do objeto CM, a TAD nos fornece elementos que as corroborem e, no que tange à 

acessibilidade relativa ao CM e seu nicho, em diferentes formas de representação, nos 

sustentaremos na TRRS. Além disso, a articulação entre essas teorias ocorre de forma 

harmônica (como engrenagens que se encaixam), trazendo complementariedade em nossas 

discussões (Figura 12).   

 

Figura 12 – Articulação entre as Teorias 

 
Fonte: Elaboração do Autor 

 

 

TRRS

AI

TAD
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4.1. ABORDAGEM INSTRUMENTAL (ABIN)  

 

A teoria da Abordagem Instrumental foi proposta por Pierre Rabardel (1995), baseada 

em trabalhos provenientes do campo da Ergonomia Cognitiva  (EC), com vistas à compreensão 

de práticas em torno de um determinado artefato9, que inicialmente não se configura um 

instrumento10 para a atividade humana. Para Abrahão, Silvino e Sarmet (2005), quanto ao 

objetivo da EC:   

A Ergonomia Cognitiva – EC é um campo de aplicação da ergonomia que tem como 
objetivo explicitar como se articulam os processos cognitivos face às situações de 
resolução de problemas nos seus diferentes níveis de complexidade. (ABRAHÃO, 
SILVINO E SARMET, 2005, p. 165) 
 

Os autores ainda assinalam, com esse viés, que a EC procura compreender a cognição 

humana como forma de finalizar e situar-se num contexto de ação, em relação a um determinado 

objetivo (Abrahão, Silvino e Sarmet, 2005). Nesse sentido, a preocupação com a visão 

psicológica do processo de trabalho, quando utilizamos um determinado artefato, para Rabardel 

(1995), requer cuidados quanto às especificidades e sua aplicabilidade: 

A compreensão psicológica dos processos em funcionamento no campo de uso 
(princípio da especificidade) e no campo do design (princípio de aplicabilidade), é, 
crucial para a constituição de uma ciência contextualizada. Respeito a singularidade, 
complexidade e significância do contexto é de fato considerada como uma condição 
de aplicação da psicologia, e mais amplamente de toda a ciência.(RABARDEL, 1995, 
p. 42, tradução nossa, adaptado) 
 

Sob o ponto de vista do autor, os artefatos existem nas atividades sendo constantemente 

transformados, precisando ser analisados em relação a sua utilização, não sendo apenas formas 

individuais, mas, sim, gerando uma partilha de trabalho, embutidos de práticas sociais 

(Rabardel, 1995).  

 Inicialmente, concebe-se um artefato para que seja utilizado em alguma atividade, 

gerando efeitos com sua aplicação, propiciando resolver determinado problema social ou não. 

Este obedece a regras e possui restrições que são inerentes a sua construção, para a mobilização 

pretendida, como atividade humana. Mas, como usar um artefato de tal modo que ele se torne 

um instrumento? Para isso, precisamos criar um processo intitulado de gênese instrumental.

 Para Rabardel (1995), a gênese instrumental aparece como uma atividade de forma 

                                                 
9 Artefato aqui trata-se de qualquer objeto material, uma cadeira, uma escova, ou não, uma linguagem nova, um 
tipo de escrita etc; 
10 Veremos mais adiante, sob o ponto de vista da AI, o que representa um instrumento; 



58 
 

suficente, constante e generalizada, que começa antecipada dentro do próprio projeto de 

artefato, pois destaca algumas práticas relativas ao artefato para o usuário: 

- a escolha entre as opções previamente determinadas durante o projeto inicial; 
- a construção de novos comportamentos do artefato a partir de elementos existente. 
Envolve modificar a organização de elementos já existentes agrupando suas 
operações, reconfiguração etc; 
- a transformação do próprio artefato. (RABARDEL, 1995, p. 110, tradução nossa) 

 

O processo de gênese instrumental, indicado por Rabardel (1995), propõe a 

transformação gradativa de um artefato num instrumento através de esquemas. Vergnaud 

(2007) traz duas definições indicando um esquema como sendo uma organização invariante das 

atividades para determinadas classes de situações fornecidas e que deve ser formado por quatro 

componentes essenciais: objetivos atrelados a sub-objetivos e suas antecipações; as regras em 

ação para tomada da informação e controle; os invariantes operatórios, que são o conceito em 

ação11 e o teorema em ação12; além das possibilidades de inferir na situação. 

A gênese instrumental é composta pela tríade: sujeito, instrumento e objeto. Nela, 

ocorre, conforme Rabardel (1995, apud Rabardel & Verillon, 1985), uma modelagem com 

multiplicidade e complexidade entre as relações que esses três pilares vivenciam. Além da 

ocorrência das interações entre Sujeito e Objeto (S – O), temos outras várias a considerar, como: 

as interações Sujeito e Instrumento (S – i), Objeto e Instrumento (O – i) e as interações Sujeito 

e Objeto mediados pelo Instrumento utilizado (S(i) – O). Além disso, devem ser levadas em 

consideração as interações com o ambiente no qual esse processo, que o autor indica como um 

modelo denominado Situações das Atividades Instrumentais – SAI, se insere (Figura 13).     

 

Figura 13 – Modelo SAI da Abordagem Instrumental 

 

                                                 
11 É um conceito considerado pertinente na ação em situação; (Vergnaud, 2007) 
12 É um uma proposição tida como verdadeira na ação em situação. (Vergnaud, 2007) 
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Fonte: Elaboração do Autor 
No modelo SAI, para o viés da nossa pesquisa, o papel do sujeito S é voltado tanto para 

o estudante quanto para o pesquisador; o instrumento i refere-se às ferramentas tecnológicas 

utilizadas, o ambiente computacional GeoGebra, os Apps13criados nele e os Modelos Concretos 

manipuláveis; já o objeto O trata-se de um saber, especificamente o CM, sobre o qual há ação 

articulada do sujeito, por meio do instrumento. O ambiente de ocorrência, para aplicação na 

pesquisa externa, será um laboratório de informática, nas dependências da IES. Faz-se 

necessário, nesse processo, a elaboração de esquemas que contenham situações explícitas e 

implícitas, sendo as primeiras passíveis de previsão, porém as segundas, na maioria das vezes, 

impossível de serem previstas, como afirma Rabardel (1995), ao discorrer sobre a teoria de 

Vergnaud (1990): 

Para Vergnaud, os esquemas são do mesmo tipo lógico que os algoritmos, mas, se eles 
são em geral "eficazes", eles podem também não ter eficácia, em relação as 
possibilidades para ter sucesso em um número finito de etapas. Uma representação da 
realidade implícita ou explícita é parte integrante do esquema, analisável em termos 
dos objetos, categorias em ação (propriedades e relações) e teoremas em ação. Mas 
sempre tem muitas variaveis implícitas em um esquema e, portanto, difícil de serem 
explicitadas pelos sujeitos. (RABARDEL, 1995, p. 88, tradução nossa) 

 

Rabardel (1995) acrescenta que, para o autor, o esquema não é um estereótipo, mas uma 

função com temporalidade em relação a argumentos que nos permitem obter diferentes 

possibilidades de ações e recolher informações em conformidade com os valores das variáveis 

envolvidas na situação. Rabardel (1995) define, em seu texto, os esquemas de três formas 

distintas, no contexto de gênese instrumental: 

· Esquemas de uso: relativos às atividades para gerir as características das propriedades 

particulares do artefato (criação de tarefas);  

· Esquemas de ação instrumentada: relativos às atividades em que o artefato se torna 

um meio de realização (atividades voltadas ao objeto matemático); 

· Esquemas de ação coletiva instrumentada: relativos à utilização concomitante de um 

instrumento, atrelado a um contexto de atividades compartilhadas ou em conjunto 

(relações entre a tríade: sujeito – objeto – instrumento). 

O modelo SAI indica também dois quadros durante as interações para a tríade S – O – 

i: os processos de instrumentalização e instrumentação. Rabardel (1995) destaca: 

Os processos de instrumentalização dizem respeito ao surgimento e evolução de 
componentes do artefato para o instrumento: seleção, agrupamento, produção e 

                                                 
13 Apelido dado ao termo aplicativo, advindo do da palavra em inglês Application. Em nosso trabalho são os 
aplicativos criados com o ambiente computacional GeoGebra, para o estudo do CM; 
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instituição de funções diversas e catarse14, alocação de propriedades, transformação 
do artefato (estrutura, funcionamento, etc.) que se estende a criações e conquistas no 
artefato cujos limites são, portanto, difíceis de determinar; 
Os processos de instrumentação estão relacionados ao surgimento e evolução de 
padrões de uso e ação instrumentada: sua constituição, operação,evolução por 
acomodação, combinação de coordenação, inclusão e assimilação recíproca, e 
assimilação de novos artefatos aos esquemas já constituídos, etc. (RABARDEL, 1995, 
p. 111, tradução nossa, grifo do autor) 

 
Trouche (2002) argumenta, para essa distinção feita por Rabardel (1995), que:  

A instrumentalização pode passar por diferentes fases: uma fase de descoberta e 
seleção de comandos pertinentes, uma etapa de personalização (...) e uma etapa de 
transformação do artefato, às vezes em direções não fornecidas pelo designer: 
modificação da barra de menu, criação de atalho do teclado, armazenamento de 
programas de jogos ou realização automática de certas tarefas.  
A instrumentação está relacionada com o surgimento e a evolução dos esquemas de 
um assunto para a realização de uma tarefa dada. (TROUCHE, 2002, p. 200, tradução 
nossa, grifo do autor). 

 

  Para Rabardel (1995), não podemos pensar num esquema clássico e estático para 

aplicação da gênese instrumental. Inicialmente, este tipo de esquema traça claramente a 

concepção e as fases de desenvolvimento para dar a  utilização do artefato, porém, durante o 

processo de instrumentação, por parte do sujeito ao entrar em contato com objeto através do 

instrumento, surgem inquietações, geradas pelas limitações que podem ser encontradas 

mediante interpretações feitas. Nesse momento, é necessário retomar o processo de 

instrumentalização sob o artefato, permitindo assim que a gênese da AI seja cíclica em seu 

funcionamento (Figura 14). 

 

Figura 14 – Inscrição de processos de gênese instrumental no ciclo global 

 
Fonte: Rabardel (1995) 

  

                                                 
14 Em entrevista à revista Critica Educativa, Saviani (2015) identifica a catarse como o "[...] ponto culminante do 
processo pedagógico, quando ocorre a efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora em 
elementos ativos de transformação social” (SAVIANI, 2012, p. 9), do que resulta na “[...] passagem da síncrese à 
síntese” (SAVIANI, 2012, p. 82). 
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 A escolha, construção ou adaptação de artefatos, para fazerem parte da atividade de 

gênese instrumental, deve ser meticulosa no sentido dos entraves que podem ser encontrados 

durante sua mobilização. Quanto a isso, Trouche (2000 apud Henriques, Attie, Farias, 2007) 

faz a distinção dos entraves, descrevendo três possibilidades de ocorrência: 

Entraves internos (no sentido de entraves físico-eletrônicos) ligados de maneira 
intrínseca ao material: trata-se de informações que podem ser acessíveis ou não, mas 
que o sujeito não pode alterar utilizando as únicas funcionalidades do artefato; não 
aparecem nem como objetivo, nem como resultado.  
Entraves de comandos ligados à existência e a forma, ou seja, a sintaxe, dos 
diferentes comandos: trata-se de informações que são acessíveis na interface e que o 
sujeito pode utilizar ou alterar com certos limites, para obter um resultado.  
Entraves de organização, ligados a organização do teclado e do monitor, ou seja, a 
estruturação das informações e dos comandos disponíveis: trata-se também neste caso, 
de informações que são acessíveis na interface e que o sujeito pode utilizar ou alterar 
com certos limites para obter um resultado; elas aparecem como elementos de uma 
técnica de realização de um tipo de exercício (HENRIQUES; ATTIE; FARIAS, 2007, 
p. 56-57, grifo nosso). 
 
 

 Além dos entraves, devemos pensar quais tipos de atividades devem ser considerados 

na mobilização do artefato, através do processo de instrumentação em torno do Sujeito-Objeto. 

Rabardel (1995) elenca que essas atividades podem ser distinguidas de três formas pelo artefato: 

· Estruturação simples passiva: quando o artefato faz com que a atividade seja 
reestruturada para a forma que possui; 

· Estruturação organizada passiva: quando o sujeito se enquadra na organização 
processual do artefato (dependendo do seu bom funcionamento) e a atividade ocorre 
com lugar, tempo e espaço definidos; 

· Estruturação ativa: o artefato tem o conhecimento do sujeito, que pretende alterar o 
funcionamento dele para influenciar a atividade e proporcionar transformações no 
próprio sujeito. 

 Diante do exposto, sobre alguns pontos cruciais a serem considerados no processo da 

gênese instrumental, podemos indicar, dentro da nossa pesquisa, os elementos atrelados à 

ABIN. Para o modelo SAI, destacado na Figura 15, o sujeito (S), ora é o pesquisador, no que 

diz respeito à Pesquisa Interna, ora é o estudante do curso de Engenharia Civil, na instituição 

CDI1002, na Pesquisa Externa; o objeto (O), em ambas as pesquisas, é o estudo do Centro de 

Massa (CM); e os instrumentos (i) são os Apps, criados no ambiente computacional GeoGebra 

e os Modelos Concretos manipuláveis. 
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Figura 15 – Modelo SAI da Abordagem Instrumental nas Pesquisas Interna e Externa 

 
Fonte: Elaboração do Autor 

 

Com isso, vários esquemas serão necessários e irão exigir dos sujeitos S mobilizações 

de diferentes conhecimentos matemáticos em torno do objeto O, Centro de Massa, 

necessitando, assim, das competências por parte deles em relação à utilização dos recursos e 

ferramentas oferecidos no software GeoGebra e nos Materiais Concretos. Mais adiante, na 

abordagem sobre as tecnologias utilizadas em nosso trabalho, faremos uma descrição detalhada 

dos tipos de artefatos a serem usados, quanto a sua estruturação (simples passiva, organizada 

passiva ou ativa), seja para os Apps do GeoGebra, seja em relação aos Modelos Concretos, bem 

como dos entraves que circundam esses aparatos tecnológicos. 

Porém, a ABIN isolada não é suficiente para o nosso estudo sobre o CM, que vive em 

uma determinada instituição, tendo em vista que ocorre a interação deste com outros saberes 

matemáticos; também é necessário entender a relação entre os sujeitos e esse objeto (S – O). 

Para isso, iremos dispor dos conceitos e elementos ligados à Teoria Antropológica do       

Didático (TAD), que será apresentada a seguir.  

 

4.2. TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO (TAD)  

 

A Teoria Antropológica do Didático (TAD) foi criado pelo francês Ives Chevallard 

(1992), com origem em seus estudos sobre a Teoria da Transposição Didática. Chevallard 

(1991) indica que o processo de passagem do Saber Científico para o Saber a Ensinar é o que 

configura a Transposição Didática: 

um conteúdo de saber que é designado como saber a ensinar sofre, a partir de então, 
um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a ocupar um lugar 
entre os objetos de ensino. O “trabalho” que transforma um saber a ensinar em um 
objeto de ensino é denominado transposição didática (CHEVALLARD, 1991, p.45 – 
tradução nossa, grifos do autor). 
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Kummer (1999) diz que o Saber Científico se trata de um saber produzido numa forma 

bem estruturada e segue um rigoroso método de investigação. Já o Saber a Ensinar é constituído 

numa instituição chamada Noosfera, formada por pesquisadores, professores, especialistas etc., 

ligados a Universidades, Ministérios da Educação e diversas Redes de Ensino, mediante o 

processo transpositivo, proposto por Chevallard (1991). Na sala de aula, os estudantes, passam 

a se relacionar com o Saber Ensinado pelo professor.  A distinção entre os saberes, através da 

noção de transposição didática, coloca o saber matemático no cerne da origem na totalidade dos 

problemas didáticos. 

A TAD estuda, então, o homem diante do saber matemático. Ela situa as atividades 

matemáticas dentro do conjunto de mobilizações humanas e nas instituições sociais, por isso a 

utilização do termo antropologia15 (CHEVALLARD, 1991). Além disso, destacamos como 

noções fundamentais de teoria, para que possamos compreender os fenômenos que ocorrem na 

educação, nesse viés, as quatro que seguem: objeto, relação pessoal, pessoa e instituição.  

A primeira noção é de que tudo é objeto, o qual Chevallard (2018, p. 23) define como 

“qualquer entidade, material ou imaterial, que existe, ao menos, individualmente”. Conceitos 

matemáticos são objetos, tal qual pessoas, ideias, símbolos ou qualquer outro produto da 

atividade humana (CHEVALLARD, 2018). Logo, observamos que o objeto não é apenas 

material nessa teoria, mas também os intangíveis fazem parte desse conjunto. 

O conceito de relação pessoal constitui a segunda noção, que implica na relação entre 

um indivíduo X com um objeto O, denotada por , com todas as interações que X pode 

ter com O (CHEVALLARD, 2018). Além disso, afirmamos que “O existe para X, se a relação 

pessoal de X a O é “não vazia” que denotamos ” (CHEVALLARD, 2018, p.23). 

O terceiro conceito se refere à noção de pessoa X. Nesse sentido, Chevallard (2018) 

afirma que: 

Uma pessoa é um par formado por um indivíduo X e um sistema de relações pessoais 
R(X, O), em algum momento, na história de X. A palavra pessoa, como utilizada aqui, 
não deve ser elusiva: todo indivíduo é uma pessoa, inclusive uma criança. A criança 
(etimologicamente é aquela que não fala ainda). É claro que, ao longo do tempo, o 
sistema de relações pessoais de X a O evolui: os objetos que não existem para ele 
começam a existir; outros deixam de existir. Para outros, enfim, a relação pessoal de 
X a O muda. Nesta evolução, o invariante é o indivíduo, o que muda é a pessoa 
(CHEVALLARD, 2018, p. 23, grifo nosso). 
 

                                                 
15 A antropologia é uma ciência que se dedica ao estudo do ser humano de forma holística. O termo é de origem 
grega e é a junção de anthropos (“homem” ou “humano”) e de logos (“conhecimento”). A antropologia é uma 
ciência integradora que estuda o homem no âmbito da sociedade e da cultura a que pertence, combinando 
perspectivas das ciências naturais, sociais e humanas. (https://conceito.de/antropologia, acesso em 28/01/2019) 
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 O autor destaca então que podemos classificar qualquer ser humano como pessoa, mas 

a evolução propiciada a ele, particularmente no sistema de ensino, o torna indivíduo X. Para 

tanto, precisam ocorrer as diversas relações entre esta pessoa X e os objetos do saber ensinados 

O durante sua trajetória nesse ambiente. Logo, isso posto e efetivado, torna uma pessoa em um 

indivíduo apto a transformar-se e à sociedade a qual faz parte. 

Chevallard (2018, p. 23) ainda pontua que “um objeto O existe para uma pessoa X, 

dizemos que X conhece O, a razão de  especificando a maneira como X conhece O”. 

Isso posto, ele expõe a que chama de universo cognitivo de X, e denota por                          

 (CHEVALLARD, 2018). 

Concluindo as informações sobre as noções fundamentais da TAD, temos a definição 

posta de instituição I, dada por Chevallard (2018), como sendo: 

Uma instituição é um dispositivo social, “total”, o que certamente pode ter apenas de 
forma muito limitada no espaço social (existem “micro instituições“), mas que 
permite e impõe a seus sujeitos, isto é, para as pessoas que vêm a ocupar diferentes 
posições p oferecidas em uma instituição I, o envolvimento, a maneira de fazer e 
próprias de pensar (CHEVALLARD, 2018, p. 24, grifo nosso) 
 

 Dessa forma, uma instituição I pode ser entendida como um grupo familiar, uma escola, 

um curso, uma disciplina, uma sala de aula etc. Para uma instituição, como uma sala de aula ou 

uma disciplina lecionada em determinado curso superior, por exemplo, a posição p, ocupada 

pelos sujeitos ou pessoas X, é atribuída tanto para o professor como para o estudante. 

 Diante das noções explicitadas, podemos trazer à tona as principais relações possíveis 

entre esses elementos da TAD, na perspectiva de Chevallard (2018). O autor destaca que, numa 

determinada instituição I, uma pessoa X, assumindo uma posição p, possui uma relação 

institucional a O em posição p, denotada por . Se , dizemos que 

ocorre uma conformidade da relação pessoal de X à relação institucional que ocupa em posição 

p em I, indicando que X é um “bom sujeito” na instituição (Chevallard, 2018). Considerando 

uma relação em conformidade , diremos que a pessoa X reconhece o objeto O na 

instituição I. Por outro lado, Chevallard (2009) também informa quanto a relação entre o objeto 

O e a instituição I: 

Um objeto O existe para uma pessoa X se existe uma relação pessoal, denotada 
, da pessoa X ao objeto O. Isto é, a relação pessoal a O determina a maneira 

como X conhece O. Analogamente, se define uma relação institucional de I a O 
denotada  significando que o objeto O é reconhecido pela instituição I 
(CHEVALLARD, 2009, p. 3, tradução nossa, grifo nosso) 
 

A seguir, ilustramos a situação narrada no esquema da Figura 16, para o 

estabelecimento dessas relações elencadas, entre os elementos: instituição I, indivíduo (ou 
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sujeito) X e objeto O, considerando uma relação em conformidade , tal que esse 

indivíduo X reconheça o objeto O na instituição I. 

 

Figura 16 – Relações: Instituição, Objeto e Pessoa 

 
Fonte: Elaboração do Autor 

 

 Agora, trazemos o significado da relação instituição-instrumento. Sendo possível atrelar 

a utilização de tecnologias ao estudo de determinado objeto O, que se relaciona com uma 

determina instituição I, podemos estabelecer uma relação entre o instrumento i, que possui 

relação direta com o objeto O e essa instituição I, denotada por . Henriques, Attie e Farias 

(2007) destacam o seguinte posicionamento acerca disso: “No que diz respeito à integração de 

novas tecnologias no ensino da matemática, também é possível nos questionarmos sobre o 

reconhecimento dos instrumentos tecnológicos pelas instituições” (HENRIQUES; ATTIE; 

FARIAS, 2007, p. 59). Henriques (2006) ainda infere na ligação que pode ocorrer entre o 

modelo SAI da AI e os elementos (I, O, X) da TAD, desde que em torno do mesmo objeto O: 

O objeto O referido por Chevallard seja o mesmo objeto do saber que Rabardel faz 
referência no modelo SAI, e que o instrumento denotado por i, seja reconhecido 
oficialmente pela instituição I onde existe o objeto O. Se o ensino, a aprendizagem do 
objeto O e o instrumento i se encontram em I, e que nesse encontro exista intenções 
de I que se traduzem por práticas existentes nessa instituição, através de técnicas 
instrumentais de i, então, pode-se falar da relação institucional e pessoal a um 
instrumento i. (HENRIQUES, 2006, p. 15) 

 

Com isso, atrelando as duas teorias (TAD e ABIN) em torno de um mesmo objeto do 

saber a ensinar, podemos inter-relacionar seus principais elementos, incluindo a relação entre a 

instituição I e o indivíduo X, assumindo um papel p, de acordo com o esquema da Figura 17. 
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Figura 17 – Inter-relação: Elementos da TAD com o modelo SAI 

 
Fonte: Elaboração do Autor 

 

Em nosso trabalho, temos como elementos, baseando-nos nos conceitos até então 

observados na TAD, que a instituição I de investigação específica é o CDI1002, do Curso de 

Engenharia Civil; o indivíduo X ora é o professor ao estabelecer relações com o instrumento i, 

seja ele o ambiente computacional GeoGebra ou os Modelos Concretos, ora é o estudante de 

engenharia, vinculado ao CDI. O objeto O vinculado a esse processo é o Centro de Massa. Com 

isso, vamos investigar as relações que ocorrem entre esses elementos, levando em consideração 

a análise institucional, nos documentos oficiais, nos livros didáticos, nas tecnologias propostas 

para o trabalho e nas autoanálises de erros dos estudantes em torno do CM.  

  A análise praxeológica de um determinado objeto O é um ponto crucial da TAD, pois 

possibilita conhecer práticas educacionais em torno deste, onde os atores participam das 

atividades que ocorrem em uma determinada instituição I, assumindo um papel p, e são os 

indivíduos X, que estabelecem  . 

 Para Chevallard (2018), essa noção de praxeologia é o coração da TAD, pois generaliza 

distintas noções culturais: de saber e de saber-fazer, permitindo observar sem prejuízo de 

valores à estrutura do conhecimento. A estrutura mais simples, chamada de pontual, indicada 

por Chevallard (2018), consiste em: 

um tipo de tarefa T, uma técnica , maneira de executar as tarefas t de tipo T, de uma 
tecnologia , discurso fundamentado (logos) sobre a técnica (tekhnê) que é suposto 
tornar t inteligível como um meio para realizar as tarefas do tipo T, enfim – por último, 
mas não menos importante – uma componente teórica , que rege a tecnologia em si 
(e, portanto, todos os componentes da praxeologia). Uma determinada praxeologia 
pontual (o “ponto” aqui é do tipo de tarefas T) se nota [T /  /  / ]. Ela comporta 
uma parte prático-técnica  , ou práxis (o qual pode, se for o caso disso, 
ser chamada de “saber-fazer”) e uma parte tecnológica-teórica , ou logos 
(que podemos identificar como um “saber” no sentido usual do 
termo).(CHEVALLARD, 2018, p. 26, grifo nosso) 
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 A tarefa T, conforme explicita Chevallard (2018), representa de forma precisa um 

conjunto que contém tarefas t, específicas em torno dessa tarefa T. Em nosso trabalho, 

indicaremos as tarefas t, como subtarefas de T, e denotaremos por St. Para realização dessas 

tarefas ou subtarefas, teremos técnicas  que são necessárias para execução de cada uma delas 

(a maneira de fazer a tarefa), sendo essas atreladas a uma tecnologia  que representa um 

teorema, uma definição, uma proposição e que justifica a técnica usada na estrutura 

praxeológica, e a teoria  justificando e dando compreensão à tecnologia. Esses quatro 

componentes formam a praxeologia pontual completa, como podemos destacar na Figura 18. 

 

Figura 18 – Estrutura Praxeológica 

 
Fonte: Elaboração do Autor 

 

 Na pesquisa, destacamos a seguinte tarefa T relativa ao nosso objeto matemático, cujo 

objetivo é o de estabelecer as coordenadas do CM entre dois corpos de massas indicadas, para 

que ocorra uma melhor compreensão da estrutura praxeológica pontual: 

 

T: Determinar as coordenadas do centro de massa, entre dois corpos dispostos no plano 

cartesiano, nos pontos ,  e , possuindo massas iguais a 2 kg. 

 

Para a execução dessa tarefa T, podemos utilizar, por exemplo, a técnica , justificada 

pela tecnologia  que indica determinação das coordenadas  e , do Centro de Massa, 

considerando a média entre o somatório dos momentos, em relação ao Eixo x ( ) e ao Eixo y 

( ), e o somatório das massas associadas aos corpos, tal que esses momentos equivalham ao 

produto da massa pela coordenada x ou pela coordenada y, respectivamente, para cada ponto de 

localização dos corpos, do sistema. Apresentamos essa execução no Quadro 3: 
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Quadro 3 – Execução da Tarefa T, para o estudo do CM 

Sendo: 

 

 

Temos:  e . Portanto . 
 

Fonte: Elaboração do Autor 

 

Na execução, mediante uma das técnicas possíveis de efetuar o processo, com seus 

passos detalhados, a teoria , que garante a utilização dessa tecnologia, é a do estudo 

bidimensional do CM. E, portanto, conseguimos estabelecer uma praxeologia pontual completa 

para essa tarefa T. 

No contexto praxeológico proposto por Chevallard (1992), Henriques (2013) expõe dois 

modelos que corroboram com os estudos do nosso trabalho, relativos à análise de Livros 

Didáticos (LD). Neles, as noções praxeológicas: Tarefa, Técnica, Tecnologia e Teoria formam 

o que o autor denomina de modelo praxeológico usual do LD e modelo praxeológico modelado 

do LD, conforme os esquemas da Figura 19. 

 

Figura 19 – Modelos praxeológicos para análise do LD 

 
Fonte: Henriques (2013) 

 

Os modelos trazidos por Henrique (2013) apontam para uma praxeologia completa, em 

que, na usual, ocorre o tratamento a partir do objeto O, mediante a abordagem da teoria , nos 
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conduzindo para o bloco da práxis, na execução da tarefas T, enquanto que, na modelada, o 

processo inverso é posto, isto é, a partir de tarefas T, alcançamos o alicerce da teoria  

norteadora desse objeto. O autor infere que ambas praxeologias fazem parte do processo de 

pesquisa interna, que faz uso desse arcabouço, enquanto que, para a pesquisa externa, para 

favorecer a construção e aplicação da Sequência Didática (SD). 

Logo, com base nesses modelos apresentados e nas demais ferramentas da TAD 

apresentadas, faremos a análise de livros didáticos da IES, abarcados na ementa de CDI1002, 

relativos ao estudo do CM, pois, para esse método de análise, Henriques, Attie e Farias (2007) 

propõem: 

A noção de organização praxeológica e a noção de relação institucional 
proporcionam, a partir de um estudo ecológico dos livros didáticos e de programas 
de cursos, ferramentas que podem permitir que se respondam as questões de pesquisa 
que se colocam no contexto desse quadro. Assim, é importante analisar os livros e os 
programas na instituição considerada [na pesquisa], pois eles permitem obter dados 
oficiais de objetos do ensino visado. (HENRIQUES, ATTIE, FARIAS, 2007, p. 63, 
grifo dos autores).  

 

Além dos LD, serão analisados o PPC do curso de Engenharia Civil, bem como as 

ementas de CDI1002, o habitat principal do CM, e de disciplinas nas quais observamos o nicho 

desse objeto, sejam essas da área de Matemática sejam do núcleo específico do Curso. Tomando 

emprestados conceitos provenientes da Biologia, a TAD utiliza termos como habitat e nicho16 

para estabelecer as condições de vida do objeto em determinada instituição (I). Esses conceitos 

são adaptados à teoria, como abordam Henriques, Nagamine, Nagamine (2012): 

O habitat é definido como o lugar de vida e o ambiente conceitual do objeto do saber. 
Trata-se, essencialmente, de objetos com os quais interage, mas também das situações 
de ensino nas quais aparecem as manipulações e experiências associadas.  
O nicho ecológico como sendo o lugar funcional ocupado pelo objeto do saber no 
sistema ou praxeologias dos objetos com as quais interage nas instituições. 
(HENRIQUES, NAGAMINE, NAGAMINE, 2012. p. 1268, 1269, grifo dos autores) 
 

Utilizaremos os conceitos ecológicos ligados à TAD também na análise feita dos LD, 

com vistas à identificação precisa do habitat do CM e como ocorrem suas relações com o meio, 

o seu nicho. Essa análise precisa, mediante investigação do habitat do nosso objeto de pesquisa, 

é alicerçada em Bosch e Chevallard (1999, p. 177, tradução nossa), na afirmação de que, “no 

plano teórico, esta análise leva a considerar a atividade matemática como uma manipulação de 

formas materiais, a ostensiva, guiada pela evocação de objetos intangíveis, não-ostensiva”. 

Bosch e Chevallard (1999) fazem a distinção desses tipos de objetos: 

                                                 
16 Outros termos ecológicos fazem parte do arcabouço da TAD, porém apenas esses dois nos interessam para o 
trabalho. 
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Falaremos de um objeto ostensivo – do latin ostentina, "monstrando-se, 
insistentemente presente" - para se referir a qualquer objeto que tenha uma natureza 
sensível, uma certa materialidade e que, portanto, adquira uma realidade perceptível 
para o sujeito humano. [...] objetos não-ostensivos são então todos esses "objetos" 
que, como idéias, intuições ou conceitos, existem institucionalmente -     no sentido 
de que são atribuídos a uma existência - sem poderem ser vistos, ditos, ouvidos, 
percebidos ou mostrados por eles mesmos: eles só podem ser evocados ou invocados 
pela manipulação apropriada de certos objetos ostensivos associados (uma palavra, 
uma frase, um design gráfico, uma escrita, um gesto ou um longo discurso). (BOSCH, 
CHEVALLARD, 1999, p. 90, tradução nossa) 

 

Além disso, esses autores trazem uma conotação instrumental, denotada por valência 

instrumental, para os ostensivos, que nos interessa no trabalho por tratarmos o objeto 

matemático CM com diversas formas materiais e imateriais para explicitá-lo: 

[...] um objeto ostensivo é considerado como um possível instrumento de atividade 
humana, isto é, como uma entidade que, em associação com outros, para cumprir 
técnicas para executar determinadas tarefas , para realizar algum trabalho. Por isso, 
ao reconhecermos o objeto ostensivo, chamamos de uma valência instrumental ou 
instrumento, valência que existe tanto nos símbolos escritos (matemática, por 
exemplo) do que nas palavras que dizemos ou gestos que nós fazemos. (BOSCH, 
CHEVALLARD, 1999, p.107, tradução nossa)  

 

Por exemplo, na representação em língua materna da tarefa T, citada, com o objeto de 

nossa pesquisa, a simbologia numérica, bem como o processo de aplicação da técnica  

proposta, indica a manipulação de objetos ostensivos como uma valência instrumental, 

mobilizando também os elementos da logos (tecnologia e teoria) referente ao CM. Esse 

contexto atrela diretamente a TAD à Teoria dos Registros de Representação Semiótica, que será 

vista em seguida, já que esta última estuda os tipos de representações dos objetos e suas 

mobilizações nos diferentes registros semióticos. 

 

4.3. TEORIA DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA (TRRS) 

 

Essa teoria, intitulada Teoria dos Registros de Representação Semiótica, desenvolvida 

pelo filósofo e psicólogo Raymond Duval (1995), situa que, na atividade matemática, na 

mobilização dos seus objetos, só ocorre a acessibilidade através de representações. Para Duval 

(2011), sobre a linguagem matemática: 

“A revolução semiótica se manifestou com a emergência e a rápida dominância das 
equações em álgebra, [...], em resumo com aquilo que começamos a denominar “a 
linguagem matemática”, aquela que permite estudar a natureza. Para todas essas 
produções, é preferível falar de representação semiótica que de “signos”. (DUVAL, 
2011, p. 37) 
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Signos aqui, para o autor, são “unidades elementares de sentido, que são apenas 

caracteres para codificar: letras, siglas, algarismos, às vezes palavras-chave, ou os gestos de 

mão. O que equivale a considerar os signos como as “coisas” pelas quais é preciso começar 

para dar um sentido” (DUVAL, 2011, p. 38). As representações são conjuntos de signos com 

regras bem definidas. Aqui, ao analisar as representações semióticas frente ao conhecimento 

matemático, Duval (2011) sugere a consideração de dois aspectos distintos, um em relação à 

referência que estas fazem a um determinado objeto, outro sobre as transformações que ocorrem 

em outras representações semióticas. No primeiro, a questão volta-se para a epistemologia 

voltada para os objetos matemáticos; enquanto que, no segundo, temos um problema cognitivo, 

do trabalho e, principalmente, do funcionamento do pensamento. 

Ao contrário dos outros domínios de conhecimentos científicos, os objetos matemáticos 

não são acessíveis pela percepção ou de forma instrumental, pois são abstratos e, com isso, só 

podem ser acessados por meio de suas representações semióticas. Para que um objeto 

matemático possa ser compreendido, é necessária a ocorrência da noésis por meio de várias 

sémiosis. Duval (1993, p.39) utiliza essas noções, noésis e sémiosis, afirmando que o 

“funcionamento cognitivo do pensamento humano se revela inseparável da existência de uma 

diversidade de registros de representação semiótica”. O autor define a sémiosis como a 

apreensão ou produção para uma determinada representação semiótica; já a noésis trata-se da 

apreensão conceitual de um objeto matemático (DUVAL, 1993). 

As representações semióticas não podem ser usadas apenas como um meio de 

exteriorizar as representações mentais, no ato de se comunicar. Como pontuado por Duval 

(1993), estas devem desempenhar um papel, na atividade cognitiva do pensamento, de suma 

importância:  

- no desenvolvimento das representações mentais: estas dependem de uma 
interiorização de representações semióticas, do mesmo modo que as representações 
mentais são uma interiorização daquilo que é percebido (VYGOTSKY, 1962; 
PIAGET 1968);  
- na realização de diferentes funções cognitivas: a função de objetivação (expressão 
particular) que é independente daquela de comunicação (expressão para outrem), e a 
função de tratamento que não pode ser preenchida pelas representações mentais 
(algumas atividades de tratamento são diretamente ligadas à utilização de sistemas 
semióticos, por exemplo, o cálculo);  
- na produção de conhecimentos: as representações semióticas permitem 
representações radicalmente diferentes de um mesmo objeto, na medida em que elas 
podem atender sistemas semióticos totalmente diferentes. (BENVENISTE 1979, 
BRESSON 1978). Assim, o desenvolvimento das ciências está ligado a um 
desenvolvimento de sistemas semióticos cada vez mais específicos e independentes 
da língua natural. (GRANGER, 1979). (DUVAL, 1993, p. 39, tradução nossa). 
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A partir dessas informações, percebemos que as representações semióticas não 

dependem das representações mentais, mas, ao contrário, já que a segunda depende da 

internalização de funções cognitivas advindas da primeira.  

Outro conceito de grande importância nessa teoria é o de registro de representação. 

Duval (1993) indica que um sistema semiótico se torna um registro de representação quando 

permite três atividades cognitivas fundamentais que são ligadas à sémiosis. Henriques e 

Almouloud (2016) apontam que estas atividades são: 

A formação de uma representação semiótica é baseada na aplicação de regras de 
conformidade e na seleção de certas características do conteúdo envolvido. Por 
exemplo, a composição de um texto, construir uma figura geométrica, elaborar um 
esquema, escrever uma fórmula, descrever o domínio de uma função, etc.  
O tratamento de uma representação é a transformação desta em outra representação 
no mesmo registro no qual foi formada. O tratamento é, portanto, uma transformação 
interna num registro. Por exemplo, o cálculo é uma forma de tratamento próprio das 
escritas simbólicas (cálculo numérico, cálculo algébrico, cálculo de limite de uma 
função, cálculo integral de uma função, cálculo proposicional...).  
A conversão de uma representação é a transformação desta representação em uma 
representação de outro registro. Por exemplo, a tradução de um texto em uma ou mais 
expressões algébricas correspondentes é uma conversão da representação destas 
expressões da língua materna para o registro algébrico. A conversão é, portanto, uma 
atividade cognitiva diferente e independente do tratamento. (HENRIQUES; 
ALMOULOUD, 2016, p. 469, grifo dos autores). 

 

Duval (2011), em termos de registro, informa que estes permitem identificar variáveis 

relativas ao processo cognitivo para que ocorra a compreensão matemática. Essas variáveis são 

de dois tipos fundamentais: a primeira está associada à conversão de representações, não 

importando à atividade matemática, pois essa mobiliza sempre dois registros, um como 

principal do trabalho e outro por mobilizações mentais; a segunda diz respeito aos tratamentos, 

pois em cada registro é permitido efetuar operações para transformar as representações 

possíveis apenas nele, para cada operação temos uma variável cognitiva de tratamento 

associada (DUVAL, 2011).   

Uma das condições que é essencial para que ocorra a apropriação dos conceitos 

matemáticos é ter disponível, para um determinado objeto, várias representações semióticas, 

conforme Duval (1993). Porém, para Henriques (2007), isso não garante suficientemente a 

apreensão do saber relativo ao objeto, que se faz necessário para ocorrer a aprendizagem, e 

propõe uma condição para que isso ocorra, ligada aos pressupostos de Duval (1993), trazendo 

um novo conceito, denotado de coordenação: 

A coordenação de várias representações semióticas entre diferentes registros parece 
fundamental para uma compreensão conceitual de objetos: um objeto não deve ser 
confundido com as suas representações reconhecidas em cada um dos seus possíveis 
registros. É nestas condições que uma representação funciona, na verdade uma 
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representação dá acesso ao objeto representado. (DUVAL, 1993, p.40, nossa 
tradução, grifo nosso)  
 

Logo, percebemos que a condição necessária para ocorrência da aprendizagem 

matemática é o trabalho com a coordenação, reconhecendo determinado objeto, em diferentes 

registros, por meio de suas representações. 

Vários registros podem ser considerados durante a trajetória educacional do estudante. 

Henriques e Almouloud (2016) destacam, em seu texto, alguns deles, trazidos no esquema, 

ilustrado pela Figura 20. 

 

Figura 20 – Alguns tipos de Registros Semióticos 

 
Fonte: Henriques; Almoulod (2016) 

 

Além disso, os autores, também apresentam um esquema, com a ilustração dos conceitos 

de tratamento, conversão e coordenação, mediante o que expomos anteriormente, que é 

reproduzido na Figura 21, levando em consideração os registros elencados acima (Figura 20). 

 

Figura 21 – Esquema de tratamento, conversão e coordenação entre registros para 
representação de um objeto 

 
Fonte: Reprodução do esquema da Figura 2 de Henriques e Almouloud (2016). 

 

Particularmente em relação a nossa pesquisa, utilizando os conceitos da TRRS que 

elencamos, vamos associá-los aos elementos do nosso trabalho. O esquema da Figura 21 pode 

ser adaptado para nossa realidade, com o objeto matemático Centro de Massa, e pode ilustrar, 

essa situação para a tarefa T, citada durante a explicitação da TAD, cuja técnica  foi 
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apresentada no Quadro 3, como uma possibilidade de execução de T. Nessa situação, ocorre 

apenas a conversão da representação na língua materna para a representação no registro 

algébrico e, posteriormente, no registro numérico, mediante atribuição de valores à  e de 

tratamentos acontecendo nesse último registro. Porém, como faremos uso de tecnologias, 

conforme indicado na discussão teórica da ABIN, como, por exemplo, a utilização do ambiente 

GeoGebra, teremos possibilidade de aumentar o processo de coordenação, incluindo também a 

representação no registro gráfico, como observamos no nosso esquema da Figura 22. 

 

Figura 22 – Esquema de tratamento, conversão e coordenação entre registros para 
representação do CM, em torno da tarefa T 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Com a implementação do software GeoGebra, mediante a utilização do App criado para 

nossa pesquisa, a representação do objeto CM, para cada tarefa T proposta, que supomos 

atrelada a uma praxeologia completa, o estudante de CDI02 efetuará transformações nesse 

registro. Para Duval (2011), “[...] a construção instrumental das figuras, sobretudo usando 

software, confere às figuras uma confiabilidade e uma objetividade que permitem efetuar 

verificações e observações” (DUVAL, 2011, p. 84). Esperamos que esse indivíduo X consiga, 

mediante os objetos ostensivos e não-ostensivos mobilizados no processo, numa relação 

instrumentalizada com a tecnologia, converter a representação do objeto nesse registro gráfico 

para as que ocorrem no registro numérico, ou para o registro algébrico, utilizando a técnica . 

Com isso, diante dos conceitos elencados na TRRS, bem como na TAD e ABIN, 

percebemos que ocorre uma total articulação entre essas teorias, em associação com a nossa 

proposta de trabalho. Isso nos leva a explicitar agora a metodologia proposta para essa dinâmica 

de pesquisa, bem como o percurso de pesquisa alcançado até o presente momento, no próximo 

capítulo. 
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5. METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia de nossa pesquisa, a qual optamos: Análise 

Institucional & Sequência Didática (AI&SD), proposta por Henriques (2016). Apoiados nessa 

metodologia, após conhecer seus elementos principais, descrevemos o nosso percurso 

metodológico englobando procedimentos efetuados nas Pesquisas Interna e Externa. 

 
5.1. ANÁLISE INSTITUCIONAL & SEQUÊNCIA DIDÁTICA (AI&SD) 

 

Com base nos estudos de Henriques, Nagamine, Nagamine (2012), Henrique e Serôdio 

(2013) e Henriques (2011), que abordam noções de Análise Institucional (AI) e Sequência 

Didática (SD), com sustentação na TAD e na Engenharia Didática (ED), proposta por Artigue 

(1988), foi constituída a metodologia de pesquisa organizada em oito etapas, com quatro fases 

distintas: a metodologia da Análise Institucional & Sequência Didática, para aplicação em 

pesquisa educacionais. 

Henrique (2016) traz uma definição para AI: 

Definição 1: Análise Institucional é um estudo realizado em torno de elementos 
institucionais, a partir de inquietações/questões levantadas pelo pesquisador no 
contexto institucional correspondente, permitindo identificar as condições e 
exigências que determinam, nessa instituição, as relações institucionais e pessoais 
com objetos do saber, em particular, os objetos matemáticos, as organizações ou 
praxeologias desses objetos que intervém no processo ensino-aprendizagem. 
(HENRIQUES, NAGAMINE, NAGAMINE, 2012, p.1268, adaptado, grifo do autor)  

 

Reforçando essa ideia, Henriques e Serôdio (2013) afirmam que:  

A análise institucional, como metodologia de pesquisa, fornece ferramentas para 
identificarmos as condições e exigências que determinam, numa instituição, as 
práticas institucionais em torno de objetos de estudos, como as IM, requeridos na 
formação de recursos humanos (HENRIQUES, SERÔDIO, 2013, p.3) 
 

Com base no exposto, entendemos que a AI é um estudo que surge no domínio 

institucional e propicia a resposta a algumas questões feitas pelo pesquisador, visando seus 

objetivos a serem alcançados e a identificar os elementos e suas relações principais, pessoais 

com a instituição e com o objeto. Henriques (2016) explicita, como elementos institucionais 

possíveis de serem analisados, os constantes no Quadro 4, baseando-se em Henriques (2011). 
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Quadro 4 – Elementos constituintes de uma instituição 

 
Fonte: Henriques (2011, apud Henriques, 2016, p. 3) 
 

O autor indica que devemos considerar, para uma pesquisa em Educação, uma 

instituição formada pelo menos por um desses elementos (HENRIQUES, 2016). Essa 

instituição selecionada pelo pesquisador, que depende das escolhas feitas nos objetivos, na 

problemática e nas questões de pesquisa, o que gera as suas inquietações podendo englobar uma 

instituição de referência e/ou de aplicação, que trataremos à frente.  

Quando escolhida a instituição, a preocupação é estudar as relações institucionais e 

pessoais com os objetos de estudo que são reconhecidas nela e dos elementos institucionais que 

forem escolhidos pelo pesquisador (Quadro 4). Isso deve ser feito ancorado nos pressupostos 

teóricos da TAD, levando em consideração as dimensões ecológicas e praxeológicas, o que 

contribui de maneira firme e aprofunda as questões da pesquisa relativas ao processo de ensino 

e de aprendizagem dos estudantes, mas, principalmente, do objeto matemático a ser pesquisado 

em seus respectivos habitat e nichos. Henriques (2016) elucida que deve ocorrer o olhar sob as 

quatro noções praxeológicas destacadas na Figura 23. 

 
Figura 23 – Esquema praxeológico 

 
Fonte: Adaptação do autor (Henriques, 2016, p. 3) 

 
A SD é compreendida por Henrique (2011) como um elemento da Engenharia Didática 

desenvolvida por Artigue (1988). Artigue indica que, “como metodologia de pesquisa, a ED 

está estruturada em diferentes fases. Estas são as seguintes: análises preliminares, concepção e 

análise a priori, a realização, observação e recolha de dados, análise a posteriori e validação 

(ARTIGUE, 2015,  p. 471, 2015)”. A SD, então, precisa conter essas características elencadas 
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pela autora, atrelada à análise institucional. Apresentamos a definição proposta por Henriques 

(2011, apud, HENRIQUES, 2016): 

Definição 2: Uma sequência didática é um esquema experimental formado por 
situações, problemas ou tarefas, realizadas com um determinado fim, desenvolvido 
por sessões de aplicação a partir de um estudo preliminar [análise institucional] em 
torno de um objeto do saber e de uma análise matemática/didática, caracterizando os 
objetivos específicos de cada situação, problema ou tarefa [tendo uma praxeologia 
completa].(HENRIQUES, 2011, APUD, HENRIQUES 2016, p. 4) 

  
Com isso, o pesquisador será capaz de antecipar o processo de análise didática e 

confrontá-lo com os resultados obtidos após a aplicação de seu dispositivo didático 

experimental. Para tanto, essa metodologia delineada pela AI&SD possui dois grandes 

momentos distintos, o da Pesquisa Interna e o da Pesquisa Externa, que Henriques (2014, apud 

HENRIQUES, 2016) define a seguir: 

A Pesquisa Interna é uma sondagem realizada pelo pesquisador ou por grupo de 
pesquisadores, sem intervenção de sujeitos externos. É o momento pelo qual o pesquisador 
procura compreender melhor o seu objeto de estudo. Ele conjectura, problematiza, formula 
hipóteses, questiona-se, define o quadro teórico, os objetivos, descreve o percurso 
metodológico da sua pesquisa, escolhe, analisa os elementos institucionais específicos e 
apresenta resultados parciais. (Henriques, 2014).  

A Pesquisa Externa é uma sondagem realizada pelo pesquisador ou por grupo de 
pesquisadores envolvendo sujeitos externos como público alvo. É o momento pelo qual o 
pesquisador aplica os estudos desenvolvidos na pesquisa interna. Esta aplicação pode ou 
não envolver seres humanos. Por exemplo, a aplicação de uma sequência para o estudo de 
práticas efetivas de estudantes de uma instituição é uma pesquisa externa. (Henriques, 
2014) (HENRIQUES, 2016, p. 5, grifo do autor). 

 
Esse processo de pesquisas interna e externa (considerados também como momentos de 

pesquisa), que engloba toda a nossa metodologia da AI&SD, pode ser representado pelo 

esquema, adaptado do autor, da Figura 24. 

 
Figura 24 – Momentos e fases da AI&SD 

 
Fonte: Adaptação do autor (Henriques, 2016, p. 4) 

 
Henriques (2016) delineia o processo metodológico de pesquisa em duas fases, 

contendo cada uma delas quatro etapas: a primeira denominada de Definições e Análises 
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Preliminares; e a segunda, de Organização, Análises e Aplicação de uma SD, como pode ser 

observado na Figura 24 e respectivo detalhamento no Quadro 5.  

 

Quadro 5 – Detalhamento da AI&SD 

 

ANÁLISE INSTITUCIONAL & SEQUÊNCIA DIDÁTICA (AI&SD) 
 
 

1ª FASE – DEFINIÇÕES E ANÁLISES PRELIMINARES 
 

 

1ª ETAPA 
 

Tomada de decisões iniciais 
 

2ª ETAPA Identificação de instituições 
 

3ª ETAPA Escolha de elementos institucionais 
 

4ª ETAPA Estudo e apresentação da análise institucional de referência 
 

 

2ª FASE – ORGANIZAÇÃO, ANÁLISES E APLICAÇÃO DE UMA SD 
 

 

5ª ETAPA 
 

Organização de uma SD 
 

6ª ETAPA Análise a priori 
 

7ª ETAPA Aplicação da sequência 
 

8ª ETAPA Análise a posteriori e validação 
 

Fonte: Produção do autor 

 
 Cada uma dessas fases, em suas etapas, tem particularidades importantes durante o 

recorte metodológico da pesquisa. A 1ª etapa, que se refere à tomada de decisões iniciais, para 

Henriques (2016, p. 6), “é fluentemente clássica, presente em toda pesquisa acadêmica, 

científica ou técnica”. É nesse momento que o pesquisador, diante de suas inquietações, escolhe 

seu tema de pesquisa, envolto na sua problemática, seja de sua prática docente ou de outra fonte 

investigativa que lhe seja de interesse. As questões de pesquisa, nessa etapa, surgem em volta 

do objeto do saber de referência, a partir dos objetivos traçados e da delimitação e escolha do 

seu quadro teórico. 

 Na segunda etapa, ocorre a escolha da instituição em relação ao objeto do saber de 

referência, que é seu objeto de estudo no trabalho. Henrique (2016) se ancora em Chevallard 

(1989) para explicitar que essa decisão do pesquisador é de reconhecer o objeto como algo 

institucionalizado e que terá uma relação pessoal com ele. Henriques (2016) classifica as 

instituições a serem escolhidas para a pesquisa como: 

Instituição de Referência - instituição de realização da Pesquisa Interna. Esta 
instituição é tomada como fonte reveladora da epistemologia e organizações possíveis 
do objeto matemático de referência.  
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Instituição de Aplicação - instituição de realização da Pesquisa Externa. Esta 
instituição é tomada como campo de coleta de dados relacionados às práticas efetivas 
de sujeitos envolvidos como público alvo.  

Instituição de Referência e Aplicação - instituição onde são realizadas ambas as 
Pesquisas (Interna E Externa). (HENRIQUES, 2016, p. 6, grifo nosso) 

 

Em algumas pesquisas, é possível que sejam escolhidas duas instituições, uma de 

referência e outra de aplicação, porém, se o professor pesquisa em sua própria sala de aula, isso 

leva a tê-la como instituição tanto de referência quanto de aplicação.  

A escolha dos elementos institucionais, indicados no Quadro 4 por Henriques (2016), 

acontece na 3ª etapa, em que pelo menos um deles deve ser escolhido, mas o autor assinala que, 

para uma pesquisa em Educação, é importante que essa escolha englobe os documento oficiais 

que norteiam a noosfera do objeto do saber, como PCN17, PPC etc., o livro didático, as 

tecnologias que serão utilizadas, as práticas dos professores e estudantes/alunos18. Para que essa 

escolha aconteça, o pesquisador precisa estabelecer o que deseja através das investigações 

preliminares, ainda na etapa inicial, com relação a seus objetos e questões de pesquisa. 

 A partir das escolhas feitas na terceira etapa, a 4ª etapa se caracteriza pela análise 

descritiva desses elementos, a partir de reflexões e da criação de propostas, soluções ou 

contribuições (a depender da pesquisa a ser feita), frente à instituição escolhida na etapa dois, 

com relação à problemática exposta (HENRIQUES, 2016). Importante destacar aqui a análise 

dos LD, pois esta revela explicitamente a praxeologia institucional do objeto matemático a ser 

investigado. Para tanto, o autor propõe um modelo a seguir (Quadro 6), produzido por 

Henriques, Nagamine, Nagamine (2012), que é formado de uma estrutura em três partes 

organizadas, permitindo uma visão geral do objeto. Essa estruturação é dividida em global, 

regional e local, dando uma visão geográfica do objeto do saber a ensinar naquela instituição. 

    

Quadro 6 – Estrutura da Análise do LD 

 
Fonte: Henriques, Nagamine, Nagamine (2012) 

                                                 
17 Parâmetros Curriculares Nacionais; 
18 A escolha estudante ou aluno, se dá em nossos estudos, por questões institucionais. Se abordamos como 
instituição o Ensino Básico, usamos a nomenclatura aluno, caso contrário, se o trabalho ocorre com o Ensino 
Superior, o termo será estudante. 
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Henriques (2016) complementa afirmando que uma pesquisa que vise a compreender o 

que estudantes/alunos aprendem ou as dificuldades em torno do objeto do saber a ensinar, 

durante seu processo de aprendizagem, não pode ficar restrita a analisar essas questões apenas 

por instrumentos de coletas de dados, sendo também necessário fazer essa consolidação 

mediante o olhar sobre a praxeologia do objeto na instituição de referência. 

Adentrando na segunda fase, na quinta etapa, ocorre a organização da SD, contendo ao 

menos uma sessão. Essas sessões devem ser constituídas de dispositivos experimentais, que 

contenham pelo menos uma tarefa T ou situações-problema elaboradas pelo pesquisador, 

mediante investigação praxeológica, feita na etapa anterior (HENRIQUES, 2016). O autor 

esquematiza essa informação no Quadro 7. 

  
Quadro 7 – Descrição de uma SD 

  
Fonte: Henriques (2016) 

 
“As condições de realização de uma SD, visando a evolução da relação pessoal 

indivíduo X (sujeito da pesquisa) com o objeto de estudo O, isto é, R (X, O), durante a aplicação 

de uma SD, devem permitir acompanhar a aprendizagem desses sujeitos [...]” (HENRIQUES, 

2016, p. 9, grifo nosso). Isso pode ser feito de forma vertical ou horizontal, considerando a 

movimentação de uma tarefa T para outra, numa mesma sessão ou em sessões diferentes. O 

autor complementa e indica, no Quadro 7, a denotação de Tkp para as tarefas implementadas. 

Além disso, ainda na quinta etapa, o pesquisador deve estruturar os seus Dispositivos 

Experimentais (DE), contendo as tarefas, como indicado no quadro anterior para as sessões 

(cada sessão possui pelo menos um DE). Um modelo genérico de DE é apresentado por 

Henriques (2016) no Quadro 8.  
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Quadro 8 – Modelo de Dispositivo Experimental 

 
Fonte: Henriques (2016) 

 

A partir da construção do DE, mediante a elaboração da SD, deve-se, na sexta etapa, 

efetuar a análise a priori das tarefas desse dispositivo. Essa análise deve destacar o que o 

pesquisador pretende investigar em cada uma das tarefas, explicitando as resoluções, estratégias 

e variáveis didáticas envolvidas em cada uma delas, baseando-se na praxeologia do objeto 

investigada na fase anterior. Artigue (2015) comenta sobre a importância de uma análise a 

priori, destacando que: 

A análise a priori torna claras as diferentes opções e a forma como elas se relacionam 
com as hipóteses de pesquisa e análises preliminares. Para cada situação, são 
assinaladas as principais variáveis didáticas, isto é, aquelas que afetam a eficiência e 
o custo das possíveis estratégias desenvolvidas pelos estudantes, bem como suas 
possíveis dinâmicas. Estas variáveis podem ser ligadas às características das funções 
propostas para os alunos, mas elas também podem ser ligadas aos recursos previstos 
para os alunos para resolver estas tarefas (que corresponde em teoria ao milieu19 
material da situação) e a forma como a interação dos alunos com o meio é socialmente 
organizada. (ARTIGUE, 2015, 473, tradução nossa)  

 

Henriques pontua que “essa é, portanto, uma etapa que se diferencia desta metodologia 

de pesquisa, com as outras, cujos trabalhos visam coletar dados, “apenas” a partir das práticas 

efetivas de alunos/estudantes (HENRIQUES, 2016, p. 10). A análise a priori pode seguir o 

modelo indicado no Quadro 9. 

 

                                                 
19 Na Teoria das Situações Didáticas - TSD, proposta por Guy Brousseau (1983), o milieu de uma situação é 
definido como o sistema com o qual o aluno interage, e que fornece feedback objetivo para ele. O milieu pode 
compreender meios materiais e elementos simbólicos: artefatos, textos informativos, dados, resultados já 
obtidos..., e também outros estudantes que colaborem ou desafiem o aluno. 
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Quadro 9 – Análise a priori da Tarefa T 

 
Fonte: Henriques (2016) 

 

 Em seguida, partimos para a etapa sete, que compreende a aplicação da SD, vinculada 

à negociação feita entre o pesquisador e a instituição, através de contatos e autorização, da 

direção institucional, dos professores e alunos/estudantes envolvidos etc. e, em alguns 

momentos, do Conselho de Ética em Pesquisa – CEP (HENRIQUES, 2016). Nessa etapa, diante 

do acordo firmado para que possa ocorrer a aplicação da SD, o pesquisador deve detalhar em 

seu trabalho todas as condições para essa ocorrência: tempo, local, público, entraves externos 

etc., revelando também quais tipos de instrumentos serão usados para a recolha de dados para 

essa aplicação. “Geralmente são recolhidos dados acerca das produções dos alunos, incluindo 

arquivos de computador quando a tecnologia é usada, notas de campo de observação, áudios e 

vídeos, e outros mais, cobrindo o trabalho em grupo e as fases coletivas (ARTIGUE, 2015, p. 

474, tradução nossa)”. Com esses instrumentos que contêm os dados, o pesquisador utiliza o 

que Henriques (2016) indica como Protocolo Experimental (PE): 

Definição 3: O Protocolo Experimental é um documento construído pelo pesquisador 
durante as investigações, constituído de manuscritos de alunos/estudantes, filmagens, 
transcrições de entrevistas faladas, entrevistas escritas, arquivos de computadores etc. 
A construção do protocolo experimental é essencial em pesquisas educacionais e deve 
constar como anexo na versão final do manuscrito da pesquisa. (HENRIQUES, 
SERÔDIO, 2013, apud HENRIQUES, 2016, p. 11)  

 

O protocolo experimental é de grande importância no momento da análise a posteriori, que 

constitui a última etapa da metodologia AI&SD. Com os dados recolhidos nesse instrumento, o 

pesquisador, com vistas ao que foi proposto na análise a priori, define critérios para 

acompanhamento das práticas dos alunos/estudantes, ligados ao trabalho, para obter resultados 

significativos do ponto de vista do ensino e da aprendizagem. Artigue (2015) afirma que essa análise 

é de natureza qualitativa e local: “o que o pesquisador olha é a dinâmica de um sistema complexo, 
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e ele faz isso através da comparação entre a dinâmica observada com a referência fornecida 

pela análise a priori, tentando fazer sentido para as semelhanças e diferenças (ARTIGUE, 2015, 

p. 474, tradução nossa)”. Henriques (2016) elenca os critérios elaborados pelo pesquisador em 

torno do objeto e sua organização praxeológica para análise de cada tarefa proposta no DE e 

aplicada, para essa última fase, no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Critérios para a análise a posteriori da Tarefa T 

 
Fonte: Henriques (2016) 

    

Portanto, diante dos conceitos e elementos reconhecidos como parte da metodologia 

AI&SD, traçaremos agora o percurso metodológico do nosso trabalho de tese. 

 

5.2. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Baseados nos elementos e descrições feitas, durante a narrativa da escolha metodológica 

pela AI&SD, que acabamos de apresentar, nossa pesquisa foi desenvolvida em duas fases e 

conterá as oito etapas descritas no Quadro 5. A primeira fase equivale a nossa Pesquisa Interna 

e a segunda, à Pesquisa Externa. A seguir, detalharemos cada etapa alcançada, indicando assim 

o que foi feito em cada uma das fases. 

 

1ª FASE: DEFINIÇÕES E ANÁLISES PRELIMINARES 
 

A primeira fase, composta de quatro etapas, se iniciou a partir do ano inicial, dos estudos 

do pesquisador principal desse trabalho, no programa de doutoramento em Pós-Graduação em 

Ensino, Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC) – UFBA/UEFS. Durante o estudo das 

disciplinas ofertadas por esse programa, começamos a dar os primeiros passos em busca do 
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delineamento da pesquisa. A seguir, pontuamos o que ocorreu em cada etapa dessa fase, para a 

nossa pesquisa. 

 

1ª ETAPA – TOMADA DE DECISÕES INICIAIS 
 

Após inúmeras idas e vindas em relação ao objeto matemático a ser escolhido, que 

contemplasse de forma essencial o favorecimento para o processo de ensino e de aprendizagem 

dos estudantes no Cálculo Diferencial e Integral, em meados do terceiro ano do curso, definimos 

a escolha pelo estudo do Centro de Massa (CM), atrelado ao uso de tecnologias, 

especificamente as digitais, e à utilização de Modelos Concretos manipuláveis, englobando o 

tema do trabalho. A partir daí, escrevemos o contexto da problemática que envolvia esses 

processos de aprendizagem, delimitamos os objetivos e as questões de pesquisa, em torno desse 

objeto do saber de referência, como foi observado no primeiro capítulo do nosso trabalho. 

Investigamos também o que já foi estudado em relação ao CM, através de uma sucinta revisão 

de literatura. Além disso, determinamos o quadro teórico que nos dá suporte para as discussões 

em torno de nossas questões, possibilitando trazer respostas condizentes com o que desejamos, 

sendo este composto por três teorias: a ABIN, a TAD e a TRRS, que se articulam entre si. 

A Abordagem Instrumental (ABIN), de Rabardel (1995), trata do estudo das ferramentas 

tecnológicas no processo de relação entre os sujeitos e os objetos do saber. A Teoria 

Antropológica do Didático (TAD), proposta por Chevallard (1992), estuda o indivíduo como 

pessoa que evolui e suas ações dentro de uma instituição, com ênfase numa abordagem 

praxeológica e ecológica para o objeto do saber. E a Teoria dos Registros de Representação 

Semiótica (TRRS), de Duval (1995), evoca ideias quanto à acessibilidade desses objetos por 

meio de representações que ocorrem nos diferentes registros. O levantamento dos principais 

conceitos e elementos dessas três teorias ocorreu no terceiro capítulo dessa pesquisa. 

 

2ª ETAPA – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  
 

 Depois das escolhas iniciais, delimitado o tema e o objeto de estudo, estabelecemos a 

Instituição de Pesquisa. Essa escolha, em primeiro momento, apontou para que o trabalho 

acontecesse no Cálculo Diferencial e Integral (CDI), tanto no curso de Licenciatura em 

Matemática, quanto no Curso de Engenharia Civil, do IFBA, campus Eunápolis. Porém, no 

decorrer do tempo, diante de uma decisão mais coesa quanto aos objetivos e questões de 
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pesquisa e relativa ao quadro teórico, optamos apenas pelo CENC, direcionado à especificidade 

do CDI1002, que é o principal habitat do objeto matemático CM.  

A disciplina de CDI1002, no curso de Engenharia Civil, definida para nosso trabalho 

como instituição de referência e aplicação, é ofertada anualmente no turno vespertino, com 

cargas horárias semestrais de 60 horas, ou seja, 4 horas/aula semanais, abordando o estudo de 

integração simples e funções de diversas variáveis reais, contendo, assim, junto às aplicações 

físicas de integrais, o objeto do saber Centro de Massa. 

 

3ª ETAPA – ESCOLHA DE ELEMENTOS INSTITUCIONAIS  
 

Nessa etapa, foram escolhidos os elementos institucionais ligados a nossa instituição de 

referência, CDI1002. Optamos, após os estudos feitos na 1ª etapa, por observar o PPC do Curso 

de Engenharia Civil, do IFBA, campus Eunápolis, como documento oficial que norteia a 

ecologia do objeto CM; dois livros didáticos, um constante na bibliografia básica (LTD – 

LEITHOLD, 1994) e outro na complementar (FLM – FLEMMING, 2006), da ementa do 

CDI1002, sendo esses muito acessados pelos estudantes e professores, na biblioteca 

institucional, localizada nesse Instituto Federal; além das tecnologias escolhidas para o 

trabalho, que são compostas pelo ambiente computacional GeoGebra e os Modelos Concretos 

manipuláveis, construídas pelo pesquisador. Também observamos as autoanálises de erros 

desenvolvidas pelos estudantes de semestres anteriores, diante de um modelo proposto pelo 

professor/pesquisador, nos anos de 2016 e 2017, relativas ao objeto do saber de referência CM, 

mas na mesma instituição que possui o habitat desse objeto. O esquema da Figura 25, baseado 

no Quadro 4, exposto na sessão anterior sobre a metodologia da AI&SD, mostra a configuração 

escolhida para nosso trabalho nessa etapa. 

 

Figura 25 – Elementos institucionais em torno do objeto CM 

 
Fonte: Produção do autor 
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4ª ETAPA – ESTUDO E APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE INSTITUCIONAL DE 
REFERÊNCIA  

 

 Na quarta etapa, de posse dos elementos escolhidos na etapa anterior, passamos para as 

análises sustentadas em nosso quadro teórico (ABIN, TAD e TRRS). Inicialmente, 

investigamos o documento oficial, o PPC da Engenharia Civil, num olhar ecológico, com base 

nos pressupostos da TAD. Identificamos o habitat principal do objeto do saber CM como 

CDI1002 e CDI4001, sendo o primeiro a nossa instituição de referência nessa etapa, mas 

também observamos que este objeto possui nichos em disciplinas da área comum (Física I) e 

em algumas disciplinas técnicas do curso, para a formação específica do engenheiro. 

 Posteriormente, partimos para a análise dos Livros Didáticos, LTD e FLM, numa 

condição geográfica, ainda sustentados na TAD, para as verificações Global, Regional e Local, 

conforme Quadro 6 apresentado por Henriques, Nagamine e Nagamine (2012). Nesse 

momento, preocupamo-nos, além da identificação do contexto ecológico e geográfico do objeto 

do saber CM, também e principalmente com a praxeologia em torno deste. Verificamos a 

organização praxeológica completa, observando como esse processo ocorre nesses manuais de 

ensino. Por exemplo, ao considerar o estudo unidimensional do CM, para analisar uma 

praxeologia pontual completa, de uma tarefa T, desse objeto do saber a ensinar, presente no 

LTD, devemos observar qual técnica , formando a parte práxis sustentada por uma tecnologia 

, ligada à teoria , tratando-se do logos. Esse processo é detalhado no esquema da Figura 26. 

 

Figura 26 – Praxeologia pontual completa da tarefa T do LTD (Exercício 1, p. 406) 

 

Fonte: Produção do autor 
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Além da TAD, que também coloca em jogo a análise dos LD, os objetos ostensivos e 

não-ostensivos mobilizados durante o quadro praxeológico do CM, contamos com a TRRS, no 

que diz respeito à mobilização, aos tratamentos e às conversões das representações do objeto 

nos registros de representações semióticas. 

A seguir, fizemos também uma análise das práticas dos estudantes e do professor de 

CDI1002, no que tange às observações críticas efetuadas pelo pesquisador e pelo próprio 

discente, no que se refere as suas análises de erros, levando em consideração o material 

produzido nos semestres letivos de 2016.1, 2016.2, 2017.1 e 2017.2. As devidas autorizações 

dos estudantes foram recolhidas, através dos TCL20 (Apêndice, p. 545), vinculados ao Projeto 

“Erros e Obstáculos em Disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral: Uma Análise a Luz das 

Teorias Didáticas” de coordenação do pesquisador desse trabalho, que possui autorização21 do 

CEP22 do IFBA. Isso ocorreu com o suporte da TRRS e da TAD, novamente abarcando os 

ostensivos e não-ostensivos mobilizados no processo. 

Para encerrar a etapa, o conhecimento sobre as tecnologias presentes no trabalho é 

importante e, por isso, expomos as principais funcionalidades do software GeoGebra, 

destacando as ferramentas que este oferece para o estudo do CM, incluindo as dificuldades 

encontradas durante a produção dos Apps criados nesse ambiente. O mesmo ocorre com os 

Modelos Concretos manipuláveis desenvolvidos pelo pesquisador, frente ao estudo do objeto 

de referência. Isso aconteceu mediante um processo de instrumentalização, numa relação entre 

as tecnologias e o CM, amparados na ABIN, de Rabardel (1995). 

 

2ª FASE: ORGANIZAÇÃO, ANÁLISES E APLICAÇÃO DE UMA 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

De posse das análises e considerações feitas na 1ª fase, em relação à instituição de 

referência, bem como dos objetivos e questões que foram respondidas, passamos a segunda 

fase. Esse momento se iniciou no terceiro ano do curso de doutorado, propondo uma Sequência 

Didática que aplicasse a utilização das tecnologias vinculadas ao trabalho, abarcando de forma 

coerente e concisa o nosso quadro teórico. A partir disso, seguimos construindo uma SD, 

traçando a análise a priori, efetuando a aplicação dessa sequência, investigando-a com uma 

análise a posteriori e, por fim, validando esse processo, como seguem as próximas etapas 

indicadas em nosso percurso metodológico.  

                                                 
20 Termos de Consentimento Livre e Esclarecido; 
21 Autorização dada pelo Parecer Consubstanciado de nº 2.355.095, em 29/10/2017; 
22 Comitê de Ética em Pesquisa. 
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5ª ETAPA – ORGANIZAÇÃO DE UMA SD  
 

Nessa etapa, ocorreu a construção da SD, que contém cinco sessões, para aplicação de 

dez Dispositivos Experimentais (DE). As sessões abarcam todo o estudo do CM, que nos 

contempla em relação à instituição de referência, e foram propostas para ocorrer em 10 aulas 

de 50 minutos cada. A primeira delas é voltada para o estudo unidimensional desse objeto; a 

segunda contempla o CM bidimensionalmente; a terceira é voltada para o encontro do 

Centroide23 de figuras planas simples (triângulo, quadrado, retângulo e círculo). Na quarta 

sessão, ocorre o estudo do CM para figuras diversas (FD), termo que usamos para regiões 

formadas por curvas planas, como gráficos de funções reais24. E, por fim, na última sessão, 

trazemos, em nossos dispositivos, uma aplicação do CM: o Teorema de Pappus-Guldin25.  

Os DE foram construídos e têm sua explicitação na íntegra no formato como foram 

apresentados aos estudantes, inclusive com o tempo proposto para cada um deles, nos 

Apêndices, p. 551 a 600, dessa produção, sendo aplicados nas sessões da SD. Em cada sessão, 

temos a utilização de dois DE, um voltado para as atividades com suporte no ambiente 

computacional GeoGebra; e outro, para a utilização de Modelos Concretos (MC). Os estudantes 

da instituição de aplicação (sendo a mesma de referência) totalizaram 34. Eles foram separados 

em dois grandes grupos, dos quais um deles iniciou a sessão executando o DE no GeoGebra e 

o outro grupo, o DE de MC, dispostos em duplas.  

Cada DE é composto por um conjunto de tarefas , com subtarefas associadas , 

, para algumas delas. Nos Quadros 11 e 12, apresentamos as tarefas estabelecidas 

na pesquisa em torno do CM e deixamos, para o interesse do leitor, observar as subtarefas 

propostas, tanto no Apêndice, quanto no capítulo 7, seção 7.1. 

 

Quadro 11 – DE dos Modelos Concretos 

DISPOSITIVOS EXPERIMENTAIS COM UTILIZAÇÃO DE MODELOS CONCRETOS 

Análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centro de massa, no espaço 

unidimensional. 

 
Considerar corpos de diferentes massas que se encontram no kit e uma balança de precisão, a sua disposição, para 

realizar as seguintes subtarefas: 

 
Indicar uma técnica (no registro algébrico e/ou língua materna) para calcular o ponto de equilíbrio de n corpos 

com n massas iguais ou distintas, da tarefa anterior. 
 

                                                 
23 Usamos esse termo para designar o Centro de Massa, como centro geométrico de superfícies planas; 
24 Funções cujo domínio é um subconjunto dos números reais; 
25 Teorema atribuído aos matemáticos: o suíço Paul Guldin (1577-1643) e Pappus de Alexandria (284-305). 
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“Continua” 

DISPOSITIVOS EXPERIMENTAIS COM UTILIZAÇÃO DE MODELOS CONCRETOS 

 Descrever, na língua materna, as dificuldades encontradas durante a execução das tarefas, principalmente na . 

Análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centro de massa, no espaço 

bidimensional. 

 
Considerar corpos de diferentes massas que se encontram no kit e uma balança de precisão, a sua disposição, para 

realizar as seguintes subtarefas: 

 
Indicar a técnica usada (no registro algébrico e/ou em língua materna) para calcular as coordenadas do centro de 

massa, de n corpos com n massas iguais ou distintas, da tarefa anterior. 

 Descrever, na língua materna, as dificuldades encontradas durante a execução das tarefas, principalmente a . 

Análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centroide de figuras planas simples. 

 
Considerar as Figuras Simples (FS) que se encontram no kit e uma balança de precisão, a sua disposição, para 

realizar as seguintes subtarefas: 

 Considerar as FS, o apoio fornecido no kit e os dados obtidos na para resolver as seguintes subtarefas: 

 
Considerar as Figuras Compostas (FC) que se encontram no kit e uma balança de precisão, a sua disposição, para 

realizar as seguintes subtarefas: 

 R Considerar as FC, o apoio fornecido no kit e os dados obtidos na para resolver as seguintes subtarefas: 

 
Descrever, na língua materna, as dificuldades encontradas durante a execução das tarefas, principalmente em 

relação . 

Análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centroide de figuras planas diversas. 

 
Considerar as Figuras Diversas (FD) que se encontram no kit e os materiais contidos nele para mediação, a sua 

disposição, para realizar as seguintes subtarefas: 

 Descrever, na língua materna, as dificuldades encontradas durante a execução da tarefa anterior. 

Análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao Teorema de Pappus-Guldin. 

 
Considerar as Figuras Diversas Compostas (FDC) que se encontram no kit e os materiais contidos, a sua 

disposição, para realizar as seguintes subtarefas: 

 Descrever, na língua materna, as dificuldades encontradas durante a execução da tarefa anterior. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quadro 12 – DE no ambiente computacional GeoGebra 

DISPOSITIVOS EXPERIMENTAIS NO AMBIENTE COMPUTACIONAL GEOGEBRA 

Análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centro de massa, no espaço 

unidimensional. 

 
Considerar as notas 7,0; 5,5; 8,5 e 5,0; obtidas por um estudante a e seus respectivos pesos 2, 1, 3 e 2, para realizar 

as seguintes subtarefas: 

 

Estabelecer o ponto de equilíbrio, no registro numérico, descrevendo a técnica usada em língua materna, entre n 

corpos com n massas respectivas, iguais ou distintas, posicionados na reta real, considerando os casos em cada 

uma das subtarefas a seguir: 

 
Descrever, na língua materna, as dificuldades encontradas durante a execução das tarefas, principalmente na , 

inclusive relativas à manipulação do App. 

Análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centro de massa, no espaço 

bidimensional. 

 Observar pontos cartesianos, indicados no registro numérico e resolver as seguintes subtarefas: 
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DISPOSITIVOS EXPERIMENTAIS NO AMBIENTE COMPUTACIONAL GEOGEBRA 

 

Indicar o centro de massa, no registro numérico, entre dois corpos, possuindo massas iguais ou distintas, apoiados 

num no plano cartesiano, em pontos determinados, conforme indicado a seguir. Descrever a técnica utilizada, em 

língua materna e no registro numérico. (obs: não prosseguir antes de efetivar os dois itens, alterando os valores 

no app): 

a) Considerar corpos nos pontos (4, 2) e (– 2, 5) do plano, com massas iguais a 2 g; 

b) Considerar corpos nos pontos (– 7, – 2) e (5, 6) do plano com massas distintas respectivamente iguais a 3g e 5g. 

 

Indicar o centro de massa, no registro numérico, entre três corpos, possuindo massas iguais ou distintas, apoiados 

num no plano cartesiano, em pontos determinados, conforme indicado a seguir. Descrever a técnica utilizada, em 

língua materna e no registro numérico. (obs: não prosseguir antes de efetivar os dois itens, alterando os valores 

no app): 

a) considerar corpos nos pontos (5, 0), (– 3, 7) e (2, – 4) do plano, com massas iguais a 3 g; 

b) considerar corpos nos pontos (– 3, 3), (0, 1) e (6, 2) do plano, com massas distintas respectivamente iguais a        

1 g, 2 g e 4 g. 

 

Indicar o centro de massa, no registro numérico, entre quatro corpos, posicionados em (3, – 5), (0, 7), (– 2, – 4), 

(5, 7) possuindo massas respectivamente iguais a 2 g, 4 g, 3 g e 1g. Descrever a técnica utilizada, em língua materna 

e no registro numérico. 

 Indicar em língua materna, a partir da observação do vídeo, indicado no link abaixo, o conceito de centro de massa. 

 
Descrever, na língua materna, as dificuldades encontradas durante a execução das tarefas, inclusive relativas a 

manipulação do App. 

Análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centroide de figuras planas simples. 

 Determinar o valor de áreas e massas das Figuras Simples (FS), nas seguintes subtarefas: 

 

Indicar o centro de massa (centroide), no registro numérico, das fs, dados os seus vértices (ou centro e raio para o 

círculo), nos casos a seguir. Argumente sobre suas escolhas em língua materna: 

a) retângulo de vértices: A(1, 1), B(1, 5), C(8, 5) e D(8, 1); 

b) triângulo de vértices: A(3, 0), B(5, 2), C(1, 7); 

c) círculo de centro C(2, 4) e raio 3 u.c. 

 
Indicar o centroide das composições com áreas de Figuras Compostas26 (FC), desenvolvendo as seguintes 

subtarefas: 

 
Descrever, na língua materna, as dificuldades encontradas durante a execução das tarefas, principalmente na 

tarefa , inclusive relativas à manipulação do app. 

Análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centroide de figuras planas diversas. 

 

Calcular a área da Figura Plana Diversa27 (FD), formada pelo gráfico das funções reais   e       

 , no intervalo entre 0 e 3, no registro algébrico (com a devida conversão para o registro numérico 

ao estabelecer esse valor). 

 

Analisar e descrever o desenvolvimento da tecnologia que gera a técnica para o cálculo das coordenadas do centro 

de massa, da região sob o gráfico da função f(x), definida num intervalo dado  e acima do eixo ox, na língua 

materna, com palavras próprias, após leitura e entendimento (para a verificação inicial considere  e         

a = 1 e b = 5). 

 Determinar o centro de massa das FD, executando as subtarefas a seguir: 

                                                 
26 Figuras formadas pela composição de figuras simples planas; 
27 Figuras formadas por gráficos de funções reais; 
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DISPOSITIVOS EXPERIMENTAIS NO AMBIENTE COMPUTACIONAL GEOGEBRA 

 
Descrever, na língua materna, as dificuldades encontradas durante a execução das tarefas, principalmente na 

tarefa , inclusive relativas à manipulação do app. 

Análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao Teorema de Pappus-Guldin. 

 

Determinar a distância entre um ponto p e uma reta r (na forma geral) dados, no registro numérico, para cada caso 

a seguir (Obs: não prosseguir antes de efetivar os três itens, alterando os valores no App). 

a) considerar  e a reta ; 
b) considerar  e a reta ; 
c) considerar  e a reta . 

 

Analisar e descrever o desenvolvimento da tecnologia que sustenta a técnica para o cálculo do volume do sólido 

gerado a partir da revolução, em relação a um dado eixo r, da região plana delimitada pelos gráficos das funções 

reais  y = f(x) e y = g(x) num intervalo dado , na língua materna, com palavras próprias, após leitura e 

entendimento (para a verificação inicial considere ,  e  e b = 3). 

 Determinar o centro de massa das FD, executando as subtarefas a seguir: 

 Determinar o centro de massa das FDC28, executando as subtarefas a seguir: 

 
Descrever, na língua materna, as dificuldades encontradas durante a execução das tarefas, principalmente na 

tarefa  e , inclusive relativas à manipulação do app. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Seguimos para a próxima etapa do nosso percurso metodológico, que diz respeito à 

organização da Sequência Didática para a utilização das tecnologias vinculadas ao trabalho. 

 
   6ª ETAPA – ORGANIZAÇÃO DE UMA SD  

 

A sexta etapa do nosso percurso metodológico engloba a análise a priori de todas as 

tarefas  e suas subtarefas . Nesse momento da pesquisa, definimos os objetivos 

específicos de cada uma dessas atividades, destacando possíveis praxeologias pontuais para 

cada uma delas. Elencamos as técnicas  corretas, bem como a possibilidade de 

incorreções que podem surgir no processo de execução pelos estudantes, além das tecnologias 

 que justificam essas técnicas, ancoradas na teoria  do estudo do CM, objeto de 

referência. 

Além disso, traçamos os resultados esperados com essas aplicações e os pré-requisitos 

necessários para mobilizar o objeto do saber durante as tomadas de decisões dos discentes, em 

relação às tarefas e subtarefas. Na sequência, adentramos na 7ª etapa do nosso percurso 

metodológico, apresentando a aplicação de nossa SD.  

 

                                                 
28 Figura Diversa Composta, formada por gráficos de funções reais e Figuras Simples (FS): quadrado, retângulo, 
círculo ou triângulo. 
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7ª ETAPA – APLICAÇÃO DA SD  
 

Nesse momento da pesquisa, aplicamos a SD em cinco sessões, englobando os dez 

dispositivos experimentais voltados para as tecnologias com modelos concretos e no ambiente 

computacional GeoGebra. 

O desenvolvimento das sessões ocorreu na instituição de aplicação CDI1002, para 34 

estudantes, que, naquele momento, ainda frequentavam o componente curricular. Esses 

discentes foram divididos em duplas e utilizaram, como ambiente para suas práticas efetivas 

com os DE, o laboratório de informática do IFBA, no campus Eunápolis. 

As sessões tiveram duração de 100 minutos, ocorridas em aulas geminadas no período 

vespertino, quando ocorrem as aulas do curso de Engenharia Civil, no semestre letivo 2018.2. 

Houve a necessidade de prolongamento de três dessas sessões, as últimas que foram aplicadas, 

por motivos de adequação ao número de tarefas propostas nos DE.  

O pesquisador observou todo o processo de mobilização dos ostensivos utilizados pelos 

estudantes, com a mínima interferência possível nesse desenrolar, registrando com fotos. As 

devidas autorizações dos estudantes, que são todos maiores de idade, foram recolhidas através 

dos TCL e Termos de Uso de Imagens e Depoimentos (Apêndices, p. 546 a 550), vinculados 

ao Projeto “Produção de Modelos e Atividades com o GeoGebra: Contribuições para o 

Processo de Ensino e Aprendizagem de Matemática” de coordenação do pesquisador desse 

trabalho, que já possui autorização29 do CEP do IFBA, e ao Projeto “Produção e aplicação de 

Atividades com Modelos Concretos: Contribuições para o Processo de Ensino e Aprendizagem 

de Matemática”, também do pesquisador, com autorização30 no referido órgão de ética em 

pesquisa. 

Ao final de cada sessão foi aplicado um questionário (Apêndice, p. 601) com questões 

similares, a fim de recolher dados relativos às informações sobre qual dispositivo o discente 

iniciava suas atividades, bem como a vantagem desse iniciar em relação ao objeto CM, além 

do seu progresso, no que diz respeito à aprendizagem frente ao objeto matemático até aquele 

momento da SD.  

Partimos então, com as informações recolhidas mediante análise dos manuscritos de 

práticas dos estudantes, para a próxima etapa, a análise a posteriori e sua validação, que segue. 

 

                                                 
29 Autorização dada pelo Parecer Consubstanciado de nº 3.118.207, em 22/01/2019. 
 
30 Autorização dada pelo Parecer Consubstanciado de nº 3.222.810, em 26/03/2019. 
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8ª ETAPA – ANÁLISE A POSTERIORI E VALIDAÇÃO  
 

 De posse dos dados recolhidos nos dispositivos empregados na aplicação da SD, 

efetuamos a análise a posteriori, através das análises dos manuscritos de práticas efetivas dos 

estudantes em cada DE desenvolvido nas sessões. 

Observamos os dados associados às execuções feitas por cada uma das duplas, para cada 

tarefa , com subtarefas associadas , , em cada dispositivo. Esse processo se 

deu com o olhar apurado, de forma predominantemente qualitativa, sob os recortes de práticas 

discentes, advindos dos manuscritos disponibilizados para o preenchimento, em cada sessão. 

No momento de análise, foram estabelecidos critérios, quantificados em tabelas, para 

informar o número e a porcentagem de duplas associadas a cada um deles. Os critérios foram 

construídos a partir dos objetivos traçados para as tarefas e subtarefas durante a análise a priori. 

Por fim, para a validação em relação à aplicação da SD, fizemos um balanço geral sobre o 

desempenho do aprendizado discente, em cada uma das cinco sessões. 

Após a validação inerente às práticas ligadas à aplicação da SD, decidiu-se observar 

também as práticas relativas a um instrumento avaliativo, aplicado individualmente para os 

estudantes, especificamente sobre o nosso objeto de estudo, o CM, desenvolvido totalmente no 

ambiente papel/lápis.   

Partimos então para as considerações finais do nosso trabalho, fazendo uma 

retrospectiva crítica, levando em consideração a nossa hipótese de pesquisa e os objetivos 

atrelados ao nosso estudo. 

Prosseguimos agora com a Análise Institucional em torno do nosso objeto do saber de 

referência, como indicado na etapa 4.  
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6. ANÁLISE INSTITUCIONAL 

 

Abordamos aqui a Análise Institucional relativa ao objeto do saber Centro de Massa 

(CM), com vistas a reconhecer como se comporta o objeto em questão, no que tange ao seu 

processo de ensino e de aprendizagem. Para tanto, observamos os seus nichos e seu habitat, 

baseando-se na TAD, investigando as instituições de vida do objeto pesquisado, bem como a 

sua praxeologia nos livros didáticos nas dimensões global, regional e local. 

Além disso, para complementar a análise praxeológica desse objeto, faremos um 

pequeno estudo das autoanálises feitas pelos estudantes de quatro turmas de CDI1002, nos 

semestres letivos de 2016.1 a 2017.2. Utilizando os pressupostos teóricos da TRRS e da TAD, 

analisaremos as tecnologias abordadas no trabalho, referentes aos ambientes computacional 

GeoGebra e Modelos Concretos, suas possibilidades e entraves frente ao objeto matemático 

CM, de forma instrumentalizada, além de sua relação de vida com a nossa instituição.  

Começaremos observando como os documentos que discutem a inserção obrigatória do 

ensino de CDI nos cursos de exatas, mais especificamente no curso de Engenharia Civil, do 

IFBA, campus Eunápolis, abordam as questões referentes ao habitat do CM, partindo de 

estudos feitos no Projeto Político Pedagógico (PPC) desse curso. 

 

6.1. ANÁLISE DOS PROGRAMAS DE ENSINO NO CURSO DE ENGENHARIA 

CIVIL DO IFBA, CAMPUS EUNÁPOLIS 

 

Com suas atividades iniciadas no IFBA, no ano de 2014, o curso de Engenharia Civil, 

traz, em seu PPC,31 como interesse para o futuro profissional formado: “É pretendida uma 

formação global do engenheiro civil baseada em um conjunto de conhecimentos comuns 

construídos por meio de fundamentos científicos e tecnológicos” (PPC, p. 27). Esse profissional 

deve, durante seus estudos, ter contato, além e principalmente, com as suas disciplinas 

específicas para a formação do futuro engenheiro, também com a parte da sua formação geral, 

contemplando as disciplinas do núcleo básico, dentre elas as ligadas à área de Matemática, pois 

um dos interesses para o estudante desse curso é que possa “Aplicar conhecimentos 

matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à Engenharia” (PPC, p. 24). Ainda sobre 

o formando vinculado ao curso, conforme destacado no seu PPC, temos: 

                                                 
31 Pode ser observado na integra no endereço eletrônico: http://portal.ifba.edu.br/eunapolis/documentos-
engenharia-civil/projeto-pedagogico-do-curso-de-engenharia-civil-ifba-campus-eunapolis-1.pdf. 
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De acordo com a Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, o formando de 
engenharia deve apresentar um perfil em formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva, que o capacite a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a 
sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando 
os aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e 
humanística, em atendimento às demandas da sociedade. (PPC, 2016, p. 24) 

 
 Fazendo parte do núcleo básico, relativas às disciplinas ligadas à área de Matemática, 

temos quatro componentes curriculares, intitulados Cálculo Diferencial e Integral (CDI), que 

contemplam conhecimentos que formam o habitat ecológico do objeto CM. Esse objeto se 

encontra especificamente em CDI1002 e CDI4001, abarcando respectivamente o cálculo 

integral para funções de uma e de várias variáveis reais, como podemos observar                              

no Quadro 13. 
 

Quadro 13 – Distribuição das Disciplinas de CDI 

CDI1001 CDI1002 CDI3001 CDI4001 

Limites e Derivadas 

Integração Simples 

e Funções de Várias 

Variáveis 

Séries e Equações 

Diferenciais 

Integrais Múltiplas 

e Cálculo Vetorial 

Fonte: Produção do autor 

 

 Esses componentes curriculares são ofertados nos primeiros dois anos do curso, período 

em que a maioria dos estudantes está iniciando sua maturidade na educação superior. Além 

dessas disciplinas, os discentes têm que lidar com outras, distribuídas na matriz curricular, 

conforme tabela abaixo que indica os quatro primeiros semestres do curso, que possui um total 

de dez períodos, conforme Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Distribuição das disciplinas do Curso de Engenharia Civil nos quatro primeiros 
semestres letivos 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 4º SEMESTRE 

Cálculo I Cálculo II Cálculo III Cálculo IV 

Desenho Básico Física I 
Cálculo Num. 

Comp. 

Resistência dos 

Materiais I 

Geom. Análit. E 

Álg. Linear 

Química 

Tecnológica p/ Eng. 

Civil 

Física II 
Fenômenos de 

Transportes 
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“Continua” 
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 4º SEMESTRE 

Química Geral 
Desenho Técnico p/ 

Eng. Civil 
Isostática 

Ações e Segurança 

nas Estruturas 

Introdução a Eng. 

Civil 

Estatística e 

Probabilidade 
Topografia 

Materiais de 

Construção I 

Português 

Instrumental 

Introd. à Ciência da 

Computação 
 

Lab. Materiais de 

Construção 

   Física III 
Fonte: PPC Engenharia Civil, 2016 

 

O estudante, ao ingressar no curso de Engenharia Civil, se depara, no 1º semestre, com 

o componente Cálculo I, necessitando lidar com conhecimentos amadurecidos de saberes 

provenientes da Educação Básica, relativos aos conceitos de funções reais, abarcando diversas 

manipulações algébricas e geométricas, ao tratar dos gráficos desses objetos matemáticos. Esse 

primeiro contato traz diversos entraves para o discente que,  por sua vez, não está acostumado 

com o rigor matemático necessário para o desenvolvimento dos novos conceitos matemáticos 

de limites e derivadas, que são indicados na ementa da disciplina, conforme o PPC do curso. 

Posteriormente, ainda com dificuldades relativas aos objetos matemáticos vinculados à 

educação básica e aos novos conhecimentos adquiridos sobre limites e derivadas, passa para 

Cálculo II, que é o primeiro habitat do objeto Centro de Massa, quando são abordadas as 

Aplicações de Integrais (Quadro 15), tendo seu nicho principal teórico-tecnológico nele.   

As tarefas vinculadas ao objeto CM, geralmente são abordadas com situações-problema, 

muitas vezes desvinculadas da área de atuação imediata do Engenheiro Civil. As técnicas 

comumente não são atreladas à nenhuma outra tecnologia que não seja o ambiente papel/lápis. 

O objeto matemático é introduzido após o estudo de integração indefinida e definida, mediante 

a abordagem das aplicações de integrais, que também englobam cálculos de área, volume e 

comprimento de arco. O detalhamento desse objeto, que interessa em nossa pesquisa, engloba: 

Centro de Massa ou Centroide determinado para cargas distribuídas em uma dimensão e em 

duas, bem como para superfícies planas e o Teorema de Pappus-Guldin.  A seguir, destacamos, 

no Quadro 14, as ementas dos componentes CDI1002 e CDI4001: 
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Quadro 15 – Ementas de CDI1002 e CDI4001 

CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL II 

CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL IV 

Integral Indefinida; Métodos de 

Integração; Integral Definida; Teorema 

Fundamental do Cálculo e 

Aplicações; Funções de Várias Variáveis; 

Derivadas Parciais; Máximos e Mínimos. 

Teorema das funções inversas e 

implícitas; Funções Vetoriais; Integrais 

Múltiplas; Integrais Curvilíneas; 

Teoremas de Green, Gauss e Stokes. 

 

Fonte: PPC Engenharia Civil, IFBA, 2016 

 

Depois do Cálculo II, o estudante que obtêm êxito quantitativo na etapa passa ao Cálculo 

III, onde estuda os conteúdos de Séries e Equações Diferenciais Ordinárias. Em seguida, na 

fase final dos estudos de Cálculo Diferencial e Integral, o discente do curso de Engenharia Civil, 

estará matriculado no CDI4001.  Nesse novo componente, ocorre novamente o contato com o 

objeto CM, porém, em além do cálculo bidimensional, temos a abordagem tridimensional, 

considerando a ligação desse com Integrais Duplas e Triplas, configurando um novo habitat, 

sendo antes só abarcado no domínio real. O que deveria ser mais cômodo para estudante 

continua trazendo entraves similares. As tarefas e técnicas mudam, porém com alguma 

similaridade em relação ao que esses discentes estavam acostumados, e são conhecidas novas 

tecnologias e teorias que as dão suporte. 

Além dos dois Cálculos citados, que trazem o habitat principal do objeto matemático 

CM, este ainda sobrevive nos componentes específicas da área da engenharia civil. Por 

exemplo, após investigação informal, junto ao corpo docente da área técnica do curso de 

Engenharia Civil, observamos, com a ajuda do seu PPC, que o objeto matemático da pesquisa 

tem nicho relativo a conteúdos dispostos nas disciplinas elencadas no Quadro 15 que 

contempla as ementas desses componentes curriculares. 
 

 

Quadro 16 – Ementas Disciplinas da Área Técnica com Nicho para o Objeto CM 

ISOSTÁTICA / 3º SEMESTRE 

Introdução à Engenharia de Estruturas. Definição de estrutura, tipos de estrutura, tipos de elementos estruturais, 
estudo dos vínculos e ligações, graus de liberdade de corpo rígido. Determinação geométrica das estruturas. Noções 
básicas de estática: definição e classificação de forças, ponto de aplicação de forças (centro geométrico, de gravidade 
e de massa), forças hidrostáticas, momento de uma força, equações de equilíbrio de corpo rígido, reações internas 
e vinculares. Definição de esforço solicitante. Esforços solicitantes: força normal, força cortante, momento fletor, 
momento torçor. Diagramas de esforços solicitantes para vigas isostáticas e pórticos isostáticos planos e 
tridimensionais, determinação de valores máximos e mínimos. Cálculo de treliças por processos analíticos. 
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“Continua” 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I / 4º SEMESTRE 

Principais objetivos e aplicações da Resistência dos Materiais. Estudo de peças estruturais submetidas à tração e 
compressão, resistência e deformações elásticas e plásticas. Estudo de peças estruturais submetidas a corte simples. 
Resistência à flexão de barras de seções com simetria. Características geométricas de seção transversal com simetria 
(centro geométrico, momento estático e momento de inércia). Flexão normal, oblíqua, simples, composta. 
Deformação por flexão: linha elástica. Torção em barras. Centro de torção de seções delgadas abertas. 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II / 5º SEMESTRE 

Flexão Geral: seções assimétricas. Flambagem por flexão, por torção pura, e por flexo-torção. Estado de Tensões e 
de Deformações. Critérios de Resistência: Tresca, Von Mises e Coulomb. Teoremas Energéticos: Clapeyron, 
Maxwell e Castigliano. Energia de Deformação: cálculo de deslocamentos. 

ESTRUTURA DE AÇO E MADEIRA / 5º SEMESTRE 

Histórico, propriedades, tipos de aço, estados limites. Segurança e desempenho. Barras tracionadas, comprimidas e 
fletidas. Ligações: soldadas e parafusadas. A madeira como material de construção. Peças de madeira. Propriedades 
mecânicas. Normas. Seções padrão. Verificação à tração, compressão, flambagem, flexão simples e composta, 
cisalhamento. Emendas e ligações. Peças de seção simples e de seção composta. Estruturas para coberturas. 

TEORIA DAS ESTRUTURAS / 6º SEMESTRE 

Estruturas Isostáticas. Cálculo de deslocamento aplicando o Princípio dos trabalhos Virtuais. Linhas de Influência. 
Estruturas Hiperestáticas. Generalidades. Processo dos esforços aplicados em treliças, vigas contínuas, pórticos e 
grelhas. Processo de Cross aplicados em vigas contínuas. Processo dos deslocamentos aplicados em vigas contínuas, 
pórticos e grelhas. Análise computacional de estruturas. Aplicação em treliças, vigas e em pórticos. Determinação 
dos esforços e deslocamentos. Arcos Isostáticos e Hiperestáticos. 

ESTRADAS I / 6º SEMESTRE 

Escolha do traçado de uma estrada; Elementos básicos para o projeto geométrico; Curvas e concordância horizontal; 
Perfil longitudinal; Perfil transversal; Projeto de terraplenagem. 

CONCRETO ARMADO I / 7º SEMESTRE 

Introdução. Propriedades do concreto. Propriedades dos aços para o concreto armado. Hipóteses de Cálculo: 
Estádios e Domínios. Dimensionamento e detalhamento de vigas à flexão normal simples. Dimensionamento e 
detalhamento de vigas ao cisalhamento. Estado Limite de Utilização: abertura de fissuras e deformações excessivas. 

ESTRADAS II / 7º SEMESTRE 

Terraplenagem: equipamentos de terraplenagem, movimento de terra e escolha de equipamentos, dispositivos de 
drenagem e ferrovias. 

CONCRETO ARMADO I / 7º SEMESTRE 

Dimensionamento e detalhamento de lajes. Flexão Composta Normal. Flexão Composta Oblíqua. 
Dimensionamento e detalhamento de pilares. Elementos especiais de concreto armado. 

Fonte: PPC Engenharia Civil, IFBA, 2016 

 
Nas disciplinas de Isostática, Resistência dos Materiais I e II e Teoria das Estruturas, o 

nicho com os quais o objeto CM interage é o ligado ao estudo de vigas e momentos fletor e 

torçor, por exemplo. Já nas disciplinas de Concreto Armado I e II, a interação está associada, 

de forma direta, ao nicho vigas, pilares e lajes com seção transversal retangular, atrelado ao 

estudo do momento de inércia. O centro de massa é trabalhado de forma indireta, com o nicho 

verificação da estabilidade e resistência de pilares de madeira, no componente curricular 

Estrutura de Aço e Madeira e na disciplina Estradas I e II, quando é abordada superelevação de 

curvas horizontais. Além disso, na área comum, o CM possui habitat na disciplina de Física 

Geral e Experimental I, sendo abordado de forma explícita como conceito físico inerente à 

construção do seu estudo. Isso posto, destacamos a riqueza que reside numa boa aprendizagem 
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desse objeto do saber, abordado na nossa pesquisa, para o discente, futuro formando desse curso 

superior. 

No PPC do curso de Engenharia Civil, é destacado, em seu item 10, página 63, como 

está estruturado o ambiente para utilização de tecnologias digitais no trabalho com as diversas 

disciplinas. A estrutura da instituição conta com 4 laboratórios de informática, com 40 

computadores; e 1 laboratório, com 25 computadores, todos eles totalmente conectados à 

internet, dentre outros recursos tecnológicos como Datashow e lousa multimídia. Além disso, 

temos constante nesse documento uma listagem que contém indicações de softwares para o 

trabalho nas várias disciplinas do curso, específicas e da base comum. Em particular, para os 

componentes de CDI, são indicados os softwares GeoGebra, Winplot32 e Maple33, sendo os dois 

primeiros de licença livre para uso educacional. Porém, na ementa que aparece no PPC do curso 

não tem destaque, em momento algum, da sugestão para utilização dessas ferramentas, o que 

não ocorre em CI4001, onde aparece em seus objetivos a sugestão do uso do Maple (único 

momento onde explicitamente é citado um software nas ementas de CDI, no documento). 

Alguns docentes que lecionam as disciplinas de CDI, em alguns momentos de suas 

práticas pedagógicas, utilizam os softwares matemáticos citados, porém não com grande ênfase. 

Geralmente essas abordagens ocorrem de forma pontual e apenas com manipulação do próprio 

docente ilustrando alguma técnica aplicada à determinada tarefa, sem análise e investigação 

ativa do discente. 

O trabalho com materiais manipuláveis concretos não ocorre nas disciplinas de Cálculo 

Diferencial e Integral, apenas quando alguns discentes optavam por fazer esses componentes 

curriculares junto com estudantes de Licenciatura em Matemática, outro curso oferecido no 

instituto, de forma que pontualmente algum docente propunha a construção de alguns modelos 

para estudo de volumes, geralmente não tendo utilização com interferência metodológica, para 

o processo de ensino e de aprendizagem, em sala de aula. Já nas disciplinas de Física, em 

momentos pontuais, os estudantes vão ao laboratório e fazem experimentos conhecendo alguns 

conceitos físicos, onde o CM pode ser trabalhado.  

                                                 
32 O Winplot foi desenvolvido em 1985 pelo Professor Richard Parris (http://math.exeter.edu/rparris)                          
da Philips Exeter Academy. É um software gráfico de usos múltiplos 
(http://wwwp.fc.unesp.br/~arbalbo/arquivos/introducao_winplot.pdf); 
33 É uma ferramenta usada para uma gama de transformações matemáticas, para a construção de modelos 
matemáticos e para a criação de documentação técnica, principalmente nas áreas de engenharia, matemática e de 
cientistas físicas (http://www.ufrgs.br/tri/cpd/servicos/computadores-e-aplicativos/softwares-
disponiveis/software-licenciado-maple). 
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A seguir, faremos as análises dos livros didáticos “O Cálculo com Geometria Analítica”, 

volume 1, de Leithold34 (1990), e Cálculo A, de Flemming35 (2006), global, regional e local, 

com vistas a investigar a praxeologia completa do objeto matemático CM. Ambos os livros 

fazem parte da bibliografia indicada nas ementas de CDI1002 e CDI4001, como pode ser visto 

nos Anexos, p. 524 e 525.   

 

6.2. ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

 Nessa parte do nosso trabalho, apresentaremos a análise de dois livros didáticos, com 

base na abordagem desenvolvida no trabalho de tese intitulado como “O ensino e a 

aprendizagem de integrais múltiplas: Análise didática envolvendo utilização do software 

Maple”, do programa de doutorado da Université Joseph-Fourier-Grenoble, de Henriques 

(2006), mediante adaptações feitas pelo pesquisador desse trabalho. Para isso, consideramos os 

livros didáticos frequentemente utilizados na nossa instituição de referência, notadamente o 

IFBA, campus Eunápolis, relativos ao curso superior de Engenharia Civil. O nosso interesse 

inicial é analisar a ecologia do estudo do Centro de Massa (CM), buscando assim compreender 

os nichos que comportam os objetos com os quais o CM interage, assim como os tipos de tarefas 

que a sua organização praxeológica estabelece no processo de ensino e de aprendizagem.  

 No Brasil, o estudo do CM é muito amplo e encontra espaço nos cursos de ciências 

exatas nas diversas Instituições de Ensino Superior (IES) do país. Vários livros didáticos trazem 

abordagens sobre CM. Dentre eles, consideraremos dois que são propostos na bibliografia 

básica em CDI, no curso acima citado, reconhecidos na instituição de referência da nossa 

investigação. Inicialmente, consideramos os livros O Cálculo com Geometria Analítica (LTD), 

volumes 1, de Leithold (1994), que contempla o objeto matemático CM, com abordagem de 

integração simples, no primeiro volume, que totalizam 751 páginas (P); e, posteriormente, 

faremos a análise de Flemming (2006), em que o objeto matemático investigado está organizado 

no livro Cálculo A (FLMA), contendo 449 páginas (P). O Quadro 17 traz as referências dessas 

obras, bem como o número de páginas totais destes e as ocupadas pelo CM (W). 

 
 
 

                                                 
34 Nascido em São Francisco, nos Estados Unidos, Louis Leithold, foi um matemático e professor americano. 
35 Brasileira, doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC -1993), é 
atualmente professora aposentada da UFSC. 
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Quadro 17 – Referências dos livros didáticos para análise praxeológica do CM 

CÓDIGO INFORMAÇÕES DOS LIVROS ANALISADOS P / W 

LTD 
Leithold, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. 3ª Edição. 

V. 1. Ed. Harbra Ltda – São Paulo, 1994. 
751 / 14 

FLMA 
Flemming, Diva Marília, Gonçalves, Miriam Buss. Cálculo A: 
funções, limites, derivação, integração. 6ª Edição. Ed. Pearson 

Prentice Hall – São Paulo, 2006. 
449 / 7 

Fonte: Próprio autor 

 

 Utilizaremos, mediante presença em nosso quadro teórico, referente à TAD, a seguinte 

denominação para as simbologias praxeológicas: 

· T: tipos de tarefas, contendo pelo menos uma subtarefa St; 

· : tipo de técnica para a realização da tarefa T; 

· : tecnologia que justifica ; 

· : teoria para justificar . 

 Inicialmente, trazemos um levantamento geral das obras analisadas, identificando 

especificamente a localização global do CM, bem como os objetos com os quais interage. Em 

seguida, numa maior especificidade, referente aos capítulos onde estão localizados esses 

objetos matemáticos, destacamos as seções concernentes ao detalhamento destes, fazendo uma 

análise específica, de cada seção dos capítulos destacados. Nesse detalhamento, a proposta é 

observar a praxeologia do CM, levando em consideração as especificidades das tarefas e 

técnicas (contemplando a praxis), bem como da tecnologia-teoria (contemplando o logos) que 

as justificam, contribuindo assim com o entendimento da utilização desses saberes na 

instituição pesquisada. 

 Passaremos agora para a análise da organização global do LTD, observado aspectos 

mais amplos, expondo uma visão geográfica de localização do CM. 

 

6.2.1. ESTRUTURA DA ORGANIZACIONAL GLOBAL DO LD – LTD 

 

 O LTD é uma tradução para o português da versão americana de The Calculos with 

Analytic Geometry, 6th edition. Contém 20 capítulos e, em suas páginas iniciais, além do 

sumário, descrito na Tabela 3, possui: 

· Prefácio, descrevendo sucintamente o que é abordado em cada capítulo da obra; 

· Agradecimentos, com pessoas e locais indicados pelo autor; 

· Um pouco de história, onde é discorrido, de forma bastante sucinta, referências à história 
do cálculo, indicando os principais nomes que fizeram parte dela. 
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Tabela 3 – Sumário do Volume 1 do LTD 

SUMÁRIO DO LTD 

CAPÍTULO TÓPICO SEÇÕES PÁGINAS 

1 Números Reais, Funções e Gráficos 06 54 
2 Limites e Continuidade 10 83 
3 A Derivada e a Derivação 10 78 

4 
Valores Extremos das Funções, Técnicas de 
Construção de Gráficos e Diferencial 

10 69 

5 Integração e a Integral Definida 10 89 
6 Aplicações da Integral Definida 07 48 
7 Funções Inversas, Logarítmicas e Exponenciais 08 74 

8 
Funções Trigonométricas Inversas e Funções 
Hiperbólicas 

05 34 

9 Técnicas de Integração 08 48 
10 Seções Cônicas e Coordenadas Polares 09 73 

11 
Formas Indeterminadas, Integrais Impróprias e 
a Fórmula de Taylor 

05 36 

Apêndices ----- 05 
Fórmulas ----- 06 
Respostas dos Exercícios de Número Ímpar ----- 48 
Índice Remissivo ----- 05 

Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 
 

 

 Os capítulos são distribuídos conforme uma organização comum dos conteúdos para o 

Cálculo Diferencial e Integral. São divididos em seções, em média oito por capítulo, contendo 

subdivisões dos conteúdos matemáticos propostos, abordando teoremas, definições, fórmulas 

(destacadas em caixa de texto e sombreadas), exemplos e exercícios propostos. As margens 

esquerdas, com espaçamento de 7,5 cm de largura, servem para exposição de ilustrações, em 

preto e branco, feitas em softwares (Mathematica36 e o Illustrator 8837), usadas para demonstrar 

conceitos particulares, definições ou teoremas, que complementem o entendimento do 

conteúdo, bem como dispor os nomes e numerações dessas definições e teoremas, além das 

seções (Ex: 6.4 Centro de Massa de uma Barra, 6.5.3 Teorema, 6.4.1 Definição). 

 Em cada seção são propostos exercícios, em torno de 7400, ordenados pelo seu grau de 

dificuldade, abrangendo exercícios teóricos (Prefácio, LTD, 1994). São dispostos em “pacotes”, 

com abordagens comuns de certo número de exercícios, e indicações do tipo “rotina” de 

                                                 
36 Software, produzido pela Wolfram Research, capaz de emular um ambiente que permite a realização de cálculos 
matemáticos de grande complexidade (numéricos e literais), simulações, programação, interface com sistemas 
externos, acesso ao Wolfram Alpha, etc. 
37 É um editor de imagens vetoriais desenvolvido e comercializado pela Adobe Systems. Foi criado inicialmente 
para o Apple Macintosh em 1985, e, foi comercializado para todo o público em 1995 como complemento comercial 
de software de fontes da Adobe e da tecnologia PostScript desenvolvida pela empresa. 
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treinamento do objeto matemático visto na seção. Ao final dos capítulos, também são 

encontrados exercícios de revisão, para fixação dos conteúdos anteriormente expostos, dos 

quais as respostas, apenas dos exercícios ímpares, encontram-se dispostas ao final do volume. 

 Os exemplos são espalhados em todos os capítulos contendo resoluções detalhadas e 

comentadas, contribuindo mais para a compreensão do estudante. Além disso, ao fim de alguns 

capítulos, são abordados tópicos independentes que, conforme o autor, podem ser omitidos ou 

estudados, não comprometendo o entendimento da matéria, em seções intituladas de 

suplementares. 

 Seguindo nossa análise do LTD, partiremos agora para a observação do objeto 

matemático CM, de forma regional. 

  

6.2.2. ESTRUTURA DA ORGANIZACIONAL REGIONAL DO LD – LTD  

 

 Apresentamos aqui uma organização mais específica do LTD, no que diz respeito ao 

objeto CM, que está disposto na obra em seções (numeradas inicialmente pelo capítulo o qual 

pertence), nos capítulos 6 e 18, cuja estruturação dada pelos autores, especificamente para esse 

objeto, segue abaixo na Tabela 4: 

 

Tabela 4 – Distribuição Específica do Objeto CM, no capítulo 6 do LTD 

SEÇÃO TÍTULO D T F EP EX PC PG 

6.4 Centro de Massa de uma Barra 02 ---- 03 03 27 05 06 
6.5 Centróide de uma Região Plana 02 01 04 04 26 03 08 

Exercícios de Revisão – Capítulo 6 ---- ---- ---- ---- 56 03 03 
D = Definição / T = Teorema / F = Fórmulas / EP = Exemplos / EX = Exercícios / PC = Pacotes 
de Exercícios / PG = Páginas  
 

Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

 

 O objeto do saber é abordado nas seções indicadas na Tabela 4, no seu habitat natural, 

na instituição de CDI2001. Nesse livro, o CM interage diretamente com o objeto matemático 

Aplicações de Integral Definida Simples, vinculados especificamente às aplicações físicas. 

 Durante a explicitação teórica das seções (nesse caso os exemplos expostos), as tarefas  

, e suas execuções, foram analisadas. Ao final das seções, onde são encontrados 

os exercícios, bem como no momento de recapitulação, nos exercícios de revisão, separamos 

as questões em grupo de tarefas, que representamos como , com 

, sendo  um tipo de tarefa e  ou  tarefas específicas ou subtarefas. Para todo o processo, 
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indicamos as técnicas  , com as tecnologias , que as sustentam, 

incluídas na teoria . 

 A seguir, faremos, com detalhes, a abordagem da análise pontual do CM, com destaques 

sobre a organização praxeológica desse objeto, explicitando: teorias, tecnologias, técnicas e 

tarefas.   

 

6.2.3. ESTRUTURA DA ORGANIZACIONAL LOCAL DO LD – LTD  

 

 Faremos agora um estudo praxeológico completo, seção por seção, em torno do objeto 

do saber de referência CM. 

 

SEÇÃO 6.4 – CENTRO DE MASSA DE UMA BARRA 

 

 Essa seção é composta por 02 definições e 03 exemplos resolvidos em detalhes.  

 No começo da seção, destaca-se, sobre a nossa teoria , que o nosso objeto do saber 

centro de massa é uma aplicação importante para o Teorema do Valor Médio38 de uma função 

f, no intervalo , sem discorrer mais sobre. Em seguida, enuncia-se a definição de massa, 

nossa primeira tecnologia , como a razão entre a força F , medida em newton (N), exercida 

sobre uma partícula que se movimenta com uma aceleração a, cuja unidade de medida está no 

sistema internacional de medidas, ao longo de um dado eixo, ou seja,  configurando a 

técnica . Então, é exposta a seguinte situação (tarefa ), como Ilustração 1 para esse 

conceito, com a referida resolução (Quadro 18), é proposta com o uso da : “Uma partícula 

de massa 6 kg está sujeita a uma força horizontal de 3 N”.  

 
 

Quadro 18 – Execução da , da seção 6.4 do LTD, p. 394 

 

Em símbolos, se M kg for a massa, F N for a força e a  for a aceleração, então como       

, F = 3 e M = 6, a = 0,5.  

 

Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

                                                 
38 Se uma função f for contínua no intervalo fechado , existe um número x em  tal que 

 (LEITHOLD, 1994, p. 341).  
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Essa resolução propicia apenas a mobilização de objetos ostensivos escritos, referente a 

elementos da técnica , associados aos não-ostensivos vinculados à tecnologia , apenas com 

a conversão da representação na língua materna para a que ocorre no registro numérico, tendo 

apenas um tratamento nesse último e convertendo-se novamente para o primeiro registro. 

Posteriormente, apresenta a Tabela 5 com resumo das unidades no sistema métrico39 que foram 

pertinentes para o estudo explicitado.  

 

Tabela 5 – Tabela 1, da seção 6.4 do LTD, p. 395 

Sistema de unidades Força Massa Aceleração 

SI 

CGS 

newton (N) 

dina 

quilograma (kg) 

grama (g) 

 

 

Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

 

 Na sequência, considerando uma barra horizontal, com espessura e peso desprezíveis, e 

n partículas distribuídas nos pontos , com n massas  , cuja soma em 

todo sistema é dada por , uma tecnologia , que justifica a técnica , ilustrada na 

Figura 27, é definido o momento de massa (tecnologia ). 

 

Figura 27 – Figura 1, da seção 6.4 do LTD, p. 395 

 
Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

 

Essa tecnologia indica que, para cada uma dessas partículas, o momento de massa é o 

produto de sua massa, pela posição na barra, gerando a técnica : 

 

A partir dessa informação, outra tecnologia  é explicitada, determinando que o 

quociente entre o somatório dos momentos de massa e a soma das massas do sistema, 

                                                 
39 O sistema métrico (SI), é adotado oficialmente por todos os países do mundo, exceto no Estados Unidos da 
América (Leithold, 1994), que adota o CGS, Sistema Centímetro-Grama-Segundo. 
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justificando a técnica  a seguir, indica o centro de massa ou ponto de equilíbrio do sistema 

de partículas, dispostos na barra (para uma dimensão): 

 

 Ocorre a aplicação dessa nova técnica, com a tarefa , do exemplo 1, e logo após sua 

execução completa, que destacamos no Quadro 19. 

 
 

EXEMPLO 1: Dadas quatro partículas com massas 2, 3, 1 e 5 kg localizadas no eixo x em 

pontos com as coordenadas 5, 2, – 3 e – 4, respectivamente, onde a distância é medida em 

metros, ache o centro de massa desse sistema.  
 

 

Quadro 19 – Execução da , da seção 6.4 do LTD, p. 396 

Se  for a coordenada do centro de massa, temos da fórmula: 

 

Assim, o centro de massa está a  m à esquerda da origem.  

 

Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

 

 Durante a execução da técnica , associada com as técnicas  e , para a tarefa acima, 

apenas se apresentam ostensivos escritos, advindos dessa técnica, inicialmente proveniente da 

conversão da representação na língua materna para a representação no registro numérico, com 

apenas um tratamento e retorno, mediante conversão para o primeiro registro. A sustentação 

para a resolução se dá com os objetos não-ostensivos associados às tecnologias ,  e .  

Posteriormente, considera-se uma barra homogênea (ver Figura 28) e, sendo k a 

densidade linear dessa barra, a sua massa será dada por .  
 

Figura 28 – Figura 2, da seção 6.4 do LTD, p. 396 

 
Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 
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Num ponto qualquer x da barra, levando em consideração a função densidade linear 

 contínua em  e utilizando a Soma de Riemann40, é dada a seguinte definição, 

levando-nos à tecnologia  e, consequentemente, à técnica  justificada por ela: 

 

6.4.1 DEFINIÇÃO – Uma barra de comprimento L m tem seu extremo esquerdo na origem. 

Se  for a densidade linear no ponto x m da origem, onde  é continua em , 

então a massa total da barra será M kg, onde: 

 

  

O exemplo 2 (Tarefa ) é usado para apresentar a execução completa (Quadro 20) da 

nova técnica, usando como suporte a representação no registro gráfico de ostensivos figurais, a 

Figura 29. 

 
EXEMPLO 2: A densidade linear em um ponto qualquer de uma barra de 4 m varia 

diretamente com a distância a um ponto externo da barra, situado na mesma reta que ela e a 2 

m de um extremo, onde a densidade é 5 kg/m. Ache a massa total da barra.  
 

 

Figura 29 – Figura 3, da seção 6.4 do LTD, p. 397 

 

Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 
 

 

Quadro 20 – Execução da , da seção 6.4 do LTD, p. 397 

A Figura 3 mostra a barra colocada sobre o eixo x. Se  for o número de quilogramas por 

metro na densidade da barra em um ponto a x m do externo com maior densidade, então: 

 
 

 

 

                                                 
40 Na matemática, a Soma de Riemann é uma aproximação obtida pela expressão å Dxxf )( . É nomeada em 

homenagem ao matemático alemão Bernhard Riemann. Uma aplicação muito comum é a aproximação da área de 
funções ou linhas em um gráfico, mas também o comprimento das curvas e outras aproximações. 
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“Continua” 

Onde c é um constante de proporcionalidade. Como , então 5 = 2c ou . Logo, 

. Assim sendo, se M kg for a massa total da barra, temos da Definição 6.4.1: 

 

Assim a massa total da barra é 40 kg. 

Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

 

Os ostensivos escritos manipulados na resolução da tarefa circundam a técnica , com 

manipulações de conversão da representação na língua materna para a representação no registro 

algébrico. Isso ocorre durante o primeiro processo dessa práxis, ao lidar com a determinação 

da função densidade linear, que contém também uma conversão da representação no registro 

algébrico para o numérico, ao estabelecer o valor dessa função no ponto informado na tarefa, e 

os devidos tratamentos, no registro algébrico. Segue-se com tratamento algébrico, para a 

determinação da massa total, que é convertido para a representação no registro numérico e, 

posteriormente, para a língua materna. Ancora-se essa prática na tecnologia .  

Em seguida, mediante outras abordagens, para uma barra qualquer, e suas partições, 

conforme Figura 30, nos é mostrada outra definição (tecnologia  seguida da técnica ): 

 

6.4.2 DEFINIÇÃO – Uma barra de comprimento L m tem seu extremo esquerdo na origem. 

Se  for a densidade linear no ponto x m da origem, onde  é continua em . O 

momento de massa da barra em relação à origem é , onde: 

 

  
 

Figura 30 – Figura 4, da seção 6.4 do LTD, p. 398 

 
Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 
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E, das duas definições acima citadas, será considerada a seguinte técnica , justificada 

pela  tecnologia , afirmando que o quociente entre o momento de massa e a massa do sistema, 

agora observando a densidade linear em cada ponto, é igual ao centro de massa da barra num 

ponto , ilustrada como segue, com uma tarefa  na sequência (Exemplo 3), que associa sua 

utilização durante a execução (Quadro 21). 

 

 

EXEMPLO 3: Ache o centro de massa da barra dada no Exemplo 2.  
 

 
 

Quadro 21 – Execução da , da seção 6.4 do LTD, p. 398 

No exemplo 2, M = 40. Do resultado anterior, com : 

 

Logo, o centro de massa está a  m do extremo com maior densidade.  
 

Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 
 

 Nessa execução da tarefa , o uso de ostensivos escritos apenas, relativos às técnicas 

,  e , são sustentados respectivamente nas tecnologias ,  e , que são os não-

ostensivos implicitamente ligados aos primeiros. No processo, temos uma conversão entre 

representações da língua materna para o registro algébrico, com um tratamento nesse segundo 

e uma posterior conversão para representação no registro numérico e língua materna. 

 Uma nova situação (tarefa ) é trazida na Ilustração 2, com sua resposta completa no 

Quadro 22, genérica, para uma densidade constante k: “Se uma barra tem uma densidade 

uniforme de k kg/m, onde k é constante, então do resultado anterior (técnica )”. 
 

Quadro 22 – Execução da , da seção 6.4 do LTD, p. 399 

 

Assim, o centro de massa está no centro da barra, conforme era de se esperar.  
 

Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 
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 A resposta apresentada para a tarefa mobiliza ostensivos escritos e não-ostensivos, 

sustentados respectivamente pelas técnicas ,  e  e pelas tecnologias ,  e . Esses 

ostensivos são explicitados na conversão da representação da língua materna para a 

representação no registro algébrico, com três tratamentos e, posteriormente, desse para o 

registro numérico.   

São expostos, ao final da seção, exercícios (subtarefas), num total de 27 questões em 

cinco pacotes de tarefas distintos, que são descritos a seguir: 

 

Primeiro pacote de tarefas corresponde a: Determinar a força exercida sobre 

uma partícula com massa e a aceleração dadas em cada item (subtarefas), considerando uma 

partícula que se move sobre uma reta horizontal. Para executar esse pacote com tipos de tarefas, 

faz-se necessária a mobilização da técnica , sustentada pela tecnologia . 

Segundo pacote de tarefas  corresponde a: Determinar a massa ou a aceleração 

dadas a força exercida sobre uma partícula, com aceleração ou massa definidas em cada item 

(subtarefas), considerando uma partícula que se move sobre uma reta horizontal. A execução 

desse pacote de tarefas demanda o uso similar do pacote anterior, com técnica , sustentada 

pela tecnologia , porém com mobilizações distintas nas representações dos registros 

semióticos. 

Terceiro pacote de tarefas  corresponde a: Achar o centro de massa de cada 

sistema indicado nas subtarefas, considerando esse sistema de partículas sobre o eixo x, com 

a distância medida em metros, dadas as massas e as coordenadas de suas posições. Necessário 

o uso das tecnologias ,  e  e das técnicas que as sustentam, ,  e . 

Quarto pacote de tarefas  corresponde a: Achar a massa e o centro de massa 

de barras, nas diversas situações indicadas nas subtarefas, considerando a função densidade 

linear dada. Essas tarefas continuam na linha similar às anteriores, porém, mudando as 

manipulações, passam a permitir tratamentos e conversões para o registro algébrico, mediante 

utilização das técnicas ,  e , sustentados pelas tecnologias ,  e . 

Quinto pacote de tarefas  corresponde a: Determinar massas, centro de massa 

e densidade linear, em diversas situações propostas pelas subtarefas do pacote, fornecidos 

dados complementares que possibilitem esses processos. Essas tarefas terão resoluções 

sustentadas nas técnicas ,  e , apoiadas nas tecnologias ,  e . 
 

 

 



111 
 

SEÇÃO 6.5 – CENTROIDE DE UMA REGIÃO PLANA 

 

 Essa seção é composta por 02 definições, 01 teorema e 04 exemplos resolvidos em 

detalhes.  

 Considerando um sistema de n partículas localizadas no plano cartesiano (associado a 

uma folha com peso e espessura desprezíveis), nos pontos , com massas , tal que       

. É indicado que o centro de massa desse sistema num ponto  onde ocorre o 

equilíbrio dessa folha (Figura 31). 

 

Figura 31 – Figura 1, da seção 6.5 do LTD, p. 400 

 
Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

 

Indica-se o momento de massa de uma partícula em relação a um eixo com distância d 

desse eixo, por . Portanto, os pontos , dispostos no plano cartesiano, possuem, 

respetivamente, distâncias  e  dos eixos x e y. Logo, o momento de massa desses pontos em 

relação ao eixo x e em relação ao eixo y são, respectivamente: 

 

   Essa é a nossa técnica , cuja sustentação ocorre pela tecnologia , acerca dos 

momentos de massa. Na sequência, a massa total do sistema ainda é dada pela técnica  ,  

advinda da tecnologia , que a justifica: 

 

E, a partir dessas duas tecnologias, uma nova (tecnologia ), com sua técnica   

associada, para determinação das coordenadas do Centro de Massa  desse sistema de 

partículas, dispostas no plano.  
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 Em seguida, é proposta a tarefa , mediante a apresentação do exemplo 1, que possui 

resolução completa presente no Quadro 23. 

 

EXEMPLO 1: Ache o centro de massa de quatro partículas tendo massas 2, 6, 4 e 1 kg 

localizadas nos pontos , respectivamente.  

 
 

Quadro 23 – Execução da , da seção 6.5 do LTD, p. 401 

 

 

 

Logo: 

 

O centro de massa está em . 

 

Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

 

 Essa execução de tarefa mobilizou ostensivos escritos delineados pelas técnicas ,  

e , amparados pelas tecnologias ,  e , relativas aos objetos não-ostensivos na 

atividade. Isso ocorreu através da conversão da representação em língua materna, para 

representação no registro numérico, com os sucessivos tratamentos nesse último e, por fim, 

convertido para a representação na língua materna.  

Posteriormente, consideram-se folhas finas (tratadas como lâminas) com massas 

distribuídas de forma contínua, possuindo uma área , massa  e densidade por unidade 

de área igual a , ou seja  (tecnologia , gerando a técnica ). Indica-se 

que, se a lâmina for um retângulo, o seu centro de massa será definido como o centro do 

retângulo. A partir da conjectura, fazendo uma generalização, com utilização da soma de 

Riemann sobre os momentos de massa de uma lâmina L, limitada por uma dada curva  

e pelas retas x = a e x = b, conforme a Figura 32. 
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Figura 32 – Figura 2, da seção 6.5 do LTD, p. 402 

 
Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

 

Logo após a explicitação detalhada, usando uma tecnologia atrelada à definição e à 

integral definida, parte-se de posse dessa conjectura, para o formalismo, mediante a 

apresentação de duas definições que contêm explicações sobre o centro de massa das lâminas. 

Vejamos a primeira delas, que contempla três tecnologias, ,  e , respectivamente 

relacionadas aos momentos de massa da lâmina, em relação aos eixos coordenados x e y, à 

massa total dessa lâmina e ao seu centro de massa (suas coordenadas), que justificam as técnicas 

,  e . 

 

6.5.1 DEFINIÇÃO – Seja L a lâmina homogênea cuja densidade superficial de massa é a 

constante , a qual é limitada pela curva , pelo eixo x e pelas retas         x = a 

e x = b. A função f é continua em  e  para todo x em . Se for o 

momento de massa da lâmina L, em relação ao eixo y, então: 

 

Se for o momento de massa da lâmina L em relação ao eixo x, então: 

 

Se  for a massa total da lâmina L, então: 

 

Se  for o centro de massa da lâmina L, então: 

 e  
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 A partir dessa definição e da associação das técnicas dadas, o autor traz a seguinte 

técnica , justificada pela tecnologia , que propõe a divisão dos termos das frações que 

formam as coordenadas do centro de massa , pela constante k de densidade de massa.   

 

 Em seguida, afirma que  podem ser consideradas coordenadas médias de uma 

região geométrica e indica que, ao invés de falarmos em centro de massa de uma lâmina, 

devemos chamar de centroide da região e, ao invés de momentos de massa, teremos momentos 

da região, o que corrobora para a próxima definição, que abarca duas tecnologias  e , 

respectivamente relacionadas com os momentos de região, em relação aos eixos coordenados x 

e y, e a seu centroide (suas coordenadas), que justificam as técnicas  e . 
 

 

 

 

6.5.2 DEFINIÇÃO – Seja R a região limitada pela curva , pelo eixo x e pelas retas x 

= a e x = b. A função f é continua em  e  para todo x em . Se  denotar o 

momento de R em relação ao eixo x e  denotar o momento de R em relação ao eixo y, então: 

 

 

Se  for o centroide da região plana R cuja área A unidades quadradas e  e  forem 

definidos como acima, 

 e  

 

 Essas definições são seguidas de dois exemplos (tarefas  e ) que as ilustram. 

Especificamente a segunda, advinda da primeira, mediante a determinação do centroide de uma 

dada região do plano. Os exemplos têm sua execução completa na sequência de sua 

apresentação (Quadro 24). O primeiro deles também tem como suporte a representação no 

registro gráfico, indicada pelo esboço da Figura 33. 

 

EXEMPLO 2: Ache o centroide da região no primeiro quadrante limitada pela curva , 

pelo eixo x e pelas retas x = 1 e x = 4.  
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Figura 33 – Figura 3, da seção 6.5 do LTD, p. 404 

 
Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

 
 

Quadro 24 – Execução da , da seção 6.5 do LTD, p. 404 

Seja . A equação da curva é, então, y = f (x). A figura 3 mostra a região, bem 

como o i-ésimo elemento retangular. O centroide do retângulo está em . A área A 

unidades quadradas da região é dada por: 

 

Agora vamos calcular  e . 

 

Logo: 

 

Assim, o centroide está no ponto . 

 

Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

  

 Observamos que ocorre a mobilização de ostensivos escritos, relacionados às técnicas 

 e , relacionadas aos não-ostensivos, ligados às tecnologias  e . Isso ocorre 
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mediante conversão da representação na língua materna para a representação no registro 

algébrico, o qual passa por diversos tratamentos durante toda a execução, incluindo a ideia 

primitiva de integral, ligada ao somatório. Por fim, acontece a conversão dessas representações 

para as do registro numérico e língua materna. 

 Partimos agora para a apresentação do próximo exemplo (tarefa ), que difere do 

anterior por considerar a região limitada por duas funções reais. Esse também tem seu 

detalhamento de resolução no Quadro 25, com suporte de representação no registro gráfico, 

dado pela Figura 34. 

 

EXEMPLO 4: Ache o centroide do plano limitada pelas curvas  e .  

 

Figura 34 – Figura 4, da seção 6.5 do LTD, p. 405 

 
Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

 

Quadro 25 – Execução da , da seção 6.5 do LTD, p. 404 

Os pontos de interseção das duas curvas são . A região está na Figura 4, bem 

como o i-ésimo elemento retangular. 

Seja  e . O centroide do i-ésimo elemento retangular está no ponto 

, onde  é o ponto médio do i-ésimo subintervalo . A medida 

da área da região é dada por: 
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“Continua” 

 

Vamos calcular  e . 

 

 

 

 

 

Logo: 

 

Assim, o centroide está no ponto . 

Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

 

 Ainda nessa tarefa , foram usadas as técnicas  e , vinculadas aos ostensivos 

escritos, formando representações no registro algébrico, após conversão da representação na 

língua materna, para que, depois, sejam convertidas às pertencentes ao registro numérico e 

retorne-se, ao final da execução do exemplo, à representação na língua materna. Tudo isso 

ocorrendo ancorado nas tecnologias (objetos não-ostensivos)  e .   

Por fim, na seção, a última tecnologia  é apresentada, com sua técnica  associada, 

no teorema que segue. Este é demonstrado41, considerando L como eixo y (com contribuição 

da representação no registro gráfico da Figura 35), e depois exibido um exemplo (tarefa ) 

                                                 
41 Omitiremos esse processo de demonstração, podendo ser consultado pelo leitor na própria obra. 
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para essa aplicação, com a resolução completa, que encontra no Quadro 26, e com suporte de 

representação no registro gráfico destacado na Figura 36. 

 

6.5.3 TEOREMA – Se a região plana R tiver a reta L como um eixo de simetria, o centroide 

de R estará em L. 

  

Figura 35 – Figura 5, da seção 6.5 do LTD, p. 406 

 
Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

 

EXEMPLO 4: Ache o centroide da região limitada pelo semicírculo  e pelo       

eixo x.  

 

Figura 36 – Figura 6, da seção 6.5 do LTD, p. 406 

 
Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

 
 

Quadro 26 – Execução da , da seção 6.5 do LTD, p. 406 

A região está na Figura 6.  

Como o eixo y é um eixo de simetria, o centroide está sobre o eixo y; assim, . 

O momento da região em relação ao eixo x é dado por:  
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“Continua” 

 

A área da região é  unidades quadradas; assim, 

 

O centroide está no ponto . 

Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

 

 Essa execução da tarefa  mobiliza os ostensivos escritos, provenientes das técnicas 

,  e , ancorados nas tecnologias ,  e . Ocorre, nesse processo de 

mobilização, a conversão de representações entre os registros da língua materna e registro 

algébrico, finalizada pelo registro numérico e retornando para o registro da língua materna. Isso 

com as devidas mobilizações, tanto no registro algébrico quanto no numérico.  

 Ao final da seção, são indicados exercícios, num total de 26 questões, em três pacotes 

distintos que são descritos abaixo: 

 

Sexto pacote de tarefas  corresponde a: Achar o centro de massa, determinar 

constante ou provar posições do centro de massa, em relação ao sistema de partículas pontuais, 

distribuídas num plano cartesiano, indicado nas subtarefas que compõem o pacote. Para essas 

execuções, é demandada a utilização das técnicas ,  e , amparados pelas tecnologias , 

 e , com mobilizações distintas nas representações dos registros semióticos. 

Sétimo pacote de tarefas  corresponde a: Achar o centroide da região com os 

contornos indicados em cada subtarefa proposta. São tipos de tarefas para aplicação imediata 

das técnicas ,  e , advindas das tecnologias ,  e , respectivamente. 

Oitavo pacote de tarefas  corresponde a: Achar o centroide ou centro de 

massa, da região com os contornos indicados na subtarefa, algumas com densidade superficial 

variável, ou provar posições do centroide em determinada figura. As execuções das subtarefas 

mobilizam o uso das técnicas  e , amparadas pelas tecnologias ,  e , com 

mobilizações distintas nas representações dos registros semióticos, principalmente no registro 

algébrico. Além disso, faz-se necessário adaptar essas técnicas e tecnologias para as funções de 

densidade, podendo seguir raciocínio similar à aplicação das técnicas  ,  e , sustentadas 

pelas tecnologias ,  e . 



120 
 

Nono pacote de tarefas  corresponde a: Provar o Teorema de Pappus, e usar 

esse teorema para determinar o volume de sólido gerados pela rotação de regiões planas, 

limitadas por curvas dadas nas subtarefas. Esses tipos de tarefas mobilizam uma nova 

tecnologia que indicaremos por  em associação com a técnica , como destacamos a 

seguir, juntamente com a ilustração da Figura 37. Além disso, é necessário utilizar as técnicas 

 e , amparadas pelas tecnologias ,  e . 

 

TEOREMA (Seção 6.5, p. 407, do LTD) - Se uma região plana girar em torno de uma reta em 

seu plano que não corta a região, então, a medida do volume do sólido de revolução gerado será 

igual ao produto da medida da área da região pela medida da distância percorrida pelo centroide 

da região. 

 

Figura 37 – Figura do Exercício 19 da seção 6.5 do LTD, p. 407 

 
Fonte: Livro Volume1, Leithold (1994) 

  

Por fim, no capítulo 6, no momento intitulado como Exercícios de Revisão do Capítulo 

6, são propostas tarefas, como exercícios (subtarefas ou tipos de tarefas), num total de 56, que 

destacaremos três pacotes de tarefas, contendo um total de 15 exercícios, que são ligados à 

praxeologia do nosso objeto do saber de referência CM. 

 

Décimo pacote de tarefas  corresponde a: Achar o centro de massa de 

partículas pontuais dispostas num eixo ou no plano cartesiano com massas e posições 

fornecidas. A execução dessas subtarefas mobiliza, mediante recapitulação, a utilização das 

técnicas , , ,  e ,  respectivamente ligadas às tecnologias , , ,  e , com 

manipulações distintas de representações nos diferentes registros semióticos. 

Décimo primeiro pacote de tarefas  corresponde a: Achar o centro de massa 

ou centroide, numa barra ou da região com os contornos indicados, em cada subtarefa 
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proposta, considerando as densidades, pontos e curvas (ou funções) dadas. São subtarefas onde 

ocorre a aplicação das técnicas , , , ,  e , advindas respectivamente das 

tecnologias , , , ,  e , mobilizando os ostensivos e não-ostensivos 

relacionados aos registros de representação semiótica. 

Décimo segundo pacote de tarefas  corresponde a: Utilizar o Teorema de 

Pappus, para determinar o volume de sólido gerados pela rotação de regiões planas, limitadas 

por curvas dadas nas subtarefas. As execuções dessas subtarefas mobilizam o uso das técnicas 

 e , amparados pelas tecnologias ,  e , para que, a partir daí, seja aplicada 

a  técnica , com sustentação na tecnologia .  

 

A seguir, faremos algumas considerações sobre o LTD, no que diz respeito ao modelo 

praxeológico adotado para o objeto CM e à forma como isso acontece. 

  

6.2.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS (LD – LTD) 

 

 Ao analisarmos a obra LTD, observamos que, em relação à TAD, que é contemplada 

em nosso quadro teórico, ocorre sempre uma praxeologia pontual completa (  para 

cada tarefa proposta, através de exercícios, ao final das seções, ou durante a abordagem teórica 

em torno do objeto matemático, nos exemplos e ilustrações. Isso favorece tanto a prática 

(práxis), quando o conhecimento teórico-tecnológico (logos) do leitor, seja ele docente seja 

discente vinculado à instituição de referência. 

 O número de tarefas propostas é satisfatório, do ponto de vista do conhecimento ofertado 

pelo autor na obra, para desenvolver o objeto do saber de referência, CM. Essas atividades 

prezam pela aplicação direta ou manipulada das técnicas associadas às tecnologias relativas a 

esse objeto. 

 No que diz respeito à parte de aplicação de tecnologias, especificamente as digitais, e 

exposição gráfica durante a obra, o autor indica no Prefácio que: 

Para atender às necessidades dos estudantes de ter uma apresentação de gráficos 
tridimensionais mais moderna e fácil de visualizar, mais de 200 figuras fazem parte 
desta nova edição. Muitas delas geradas por computadores, para assegurar a precisão 
matemática. Essas figuras, que os instrutores acharão mais claras que o estilo de 
sólidos geométricos feitos com aerógrafo na edição anterior e nos textos antigos, 
foram criadas com o auxílio do programa Mathematica e o uso de Illustrator 88. 
(LEITHOLD, 1994, p. xiii) 
 

 Percebemos que existe a preocupação, nessa edição, da utilização de figuras mais 

detalhadas para garantir ao leitor uma melhor visualização das ocorrências quanto às 
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representações no registro gráfico durante a obra. Porém, quanto à indicação de utilização de 

tecnologias digitais, por exemplo, durante os exercícios (tarefas), principalmente no que 

circunda o nosso objeto de pesquisa CM, isso não ocorre. Nessa época (no que diz respeito à 

data de publicação do LD), já haviam outros softwares disponíveis, inclusive com projeções 

3D, como, por exemplo, o Maple. O GeoGebra, mesmo que o autor optasse, não poderia ser 

citado, pois só começou a ser desenvolvido em 200142. Na ementa de CDI1002, como 

instituição de referência, principal habitat do objeto CM em nossa pesquisa, a edição 

contemplada é a de 1987. 

 A opção de sugestões para utilização dessas tecnologias ou outras ferramentas 

tecnológicas, durante a execução de tarefas propostas para o estudo do CM, poderia enriquecer 

e elucidar o desenvolvimento do quadro praxeológico em torno desse objeto, para o leitor. 

 Quanto ao logos em torno do CM, sentimos falta de direcionamentos mais detalhados 

acerca das superfícies planas, com áreas limitadas por polígonos, a fim de determinar o 

centroide, no que diz respeito a figuras mais simples. Durante o exposto, ocorre, nas descrições 

teóricas das seções, a indicação do centroide de um retângulo e propõe-se, em uma das tarefas, 

determinar de forma genérica o centroide de uma figura triangular no plano, apenas. 

 Diante dessas considerações, a obra é satisfatória para o estudo do nosso objeto, pois 

abarca o modelo praxeológico de referência e permite um bom acesso à maioria das técnicas 

no decorrer da explicitação e nos exemplos trazidos nas seções. Além disso, é um material 

muito acessado por docentes para a mobilização de objetos a ensinar e por alguns estudantes, 

na biblioteca do instituto (IFBA, campus Eunápolis). 

 A seguir, continuaremos nossa análise dos LD, voltando o nosso olhar agora para a obra 

FLM e sua organização ecológica e geográfica. 

 

6.2.5. ESTRUTURA DA ORGANIZACIONAL GLOBAL DO LD – FLM 

 

 O FLM é um trabalho de autoras brasileiras, lançado inicialmente em 1987 e usado por 

muitos profissionais e instituições ligadas ao ensino superior no país. Inicialmente, temos 

descrito na obra um sumário, conforme detalhamento da Tabela 6, e, posteriormente, um 

sucinto prefácio, antes de iniciar os capítulos: 

 
 

                                                 
42 Mais detalhes sobre criação e evolução desse software, veremos no tópico de nosso trabalho sobre a tecnologia 
digital GeoGebra. 
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Tabela 6 – Sumário do Cálculo A – FLM 

SUMÁRIO DO FLM 
CAPÍTULO TÓPICO SEÇÕES PÁGINAS 

1 Números Reais 06 10 
2 Funções 17 49 
3 Limite e Continuidade 18 55 
4 Derivada 21 64 
5 Aplicações de Derivada 16 61 
6 Introdução à Integração 15 53 
7 Métodos de Integração 09 42 
8 Aplicações da Integral Definida 18 75 

Apêndice A – Tabelas  ----- 04 
Apêndice B – Respostas dos Exercícios ----- 32 
Bibliografia ----- 01 

Fonte: Livro Cálculo A, Flemming (2006) 

 

 A divisão dos capítulos dessa obra engloba objetos matemáticos comuns, configurando 

seus habitats e nichos, para o Cálculo Diferencial e Integral. Esses são divididos em seções, no 

mínimo seis e no máximo dezenove, que contêm subdivisões (8 Aplicações de Integral 

Definida, 8.12 Massa e Centro de Massa de uma Barra, 8.12.1 Exemplos) dos conteúdos 

matemáticos propostos, abarcando teoremas, definições, fórmulas (algumas em destaques 

sombreados), exemplos e exercícios propostos. As margens esquerdas possuem espaçamento 

de 2,5 cm de largura e as direitas de aproximadamente 2,0 cm. 

 Essa edição (6ª edição) possui avanços em relação às anteriores no que diz respeito à 

inserção de aplicações de funções, principalmente na área de economia, bem como novos 

conteúdos inseridos (integração imprópria). Alguns objetos matemáticos podem ser 

manipulados, para além das representações escritas, nos diversos registros, através de 

softwares, que não são indicados em específico (FLM, 2006, Prefácio).  

Existe também a possibilidade de acesso a manuais de apoio ao docente, via ambiente 

eletrônico, contendo soluções completas de todos os exercícios da obra, cujas respostas finais 

para os discentes estão disponíveis na totalidade ao final do livro físico.  

 Os exemplos, espalhados em todos os capítulos, possuem resoluções detalhadas e 

comentadas, contribuindo assim para uma melhor apropriação dos objetos matemáticos em 

relação ao entendimento do leitor. 

 Prosseguindo na nossa análise do FLM, abordaremos agora o objeto matemático CM, 

num viés regional. 
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6.2.6. ESTRUTURA DA ORGANIZACIONAL REGIONAL DO LD – FLM  

 

Aqui, destacamos uma organização mais específica do FLM, no que tange ao estudo do 

objeto do saber CM, que está disposto na obra em uma única seção (numerada inicialmente 

pelo capítulo o qual pertence) do capítulo 8, que possui estruturação indicada conforme     

Tabela 7: 

 

Tabela 7 – Distribuição Específica do Objeto CM, no capítulo 8 do FLM 

SEÇÃO TÍTULO D T F EP EX PC PG 

8.12 Massa e Centro de Massa de uma Barra ---- ---- 04 03 ---- ---- 07 
8.18 Exercícios ---- ---- ---- ---- 37 02 03 
D = Definição / T = Teorema / F = Fórmulas / EP = Exemplos / EX = Exercícios / PC = Pacotes 
de Exercícios / PG = Páginas  
 

Fonte: Livro Cálculo A, Flemming (2006) 
 

 O CM só é abordado na seção indicada na Tabela 7, sendo esse o seu habitat natural, 

na instituição de CDI2001, mesmo que não de maneira total. Nesse material, o CM possui 

interação direta com o objeto matemático Aplicações de Integral Definida, para funções de uma 

variável real, como uma das aplicações físicas elencadas na obra. 

 Da mesma forma que no LD anterior, durante a explicitação teórica da seção, nos 

exemplos expostos, as tarefas   e suas execuções foram analisadas. Na seção de 

exercícios, separamos as questões em grupos de tarefas, que representamos como 

, com , sendo  um tipo de tarefa e  ou  tarefas 

específicas ou subtarefas. Durante esses processos, indicaremos as técnicas  , com 

suas tecnologias , de sustentação, incluídas na teoria . 

 Na sequência, faremos detalhadamente a abordagem da análise pontual do CM, com 

destaques sobre a organização praxeológica desse objeto, explicitando: teorias, tecnologias, 

técnicas e tarefas para a seção indicada.   

 

6.2.7. ESTRUTURA DA ORGANIZACIONAL LOCAL DO LD – FLM  

 

Um estudo praxeológico completo para a seção, em torno do objeto do saber de 

referência CM, foi desenvolvido. 
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SEÇÃO 8.12 – MASSA E CENTRO DE MASSA DE UMA BARRA 

 

 Essa seção é composta apenas por 03 exemplos, não tendo explicitadas as definições e 

os teoremas possíveis para essa teoria. Os exemplos são resolvidos em detalhes.  

 Descreve-se de início o conceito de massa de um sistema de partículas (teoria ), que 

estão localizadas em um eixo L, com peso e espessura insignificantes, nas palavras da autora. 

A Figura 38 destaca eixo L com um apoio P que o faz girar livremente. 

 

Figura 38 – Figura 8.68, da seção 8.12 do FLM, p. 381 

 
Fonte: Livro Cálculo A, Flemming (2006) 

 

 Se um peso  for colocado sobre L, a uma determinada distância , à direita do ponto 

P de apoio, então isso fará com que o eixo gire no sentido horário; caso contrário, colocando 

agora um outro peso , do outro lado (à esquerda de P), o giro ocorre no sentido anti-horário, 

como observado na Figura 39. 

 

Figura 39 – Figura 8.69, da seção 8.12 do FLM, p. 381 

 
Fonte: Livro Cálculo A, Flemming (2006) 

 

 E, por fim, colocando os dois pesos anteriores nesse eixo L, ocorrerá o equilíbrio 

quando, conforme esquema da Figura 40, , que é considerado a Lei da 

Alavanca43 de Arquimedes44.  

 

                                                 
43 "Dois pesos se equilibram a distâncias reciprocamente a eles proporcionais" (Apostila Física Básica, IFC, Prof. 
David José); 
44 Arquimedes viveu de 287 a 212 a.C., tendo nascido e vivido a maior parte de sua vida na cidade de Siracusa, 
na costa da Sicília, atual Itália, que naquela época era parte do mundo Grego (ASSIS, 2008, p.13); 
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Figura 40 – Figura 8.70, da seção 8.12 do FLM, p. 382 

 
Fonte: Livro Cálculo A, Flemming (2006) 

 

Posteriormente, faz-se L coincidir com o eixo das abscissas x e, considerando os pesos 

anteriores posicionados em pontos  e  dessa reta, aplicando-se a Lei citada, sendo 

 e  (Figura 41), considera-se que a soma dos produtos entre o peso e as 

distancias é nulo.  

 

Figura 41 – Figura 8.71, da seção 8.12 do FLM, p. 382 

 
Fonte: Livro Cálculo A, Flemming (2006) 

 

 Além disso, supõem-se n partículas dispostas em n pontos, cada uma delas com um peso 

. Para que esse sistema esteja em equilíbrio ao redor de P, teremos:  

 

 Disso, considerando o peso de um corpo como sendo , onde g é a aceleração 

constante da gravidade e m é a massa do corpo, temos: 

 

 Daí, é indicado que essa soma indique a tendência do sistema de partículas dispostas no 

eixo x girar ao redor de P. Isso é considerado como momento do sistema em relação a P. 

Momento positivo, o giro ocorrerá no sentido horário; caso contrário, no anti-horário. Ainda 

afirmando que, se o momento é nulo, ocorre o equilíbrio. 

 Ainda nesse somatório, considera-se, caso não esteja ocorrendo o equilíbrio um ponto 

, tal que nessa posição ocorra o equilíbrio. Logo,  deve satisfazer o somatório: 
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 Ou seja: 

 

 Esse resultado configura a nossa primeira técnica , sustentada pela tecnologia , 

explicitada no processo. Este é chamado de centro de massa do sistema considerado.  

 Ainda considerando a aceleração da gravidade constante, o centro de massa poderá ser 

chamado de centro de gravidade. Destacamos que, na expressão desenvolvida, o numerador 

representa o momento do sistema em relação à origem (técnica , modelada pela tecnologia 

 ) e o denominador à massa total desse sistema (técnica , modelada pela tecnologia ). 

 Na sequência, toma-se uma barra rígida de comprimento l, que possui densidade linear 

, definida como massa por unidade de comprimento, mais uma técnica , sustentada pela 

tecnologia , o que a autora implica intuitivamente resultar em . 

 

Figura 42 – Figura 8.72, da seção 8.12 do FLM, p. 383 

 
Fonte: Livro Cálculo A, Flemming (2006) 

 

 Agora, tendo uma barra não homogênea (ou seja, com densidade linear diferente em 

cada ponto), associando o eixo x a essa barra, com extremidades em a e b (Figura 42), faz-se 

o processo de partição (similar à definição de integral definida, proposto no LD, associada à 

soma de Riemman45), chega-se, tomando um , com , que: 

 

 Equivale a uma aproximação para a massa total da barra. E, 

 

 É uma aproximação do momento em relação à origem. Posto isso, usando a notação de 

integrais definidas, surgem as técnicas  e , provenientes das tecnologias  e , a seguir: 

                                                 
45 Ver na obra as páginas 257 e 258, referentes a esse processo. 
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 Portanto, da adaptação da técnica , para uma barra não homogênea, o seu centro de 

massa  será (técnica , com associada na tecnologia ): 

 

 A partir daí, são propostos três exemplos, configurando tarefas ,   e , com suas 

execuções completas (Quadros 27, 28 e 29, respectivamente), para fixação das tecnologias 

abordadas, com apoio nas representações no registro gráfico, nas Figuras 43 e 44 (apenas para 

as tarefas  e ).  

 

EXEMPLO 1: Usando o resultado para o centro de massa de uma barra, verificar que o centro 

de massa de uma barra homogênea está no seu ponto médio. 

 
 

Quadro 27 – Execução da , da seção 8.12 do FLM, p. 384 

Seja l o comprimento da barra e  a sua densidade linear. Localizando a barra sobe o eixo dos 

x com extremidades nos pontos a e b, temos: 

 

 

Como , temos: 

 

Ou seja,  está sobre o ponto médio da barra.  
 

Fonte: Livro Cálculo A, Flemming(2006) 
  

 Complementa-se a resolução do exemplo afirmando que a localização do centro de 

massa em relação a uma barra não depende da localização da posição da barra em relação à 

origem, propondo que se escolha a posição mais conveniente de forma a facilitar os cálculos. 
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 Para essa tarefa , ocorre a mobilização de ostensivos escritos, associados às técnicas 

 e , que são sustentadas pelos não-ostensivos, das tecnologias  e . O processo de 

resolução se dá com a conversão da representação na língua materna para a representação no 

registro algébrico, com os devidos tratamentos nesse registro e posterior conversão para 

representações no registro numérico e na língua materna. 

 

 EXEMPLO 2: Uma barra mede 6 m de comprimento. A densidade linear num ponto qualquer 

da barra é proporcional à distância desse ponto a um ponto q, que está sobre o prolongamento 

da linha da barra, a uma distância de 3 m da mesma. Sabendo que na extremidade mais próxima 

a q, a densidade linear é 1 kg/m, determinar a massa e o centro de massa da barra.  

 

Figura 43 – Figura 8.73, da seção 8.12 do FLM, p. 385 

 
Fonte: Livro Cálculo A, Flemming (2006) 

 
 

Quadro 28 – Execução da , da seção 8.12 do FLM, p. 385 

A Figura 8.73 mostra a barra localizada sobre o eixo dos x. 

A distância de um ponto x da barra até q é dada por: . 

Como a densidade é proporcional à distância d, temos: , onde k é uma 

constante de proporcionalidade.  

Como , substituindo na expressão anterior, vem . 

Portanto, . A massa da barra é dada por: 

 

O centro de massa  é dado por: 

 

Portanto, o centro de massa está localizado sobre a barra, a uma distância de 3,5 m da 

extremidade mais próxima a q.  
 

Fonte: Livro Cálculo A, Flemming(2006) 
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 Os objetos ostensivos escritos vinculados às técnicas  e , provenientes das 

tecnologias  e  (não-ostensivos mobilizados), são utilizados para conversões das 

representações na língua materna para o registro algébrico e, posteriormente, para o registro 

numérico e, novamente, para a língua materna. Observa-se também os tratamentos que ocorrem 

na manipulação das integrais no registro algébrico, bem como no registro numérico, para 

execução da tarefa .   

 

EXEMPLO 3: Determinar o centro de massa de uma barra de 5 m de comprimento, sabendo 

que num dado ponto q, dista 1 m de uma das extremidades, a densidade é de 2 kg/m e que nos 

demais pontos ela é dada por  kg/m, onde d é a distância até o ponto q.  

 

Figura 44 – Figura 8.74, da seção 8.12 do FLM, p. 386 

 
Fonte: Livro Cálculo A, Flemming (2006) 

 
 

Quadro 29 – Execução da , da seção 8.12 do FLM, p. 386 

Localizamos a barra sobre o eixo dos x como mostra a Figura 8.74.  

Então, podemos expressar a densidade da barra pela função: 

 

A massa da barra é dada por: 

 

 

O centro de massa  é dado por: 
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“Continua” 
Portanto, o centro de massa está sobre a barra, a uma distância aproximada de 2,05 m da 

extremidade mais distante ao ponto q dado.  

 
Fonte: Livro Cálculo A, Flemming(2006) 

 

 Percebemos, na resolução do exemplo (tarefa ), que são mobilizados ostensivos 

escritos vinculados às técnicas  e , que se sustentam nas tecnologias  e , sendo essas 

os não-ostensivos do processo. Tudo isso ocorre na conversão inicial da representação na língua 

materna para a representação no registro algébrico, onde ocorrem tratamentos dessas técnicas 

e posterior conversão para a representação nos registros numéricos (que também possuem 

tratamentos feitos, ao finalizar as integrais) e na língua materna. 

 Na sequência, apresentamos as únicas atividades propostas, na seção 8.18, referentes a 

esse objeto do saber de referência, abordado no FLM. Para tanto, as separamos em dois pacotes 

de tarefas: 

 

Primeiro pacote de tarefas corresponde a: Determinar a massa e o 

centro de massa, dada a função densidade das barras em cada situação proposta pelas 

subtarefas. Para executar esse pacote de subtarefas, faz-se necessária a mobilização das técnicas 

 e , sustentadas pelas tecnologias  e , com as devidas mobilizações de conversões e 

tratamentos nos registros semióticos. 

Segundo pacote de tarefas  corresponde a: Determinar o valor da constante de 

proporcionalidade da função densidade numa barra dada a sua massa. A execução desse 

pacote, que contém apenas uma subtarefa, demanda o uso similar ao pacote anterior, com 

técnicas  e , sustentadas pelas tecnologias  e , porém com mobilizações distintas nas 

representações dos registros semióticos. 

 

  A seguir, faremos breves considerações sobre esse material, levando em conta a 

praxeologia desenhada para o nosso objeto do saber e outros fatores que favorecem ou não ao 

aprendizado dos estudantes nesse processo. 

 

6.2.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS (LD – FLM) 

 

 A obra, uma das mais utilizadas pelos docentes e discentes do instituto (IFBA, campus 

Eunápolis), pois, tem maior número de exemplares e é de fácil acesso quanto à linguagem 
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matemática, favorecendo o entendimento rápido e autônomo de alguns leitores, contempla a 

proposta para uma praxeologia pontual completa em torno das tarefas que expõe. Porém, a sua 

abordagem é muito suscinta para o nosso trabalho, pois não abarca muitas possibilidades de 

desenvolvimentos em relação ao estudo do CM. 

 A abordagem se restringe apenas ao estudo unidimensional do CM e enfatiza apenas as 

tarefas relacionadas às barras homogêneas com densidades e massas definidas, não explicitando 

a praxis completa, referente ao logos, sobre a distribuição pontual de partículas numa reta 

(barra). Isso, ao nosso ver, limita a visão do estudante ou professor que recorre a esse material, 

especificamente para conhecer o habitat do CM.  

 Sentimos falta da abordagem bidimensional, do trabalho com centroide para figuras 

planas e áreas limitadas entre curvas ou do Teorema de Pappus (ou Pappus-Guldin), algo que 

aparece quase que na totalidade no outro LD analisado, o LTD. 

 Além disso, a utilização de tecnologias, principalmente as digitais, que são indicadas 

para utilização (sem explicitação de ferramenta computacional) não é proposta em torno desse 

objeto matemático analisado. 

 O número de exercícios (tarefas) que aparecem, para que o leitor possa verificar a sua 

aprendizagem quanto à abordagem teórica do conteúdo, na nossa visão é insuficiente, pois 

ocorre um total de apenas cinco questões e essas, similarmente aos exemplos da seção, só 

abordam o trabalho com barras homogêneas, dadas as funções densidade linear associadas. 

 Porém, é um material conceituado e que, em outros objetos do saber, tem sido 

praxeologicamente útil. Logo, concluímos que, caso seja usado como complementação do 

ensino para o docente em sala de aula, é de ótima utilidade, mas, para o nosso objeto em 

particular, não é muito interessante, contribuindo apenas para uma pequena parcela desse 

estudo.  

 Seguiremos então para as práticas dos estudantes e docente, vinculados a nossa 

instituição de referência, CDI1002, com vistas a analisar a praxeologia empregada, bem como 

observar criticamente os erros em torno desse processo, com o suporte do nosso quadro teórico.  

   

6.3. AUTOANÁLISES DE ERROS DOS ESTUDANTES EM CÁLCULO II 

 

 O processo de autoanálise de erros foi implementado pelo pesquisador enquanto 

professor das disciplinas de CDI, como já citado na introdução, visando uma nova metodologia 

de ensino que aproximasse mais o docente do discente, tanto no cunho pessoal, em relação a 

conhecer melhor seus estudantes e suas angústias, quanto aos entraves vinculados ao estudo 
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dos objetos matemáticos, associados à aplicação dos instrumentos avaliativos. Para Brito e 

Nunes (2017):  

O erro não pode ser apenas considerado como a falta de conhecimento ou inaptidão 
do aluno, (...). Superar um erro é uma tarefa que necessita de intervenções didáticas, 
que levem o aluno a questionar suas resoluções, verificando que não são mais 
adequadas e que precisam de mudanças. (BRITO, NUNES, 2017, p. 278) 

  

  Questionar sua própria prática matemática é um processo rico e contribuinte para a 

aprendizagem do discente, em relação a qualquer objeto do saber. Com essa metodologia, o 

estudante pode explicitar, de forma detalhada, o que compreende em relação ao seu estudo. 

Assim, o professor terá possibilidades de intervir, de forma mais eficaz, sobre a sua prática. 

Cury (2007) sustenta isso afirmando que: 

A análise das respostas, além de ser uma metodologia de pesquisa, pode ser, também 
enfocada como metodologia de ensino, se for empregada em sala de aula, como 
“trampolim para a aprendizagem” (Borasi, 1985), partindo dos erros detectados e 
levando os alunos a questionar suas repostas, para construir o próprio conhecimento. 
(CURY, 2007, p. 13). 

 

 Assim, uma grande parte dos pesquisadores em Didática da Matemática afirma que um 

dos fatores influenciadores da aprendizagem dos conceitos matemáticos é o tratamento que o 

professor aplica ao erro do estudante, estando diretamente ligado à concepção de aprendizagem 

que esse docente possui (Almouloud, 2007). 

 Essa prática de corrigir e analisar os erros em atividades e nos instrumentos avaliativos 

dos alunos/estudantes é sempre desenvolvida por professores, desde o ensino infantil até o 

ensino superior. Mas, avaliar esses erros ocorre de forma particular para cada docente, pois este 

pode suceder apenas à identificação do erro, com posterior correção, a fim de que esse discente 

não cometa novamente, ou é possível utilizar este como intervenção didática na dificuldade 

atrelada ao estudo daquele objeto matemático, para que o aluno/estudante tenha subsídios que 

possibilitem avanços relativos a estas dificuldades. Logo, podemos inferir que a postura do 

professor frente ao erro, em sua prática, no processo de ensino e de aprendizagem em 

Matemática, terá como pressupostos as suas concepções metodológicas e didáticas relativas ao 

desenvolvimento pedagógico da disciplina. 

 As autoanálises de erros dos discentes baseiam-se em uma categorização prévia, 

estipulada pelo docente de CDI, implementada em suas práticas de sala de aula, nos cursos do 

IFBA, campus Eunápolis, da Licenciatura em Matemática e da Engenharia Civil. Essa 

categorização divide os erros dos estudantes em quatro grupos, conforme as tabelas, em duas 

versões, uma criada para a turma de 2016.1, quando o professor começou a aplicação da nova 
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abordagem metodológica, e outra adaptada a partir da anterior para as turmas subsequentes até 

2017.2, que se encontram nos Anexos, p. 522-525. Essa investigação pauta-se nos princípios 

éticos de pesquisa com seres humanos, pois foi feita, por possuir autorização dos sujeitos 

pesquisados, mediante assinatura dos TCL, como já indicado no capítulo 4, no traçado do nosso 

percurso metodológico. 

 O processo de desenvolvimento das autoanálises ocorria da seguinte forma na turma de 

Cálculo II, particularmente para o estudantes de Engenharia Civil: o discente executava as 

tarefas propostas em um determinado instrumento avaliativo escrito, criado pelo docente; em 

seguida, o professor digitalizava as resoluções de todos os estudantes (mediante autorização 

dos mesmos) e as depositava para acesso desses discentes, juntamente com o gabarito 

comentado, feito pelo docente, em um grupo privado de uma determinada rede social.  

O discente, de posse do gabarito e de suas resoluções (sem correção prévia do professor), 

com a tabela de categorização em mãos, em uma folha padrão (Anexos, p. 526 e 527), também 

criado para tal fim de autoanálise, discorria em detalhes sobre a avaliação, quanto ao tempo 

estipulado, os obstáculos psicológicos e ontogenéticos46 durante o período de aplicação do 

instrumento avaliativo. Além disso, de forma pontual, descrevia cada erro identificado, 

proveniente dos entraves ocorridos durante as execuções das tarefas e subtarefas associadas 

àquela avaliação e finalizava indicando o seu avanço em relação a desempenhos anteriores, em 

outros instrumentos aplicados. Em suas resoluções, nos instrumentos, os estudantes faziam 

marcações com os símbolos indicados na tabela de categorização, ilustrando assim em qual 

categoria se enquadra o erro (Quadro 30).  

 

Quadro 30 – Categorização de Erros em Cálculo 

Erros de 

Conhecimentos 

Prévios 

K 

Erros relacionados a conhecimentos anteriores aos 

abordados no conteúdo, referentes a conceitos necessários 

para o desenvolvimento da questão que foram vistos desde 

a educação básica até o crédito anterior à aplicação dessa 

atividade. 

Erros de 

Conhecimentos Atuais 
L 

Erros relacionados a não apropriação do conteúdo 

matemático, estudado atualmente, necessário para 

resolução dos problemas matemáticos da atividade 
 

 
 

                                                 
46 Sobre obstáculos, ver os estudos de Bachelard (1938) e Brousseau (1976). 
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“Continua” 

Erros de Atenção V 

Esquecimento de sinais, contas simples, manipulações 
algébricas erradas por falta de atenção; Erros por 
manipulações de calculadoras ou outros instrumentos 
tecnológicos; Erros relacionados à leitura parcial ou 
equivocada de enunciados de questões; Escritas incorretas 
de simbologia matemática por falta de atenção e não por 
não conhecimento (nesse último caso se enquadra em 
conhecimentos prévios). 

Outros Erros M 

Falta de tempo para resolução de questões, gerando 
respostas parciais ou sem respostas; Erros por dispersões 
contínuas, geradas pelo psico-cognitivo do indivíduo, 
entre outros fatores que dispersam (dor de cabeça, 
diarreia, preocupações externas etc.); Erros por 
organização da resolução; Erros por esboços gráficos 
aparentemente corretos, mas faltando dados visuais que o 
invalidam parcialmente; Erros em grafia ou concordância 
na escrita das soluções; Outros erros que não se 
classificam nas categorias acima. 

Fonte: Produção do autor 
 

 O docente usava esse instrumento de autoanálise também como avaliação pontuada em 

sua distribuição de notas nessas turmas, durante o semestre letivo, e levava em consideração, 

na correção, questões relativas à língua materna, coerência, concordância e correção em geral, 

bem como e, principalmente, os aspectos matemáticos ligados aos objetos do saber que estavam 

sendo avaliados. Isso ocorria em todas as 12 avaliações parciais, englobando conteúdos bem 

particionados da ementa (com duração máxima de 30 a 60 minutos), e em 3 avalições finais, 

que abarcavam vários objetos matemáticos, configurando uma separação de “unidade de nota” 

no semestre (com duração de 100 a 120 minutos). Essas avaliações ocorriam em média 

quinzenalmente durante todo esse período letivo. Ao final do semestre letivo, as autoanálises 

eram arquivadas, encadernadas (Figura 45), para futuras consultas, visando pesquisas que 

circundam à aprendizagem dos diversos objetos matemáticos ligados ao CDI. 

 Além disso, é possível observar as escolhas didáticas do professor de CDI1002, para o 

trabalho com o nosso objeto do saber de referência, o CM, quando verificamos quais os tipos 

de tarefas e técnicas que são empregadas para sua execução, através dos gabaritos explicitados, 

quanto a sua escolha tecnológico-teórica. Isso ocorre, ao utilizar para o contexto praxeológico, 

em torno do CM, além dos já referidos nos LD, analisados na seção anterior, como escolha 

principal no seu processo de ensino, também o material de aulas47, disponibilizado na internet, 

                                                 
47 Material produzido pelos professores Eliana Prates, Ivana Matos, Joseph Yartey e Silvia Velloso, como notas 
de aula, da disciplina Cálculo B da UFBA, especificamente as seções de 7 a 9, p. 33 a 51, disponível em 
https://twiki.ufba.br/twiki/pub/CalculoB/NotasDeAula/Aplicacao.pdf. 
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preparado por professores universitários, que possuem ou possuíam vinculação com o Instituto 

de Matemática da UFBA. 

 

Figura 45 – Organização de materiais / autoanálises de erros 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Diante disso, propomos, aqui, observar e analisar, com suporte teórico do quadro 

apresentado no capitulo três, as práticas dos estudantes de CDI1002, em quatro semestres, nos 

anos letivos de 2016 e 2017, mediante escritas sobre os seus erros, relativos ao nosso objeto de 

estudo CM, em avaliações feitas nesse componente curricular pelo pesquisador, enquanto 

professor da disciplina. Para tanto, consideramos, de forma aleatória, recortes dos manuscritos 

de práticas dos instrumentos avaliativos dos discentes, bem como de suas autoanálises de erros. 

Iniciaremos esse processo pela turma 2016.1, como segue. 

 

6.3.1. AUTOANÁLISES DA TURMA 2016.1 

 

 Essa foi a primeira turma a experimentar a nova proposta metodológica adotada pelo 

pesquisador, enquanto professor de CDI. Foi um momento de vivenciar possibilidades, entraves 

e ideias para novos direcionamentos futuros em torno dessa prática. Nesse experenciar conjunto 

entre docente e discentes, era apenas solicitado, mediante o processo de disponibilização 

descrito acima, analisar os erros conforme Quadro 30.  

 O início desse trabalho com erros foi muito bem aceito pelos discentes, que viram nele 

uma possibilidade de maior explicitação das angústias e das dificuldades, numa linha direta e 

contínua entre professor-estudante, frente aos objetos matemáticos. 



137 
 

 Na turma 2016.1, referindo-se ao componente curricular MAT107, vinculado ao 

CLIMA, que até o ano de 2017 era possível contemplar o estudante de Engenharia Civil, 

convalidando a disciplina de CDI1002, cursando-a na Licenciatura, pois possuíam ementas 

idênticas e a carga horária da primeira era de 90 horas, enquanto que a da segunda, 60 horas 

semestrais. Com isso, tínhamos nessa instituição 18 estudantes (com abandono imediato de dois 

deles) de engenharia, do total de 28 matriculados, sendo 9 deles repetentes, já tendo cursado a 

disciplina CDI1002, em semestre anterior, os quais nos interessam debruçar o olhar. 

 Passamos a observar analiticamente os erros desses estudantes e, especificamente, para 

o nosso objeto do saber, CM, utilizamos para tanto os instrumentos avaliativos que ocorreram 

nesse semestre: avaliação parcial 9 e avaliação final 2. 

 A avaliação parcial 9 (Anexo, p. 533) continha três questões sobre aplicações físicas de 

integral e deveria ser feita em dupla pelos discentes. A tarefa específica sobre o CM, primeira 

questão desse instrumento, possuía três subtarefas interligadas, conforme destacamos: 

 

QUESTÃO 1: Considere a região do plano limitada por xy 2cos= , 0=y  e 
4

p
±=x . 

a) Esboce a região indicada. 

b) Determine o centroide dessa região. 

c) Calcule o volume do sólido de revolução, gerado pela rotação dessa região em torno do 

eixo x. 

 

  Uma das possibilidades para execução da tarefa é proposta pelo docente e postada junto 

com as resoluções dos estudantes para a posterior análise, como segue na Figura 43. 

 

Figura 46 – Execução da Tarefa, Questão 1- Parcial 9 (2016.1) 

 
Fonte: Gabarito – Parcial 9 (2016.1), elaborado pelo docente de MAT107 
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 Com as devidas mobilizações de conversões e tratamentos nos quatro registros semióticos 

(língua materna, numérico, algébrico e gráfico, não nessa ordem), o docente esperava que os 

estudantes fossem capazes de manipular os diversos ostensivos escritos algébricos e gráficos 

(resolução de integrais e  gráficos de funções, por exemplo) atrelados aos não-ostensivos 

(tecnologias que justificam o estudo de funções e integrais, por exemplo) que devem ser 

imediatamente evocados, para chegar à solução correta. 

 Durante essa autoanálise, os 13 estudantes que a entregaram, do seu ponto de vista 

particular, indicaram um total de 40 erros, divididos nas categorias estipuladas pelo professor, como 

segue na Figura 47. Ocorre destaque para erros de atenção, na explicitação discente. Alguns 

equívocos, na visão docente, ocorriam nesse momento, pois, por exemplo, um esboço de função 

incorreto, às vezes era indicado como falta de atenção. Isso demandou uma boa mobilização 

dialógica do professor com seus estudantes, nesse e nos demais semestres letivos, sobre o que 

realmente é atenção e o que, por vezes, é um entrave frente ao objeto matemático. 

  

Figura 47 – Erros nas autoanálises dos Estudantes / Parcial 9 – 2016.1 

 
Fonte: Produção do autor 

 

Na leitura dos textos escritos pelos discentes, nós pudemos observar que os pré-requisitos, as 

representações no registro gráfico dos esboços das funções reais, ou a manipulação acerca dos métodos 

de integrações indefinidas, objetos necessários para o bom desenvolvimento do nosso estudo, são fatores 

de problemas para os estudantes. Na Figura 48, encontramos a execução da tarefa proposta na Parcial 

9, do Estudante A, juntamente com sua autoanálise, que ocorre com equívocos, na visão docente, pois 

esse discente não consegue observar que cometeu erros na representação no registro gráfico, para o 

esboço da função f, não sendo capaz de mobilizar os ostensivos e não-ostensivos para representar as 

imagens e pontos do domínio corretos nessa representação. Além disso, não explicita que observou um 

triângulo, mobilizando o ostensivo baricentro, ligado ao CM, para a determinação do centroide, o que 

não é correto de ser contemplado para obter o sucesso na tarefa.  Ou seja, pelos seus erros na 

ERROS DE 
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CONHEC. 

PRÉVIOS

CONHEC. 

ATUAIS

OUTROS 

ERROS

32,5%

17,5%

25,0% 25,0%
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representação no registro gráfico, o discente não conseguiu converter esta para uma representação no 

registro algébrico e nem no numérico, posteriormente.   

 

Figura 48 – Análise e resolução do Estudante A / Questão 1 - Parcial 9 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante A 

 

 A seguir, observamos um equívoco similar ao anterior, pois o Estudante B relata que, 

além de não ter a apropriação sobre a praxeologia que circunda o CM, para a execução de sua 

tarefa, não mobiliza corretamente o ostensivo escrito gráfico, na representação do registro 

gráfico, único desenvolvimento que faz em sua resolução (Figura 49). 
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Figura 49 – Análise e resolução do Estudante B / Questão 1 - Parcial 9 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante B 

 

Para o Estudante C, a dificuldade não estava na apropriação dos ostensivos e não-

ostensivos relativos ao CM, mas no conteúdo prévio, como ele mesmo destaca, usando a 

representação no registro algébrico, quanto ao processo de integração, que pode ser feito com 

uma manipulação de técnicas associadas ao objeto trigonometria, como acompanhamos no 

relato destacado na Figura 50. 

 

Figura 50 – Análise do Estudante C / Questão 1 - Parcial 9 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante C 

 

Apenas dois dos 13 estudantes que relataram sobre seus erros acertaram por completo a 

execução dessa tarefa, contemplando uma praxeologia pontual completa para a mesma, como 

afirma o Estudante D (Figura 51). 

 

Figura 51 – Análise do Estudante D / Questão 1 - Parcial 9 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante D 
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 Seguimos então para observar a questão três, da avaliação final 2, que está descrita na 

íntegra no nosso Anexo p. 534 e 535, instrumento que engloba todo o conteúdo relativo às 

aplicações de integrais, ministrado pelo professor, englobando os objetos matemáticos: 

comprimento de arco, áreas, volumes e integrais impróprias, além do CM. A tarefa proposta na 

questão segue abaixo juntamente com um plano cartesiano fornecido para o estudante, onde ele 

deveria efetuar a resolução em representações no registro gráfico. 

 

QUESTÃO 3: Dada a região indicada pela figura (no gabarito – abaixo), calcule o volume do 

sólido gerado pela rotação dessa região em torno da reta 7: =xg , usando o Teorema de 

Pappus-Guldin. Esboce o sólido gerado. 

 

 

 No gabarito disponibilizado pelo docente, para análise dos erros dos discentes, uma 

possibilidade para a execução dessa tarefa pode ser observada na Figura 52. 

 

Figura 52 – Execução da Tarefa, Questão 3 - Final 2 (2016.1) 

  
Fonte: Gabarito – Final 2 (2016.1), elaborado pelo docente de MAT107 
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 O docente esperava que o estudante conseguisse, fazendo os devidos tratamentos e 

conversões, manipular o objeto CM, nas representações dos registros: língua materna, algébrico 

e numérico. Nesse processo, deveria ocorrer a mobilização dos ostensivos (e seus não-

ostensivos associados) ligados ao CM de figuras planas simples e do Teorema de Pappus-

Guldin. 

 Os discentes, fazendo suas autoanálises de erros (11 nesse momento entregaram esse 

material), destacaram, do total de 26 erros, um maior destaque no que diz respeito a outros 

erros, pois a falta de tempo para efetuar essa e outras tarefas foi um empecilho por se tratar de 

uma avaliação maior, com diversas abordagens de técnicas distintas, ligadas às tecnologias, 

voltadas para o estudo das aplicações de integrais, como podemos notar na Figura 53. 

 

Figura 53 – Erros nas autoanálises dos Estudantes / Final 2 – 2016.1 

 
Fonte: Produção do autor 

 

 O Estudante E explicita em sua autoanálise essa situação (Figura 54). Já os Estudantes 

F e G destacam que, por falta de apropriação do conteúdo, ou seja, de conhecimentos atuais 

vinculados às novas tecnologias e técnicas ensinadas, não conseguiram executar a tarefa 

proposta, fatos observados na Figura 55. Particularmente, o Estudante G afirma que sua não 

apropriação dos conceitos está ligada à tecnologia: o Teorema de Pappus, no estudo do CM. 

 

Figura 54 – Análise do Estudante E / Questão 3 - Final 2 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante E 

 

 

ERROS DE 

ATENÇÃO

CONHEC. 

PRÉVIOS

CONHEC. 

ATUAIS

OUTROS 

ERROS

19,2% 19,2%
15,4%

46,2%

QUESTÃO 3



143 
 

Figura 55 – Análises dos Estudantes F e G  / Questão 3 - Final 2 

 
Fonte: Autoanálises – Estudantes F e G 

 

 Os erros observados pelo Estudante H (Figura 56) foram principalmente relativos à 

representação no registro algébrico, no momento de esboço, da rotação do sólido gerado, bem 

como da partição da figura maior dada, na tarefa, em figuras simples que, com a técnica devida, 

poderiam determinar o CM. Ele afirma, além disso, que, mediante esse tratamento equivocado 

no referido registro, ao converter e representar os objetos no registro numérico, tratou 

incorretamente não determinando o volume pelo Teorema de Pappus-Guldin.  

 

Figura 56 – Análise e Resolução do Estudante H / Questão 3 - Final 2 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante H 

 

 Nenhum estudante conseguiu executar a tarefa totalmente. Percebemos então que, neste 

momento inicial de aplicação da nova metodologia de análise de erros pelo docente de 

MAT107, alguns equívocos de classificação foram causados pelos estudantes, como a grande 

ênfase para erros de atenção, quando, na verdade, ao menos em nosso olhar, tratavam-se de 

erros ligados às técnicas dos objetos que são considerados prévios para desenvolver o estudo 

das novas tecnologias. A avaliação com longa duração (Final 2) atrapalha o discente e ocorrem 

ainda, de forma considerável, as dificuldades provenientes da teoria do CM, principalmente 

relativas às tecnologias ligadas ao Teorema de Pappus.  

 Partimos agora para o olhar debruçado nos erros dos estudantes na turma de CDI1002, 

no semestre de 2016.2.  



144 
 

6.3.2. AUTOANÁLISES DA TURMA 2016.2 

 

 Ainda no ano letivo de 2016, o pesquisador-professor lecionou a instituição CDI1002, 

no CENC, que continha 31 discentes no ato de matricula, com abandono posterior, nas três 

primeiras semanas, de três deles. Desses estudantes permanentes na disciplina, seis deles eram 

repetentes do componente curricular.  

 Nesse novo semestre, o professor havia proposto mudanças quanto ao processo de 

análise. O documento para escrita da autoanálise foi adaptado, colocando-se uma tabela e novos 

direcionamentos foram dados, tanto de forma escrita para avaliar o instrumento aplicado com 

os objetos matemáticos, quanto em relação à distinção mais clara dos erros cuja categorização 

foi estipulada (Anexo p. 528 e 529). Uma maior maturidade na escrita discente foi percebida 

ao longo desse período letivo por nós. Observamos, nesse momento, as avaliações: Parcial 9 e 

a Final 2, em torno do estudo do CM. 

 A avaliação parcial 9 (Anexo, p. 536), feita individualmente, foi composta de três 

questões, sendo a terceira delas especificamente da abordagem do CM, com aplicação do 

Teorema de Pappus-Guldin, como descrevemos no enunciado da tarefa abaixo, retirado desse 

instrumento. Na sequência, ilustramos uma possibilidade de resolução proposta pelo professor, 

ao disponibilizar o gabarito para os estudantes, na Figura 57. 

  

QUESTÃO 3: Considere a região do plano formada pelas curvas xy 42 = , 4=y e pelo eixo 

y. Determine o centroide dessa região e usando o teorema de Pappus, calcule o volume do sólido 

gerado pela rotação dela em torno da reta 1-=x . (Esboce o sólido gerado e a região plana).  

 

Figura 57 – Execução da Tarefa, Questão 3 - Parcial 9 (2016.2) 

 
Fonte: Gabarito – Parcial 9 (2016.2), elaborado pelo docente de CDI1002 
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 Assim como na turma anterior, ocorre a mobilização de diversos ostensivos e não-

ostensivos, ligados ao CM, nas diferentes representações dos registros semióticos, para que 

possa ocorrer a execução completa da tarefa proposta. 

 Dos 35 erros indicados pelos 25 estudantes que entregaram as autoanálises para essa 

avaliação parcial, a maioria se relaciona aos conhecimentos atuais, indicando assim entraves na 

apropriação das tecnologias e técnicas associadas diretamente à teoria do CM. Na sequência, 

temos erros de atenção, seguidos dos de conhecimentos prévios, como destaca a Figura 58, a 

seguir. 

  

Figura 58 – Erros nas autoanálises dos Estudantes / Parcial 9 – 2016.2 

 
Fonte: Produção do autor 

 

 O Estudante I informa em seu documento de autoanálise que cometeu uma sequência 

de erros nas diferentes representações semióticas. Desses erros, os pontos de maiores 

dificuldades são associados às manipulações relativas ao trabalho com o objeto funções que, 

nessa tarefa, para que ocorresse uma melhor mobilização da técnica, deveria ter x em função de 

y, o que não é costumeiro na rotina dos estudantes. Além disso, cometeu erros em 

representações no registro numérico, por atenção, trocando valores em sua escrita e no registro 

gráfico, quanto ao posicionamento da abscissa do centro de massa, ao efetuar a conversão entre 

esses dois registros citados (Figura 59). 

 

Figura 59 – Análise do Estudante I / Questão 3 - Parcial 9 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante I 
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 Nessa parcial 9, apenas dois estudantes conseguiram efetuar na íntegra e de forma 

relativamente correta a tarefa, como é destacado no depoimento dos Estudantes J e K na        

Figura 60. O Estudante J indica a total correção da tarefa, mesmo que tenha feito uma 

manipulação em representação do registro numérico, o que gerou um resultado diferente do 

encontrado pelo docente. E o K, apenas afirma que desenvolveu de forma correta a praxeologia 

esperada, mas com certa desorganização. 

  

Figura 60 – Análises dos Estudantes J e K / Questão 3 - Parcial 9 

 
Fonte: Autoanálises – Estudantes J e K 

  

Ao executar sua tarefa, o Estudante L, similarmente ao Estudante I, sentiu dificuldade 

na mobilização dos ostensivos associados à mudança na explicitação de variáveis na função. 

Indicou também, no discorrer de sua análise, como pode ser lido na Figura 61, que não 

compreendeu bem a tecnologia do Teorema de Pappus, ao considerar de forma incorreta a 

distância do centroide até o eixo de rotação. 

 

Figura 61 – Análise e Resolução do Estudante L / Questão 3 - Parcial 9 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante L 
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Já o Estudante M afirma, como podemos observar na Figura 62, que incorreu em erros 

de atenção e de conhecimentos atuais, pois, de forma bem clara, fala sobre seus tratamentos no 

registro algébrico, na representação ostensiva para o objeto abscissa do centro de massa. E, 

mesmo que continuasse a execução da tarefa com esse erro, não teria condições de prosseguir, 

por não lembrar da técnica para determinação da distância entre ponto e reta, o que, em nosso 

olhar, na verdade trata-se de um erro de conhecimento prévio, associado à tecnologia do 

Teorema de Pappus-Guldin. 

 

Figura 62 – Análise do Estudante M / Questão 3 - Parcial 9 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante M 

 

 Na sequência, partiremos para observar as ocorrências indicadas pelos discentes, sobre 

seus erros, na quarta questão da avaliação final 2, com todo o conteúdo disposto no              

Anexo, p. 537, resolvido individualmente. Essa questão contém a descrição da tarefa a seguir 

e sua resolução completa, como indicada pelo docente de CDI1002, segue explicitada na 

Figura 63. 

 

QUESTÃO 4: Considere a região do plano limitada pelas curvas 1
4

2
2

=+ x
y

e xy 22 -= , no 

1º quadrante. Determine o centroide dessa região e usando o teorema de Pappus, calcule o 

volume do sólido gerado pela rotação dela em torno da reta xy -= . (Esboce o sólido gerado e 

a região plana) 
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Figura 63 – Execução da Tarefa, Questão 4 - Final 2 (2016.2) 

 
Fonte: Gabarito – Final 2 (2016.2), elaborado pelo docente de CDI1002 

 

 Para o desenvolvimento da execução para a tarefa indicada, o discente deveria, na visão 

do docente, manipular de forma similar ao que ocorreu na avaliação parcial 9, os ostensivos e 

não-ostensivos, ligados ao CM, principalmente os que circundam o Teorema de Pappus-Guldin, 

em diferentes representações, contemplando conversões e tratamentos nos quatro registros 

semióticos: língua materna, algébrico, numérico e gráfico. 

 A Figura 64 destaca o quantitativo, em porcentagem, em relação aos 39 erros indicados 

pelos discentes em suas autoanálises. Ocorre maior incidência em erros de conhecimentos 

atuais, seguidos de conhecimentos prévios, o que leva à interpretação de não compreensão das 

tecnologias e técnicas em torno desses objetos, para os estudantes. 

 

Figura 64 – Erros nas autoanálises dos Estudantes / Final 2 – 2016.2 

 
Fonte: Produção do autor 

 

 Em sua autoanálise, o estudante N elucida que, no que tange aos seus conhecimentos 

prévios, encontrou dificuldade na manipulação dos ostensivos ligados às técnicas de integração, 
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tomando um caminho maior que gerou incorreção, para a representação no registro algébrico, 

da integral associada à abscissa do centro de massa. Esse processo errático levou o estudante à 

perda de tempo, o que ele indica como outros erros e o impediu de finalizar a execução da tarefa 

(Figura 65). 

 

Figura 65 – Análise e Resolução do Estudante N / Questão 4 - Final 2 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante N 

 

 Em relação aos conhecimentos prévios, o Estudante O também os indica e esses lhe 

causam empecilho, pois não consegue representar no registro gráfico a curva indicada na tarefa, 

por não associar que, para fazer a conversão da representação dessa curva no registro algébrico 

para o registro anterior, precisaria compreender que se tratava da equação de uma elipse, o que 

não aconteceu, conforme sua argumentação na autoanálise na Figura 66. 

 

Figura 66 – Análise do Estudante O / Questão 4 - Final 2 

 

Fonte: Autoanálise – Estudante O 
 

 Fechando agora essas observações sobre as praxeologias pontuais dos estudantes, no 

semestre 2016.2, trazemos a argumentação do Estudante P, juntamente com sua resolução para 

a tarefa proposta da final 2, na Figura 67. Ele, ao converter as representações do registro 

algébrico para o gráfico, utilizando ostensivos escritos em forma de tabela, com atribuição de 

valores entre as variáveis das curvas dadas (ocorre também uma conversão, com tratamentos 

no registro numérico, antes de haver uma ligação entre os dois anteriores), incide em um erro 
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na representação gráfica, o que leva a entraves de conhecimentos prévios, na manipulação das 

técnicas de integração. Isso desencadeia a incorreção em relação à área a ser determinada. 

  

Figura 67 – Análise e Resolução do Estudante P / Questão 4 - Final 2 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante P 

 

Prosseguimos com os estudos das autoanálises, agora observando as narrações dos 

estudantes da turma 2017.1, em Cálculo II. 

 

6.3.3. AUTOANÁLISES DA TURMA 2017.1 

 

 No ano de 2017, mais precisamente no primeiro semestre letivo, retomamos o nosso 

olhar sob a instituição MAT107, no CLIMA. Nela, haviam 27 estudantes matriculados, sendo 

19 desses provenientes do curso de Engenharia Civil. Logo no início, cinco desses discentes de 

engenharia deixaram a disciplina. 

 Nesse novo período, o pesquisador-professor, adaptando suas escolhas metodológicas 

mais uma vez, em relação às autoanálises de erros, propôs que, além dos erros, os estudantes 

durante sua narrativa levassem em consideração em qual registro semiótico (Duval, 1995), se 

encontrava a representação daquele erro. Isso foi feito, inclusive gerando mudanças no material 
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para o momento descritivo dos estudantes na autoanálise, porém, ainda de forma muito sucinta 

e com alguns entraves nessa nova determinação, pelo discente. Mas, o trabalho relativo à 

identificação, mediante a categorização dos erros estabelecida pelo docente, mantinha-se 

amadurecendo ainda mais. 

 Para esse período letivo, na turma de 2017.1, observamos, em relação ao CM, duas 

avaliações, sendo a primeira, Parcial 12 (Anexo, p. 538 e 539), feita em dupla, contendo duas 

tarefas direcionadas a esse objeto. A questão número um desse instrumento avaliativo, que 

abordava uma situação mais simples do que as costumeiramente contempladas pelas escolhas 

docentes, em avaliações de anos anteriores, sobre o CM, voltava-se ao estudo bidimensional 

desse objeto, e era dada pela tarefa seguinte, com respectiva resolução destacada na Figura 68. 

 

QUESTÃO 1: A coordenada y do centro de massa de quatro partículas é 5. As partículas têm 

massas 2, 5, 4 e m kg e estão localizadas nos pontos )2 ,3( , )0,1(- , )20 ,0(  e )2,2( - , 

respectivamente. Ache o valor de m. 

 

Figura 68 – Execução da Tarefa, Questão 1 - Parcial 12 (2017.1) 

 

Fonte: Gabarito – Parcial 12 (2017.1), elaborado pelo docente de MAT107 

 

 Durante a execução proposta pelo professor, em gabarito disponibilizado para análise, 

era necessário que o discente mobilizasse o objeto CM apenas com ostensivos escritos ligados 

ao estudo bidimensional, que abarcavam tecnologias relativas à média ponderada e à resolução 

de equações, como assuntos associados.  Os tratamentos ocorreram nessa resolução apenas nos 

registros algébrico, numérico e de língua materna, mas alguns estudantes, no decorrer da 

aplicação de suas técnicas, recorreram ao uso complementar da representação no registro 

gráfico. 

 No gráfico da Figura 69, temos destacados os quantitativos para os erros analisados 

pelos estudantes em suas dissertações, nas autoanálises. Nele, podemos ver em destaque que 
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ocorre a predominância de dificuldades nos conhecimentos atuais. Porém, os 12 estudantes que 

fizeram essas análises indicaram um montante total para os erros de apenas sete.     
 

Figura 69 – Erros nas autoanálises dos Estudantes / Parcial 12 – 2017.1 

 

Fonte: Produção do autor 

 

Para o Estudante Q, que usou em sua execução da tarefa também uma representação no 

registro gráfico, o seu grande problema estava relacionado à constante de densidade superficial 

, mostrando-nos um equívoco relativo à especificidade desse estudo do CM. Não havia a 

necessidade dessa constante, visto que não se tratava de ostensivo ligado ao centroide de figuras 

planas. Em seus tratamentos, com representação no registro algébrico, esse elemento 

matemático “a mais” foi um empecilho para que obtivesse sucesso em sua resposta, como 

vemos em seu relato e solução, ilustrados na Figura 70.  
 

Figura 70 – Análise e Resolução do Estudante Q / Questão 1 - Parcial 12 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante Q 
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Durante execução dessa tarefa, no relato do Estudante R (Figura 71), percebemos que 

acontece algo similar ao ocorrido com o Estudante Q, porém, não influenciando no tratamento 

da representação no registro algébrico, mas nos chamando atenção para a ocorrência de 

equívoco entre técnicas para objetos ostensivos escritos distintos, durante o estudo do CM, 

nessa instituição. Esse discente afirma que, no decorrer da conversão da língua materna para a 

representação no registro algébrico, por atenção, trocou as variáveis, usando valores 

relacionados às abscissas ao invés das ordenadas. 

 

Figura 71 – Análise e Resolução do Estudante R / Questão 1 - Parcial 12 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante R 

 

 Mas, essa tarefa não causou muitos entraves entre os discentes, tendo um acerto 

completo em sua execução para cinco dos doze estudantes, como infere o Estudante S, no trecho 

de sua autoanálise, na Figura 72. 

 

Figura 72 – Análise do Estudante S / Questão 1 - Parcial 12 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante S 

 

 Seguindo para a segunda questão, nesta mesma parcial 12, que necessitava de 

tratamentos mais rebuscados nos registros semióticos, enunciamos a tarefa descrita, com sua 

respetiva execução, destacada no gabarito do docente, observada na Figura 73. 
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QUESTÃO 2: Use o Teorema de Pappus-Guldin para calcular o volume do sólido de revolução 

gerado pela rotação da figura abaixo em torno da reta 1-=y . 

 

 

Utilize o plano cartesiano abaixo para fazer o seu esboço do sólido rotacionado. 

 

Figura 73 – Execução da Tarefa, Questão 2 - Parcial 12 (2017.1) 

 
Fonte: Gabarito – Parcial 12 (2017.1), elaborado pelo docente de MAT107 

 

 Diferente de outros momentos que circundavam as abordagens avaliativas do docente 

no estudo do CM nos últimos semestres, em suas instituições de atuação, nessa tarefa, foi 

explicitada a região através da representação no registro gráfico. O que pode ou não facilitar 
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para o estudante, pois envolvia, além de figuras simples (triângulo e retângulo), uma região 

com uma figura diversa (gráfico entre duas curvas – funções). 

 Nas mobilizações que deveriam ser executadas para efetivar a tarefa, o discente 

necessitava fazer a rotação e o devido esboço do sólido com sua representação no registro 

gráfico, bem como conversões e tratamentos entre os registros de língua materna, algébrico e 

numérico. 

 Ao analisar os 18 erros observados, os discentes afirmaram ter erros de atenção, bem 

como de conhecimentos atuais em mesmo número e com destaque em relação aos demais na 

categorização (Figura 74). Alguns erros estavam ligados à representação do esboço gráfico da 

função (comportamento parabólico) e da dificuldade na conversão dessa para outras no registro 

algébrico e no numérico, determinando as raízes e valores de limitantes presentes no ostensivo 

escrito integral, que se associava ao cálculo da área, como indicado pelo Estudante S, na    

Figura 75, o que esse classifica como erro de atenção.  
 

Figura 74 – Erros nas autoanálises dos Estudantes / Parcial 12 – 2017.1 

 
Fonte: Produção do autor 

 

Figura 75 – Análise e Resolução do Estudante S / Questão 2 - Parcial 12 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante S 

 

 Além disso, esse mesmo estudante afirma que confundiu o limite inferior para a região, 

devendo este ser o eixo das abscissas, com a reta , tendo equívoco na técnica que 
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determinava os valores de áreas entre regiões limitadas por curvas no plano. Já o Estudante T 

encontra empecilhos, como narrado no texto destacado na Figura 76, relativos à conhecimento 

atual, pois não consegue fazer conversões entre registros, alegando não conhecer a tecnologia 

com suas técnicas associadas para o Teorema de Pappus, além de não ser apto a rotacionar a 

região indicada, que foi fornecida na tarefa.   

Figura 76 – Análise e Resolução do Estudante T / Questão 2 - Parcial 12 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante T 

 

 Quatro discentes acertaram na íntegra a execução da tarefa, similarmente ao proposto 

no gabarito do docente. Seguimos então para a análise da questão (tarefa) dois da avaliação 

final 3 (Anexo, p. 540), aplicada individualmente, que abordava os objetos ligados às 

aplicações de integrais definidas, cuja resolução do docente tem destaque na Figura 77.  

 

QUESTÃO 2: Determine, usando o Teorema de Pappus-Guldin, o volume do sólido gerado 

pela rotação da região do plano limitada por 42 -= xy  e 22 xxy -= . Esboce a região do 

plano e o sólido gerado. 

 

Figura 77 – Execução da Tarefa, Questão 2 - Final 3 (2017.1) 

 
Fonte: Gabarito – Final 3 (2017.1), elaborado pelo docente de MAT107 
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 Na execução da tarefa, todos os registros semióticos precisavam ser mobilizados, 

através dos objetos ostensivos escritos e não-ostensivos, associados ao Teorema de Pappus-

Guldin, com vistas à utilização de técnicas que circundam o estudo de integração e do CM. 

 A maior dificuldade destacada pelos discentes foi voltada aos conhecimentos prévios, 

seguida da relativa aos conhecimentos atuais, que configuram as técnicas em torno do teorema 

acima citado. Foram contabilizados quinze erros, distribuídos em porcentagem na Figura 78. 

 

Figura 78 – Erros nas autoanálises dos Estudantes / Final 3 – 2017.1 

 
Fonte: Produção do autor 

 

 O Estudante S posiciona-se informando que seu erro ocorre quando necessita obter o 

valor referente à distância do centroide da região até o eixo de rotação, levando em consideração 

tecnologias advindas de outro ambiente que não o da instituição de aplicação dessa tarefa, 

considerando uma subtração desnecessária para tal efetivação. Já o Estudante U infere que teve 

falhas em sua representação no registro gráfico, tanto em relação às interseções entre os esboços 

gráficos das funções, quanto na construção por ostensivos escritos, do sólido de revolução, além 

de errar no desenvolvimento para a determinação da ordenada do CM (Figuras 79 e 80). Esse 

processo ocasionou erros na representação no registro numérico, ao aplicar o teorema de 

Pappus. 

 

Figura 79 – Análise do Estudante S / Questão 2 - Final 3 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante S 
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Figura 80 – Análise e Resolução do Estudante U / Questão 2 - Final 3 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante U 

 

 Por fim, observaremos os relatos contidos nas autoanálises de erros feitos pelos 

estudantes no semestre letivo de 2017.2.  

 

6.3.4. AUTOANÁLISES DA TURMA 2017.2 

 

 Na turma de 2017.2, em CDI1002, no CENC, que continha 24 estudantes, porém com 

abandono de cinco desses logo nas primeiras três semanas letivas, o trabalho com as 

autoanálises continuava ainda mais consolidado entre discentes e docente. A proposta de 

observação pessoal sobre a alocação da representação do erro, em determinado registro 

semiótico, se mantinha de forma mais madura na visão discente. 

 Nessa instituição, o professor aplicou também duas avalições que contemplavam tarefas 

sobre o estudo do CM. Uma delas, a Parcial 9, contendo apenas uma questão, após a sua 

aplicação, foi alvo de verificação quanto à incompatibilidade de resolução da tarefa, por erro 

não remediável por parte do docente, nas escolhas das variáveis didáticas envolvidas, o que 

levou essa a ser anulada. Logo, não faremos a observação das autoanálises dos estudantes, por 

não termos um material dentro do nosso viés praxeológico de verificação. 

 Partiremos para verificar apenas as soluções propostas pelos estudantes, em torno da 

tarefa referente à questão dois da avaliação final 2 (Anexo, p. 541) desse semestre letivo. Esta 

foi destacada abaixo e tem sua resolução explicitada na Figura 81, contendo a abordagem 

docente para sua execução.  
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QUESTÃO 2: Ache o centro de massa da região do plano limitada pelas curvas  e 

. Em seguida, encontre o volume do sólido gerado pela rotação dessa região, em 

torno da reta . Esboce o sólido. 

 

Figura 81 – Execução da Tarefa, Questão 2 - Final 2 (2017.2) 

 
Fonte: Gabarito – Final 2 (2017.2), elaborado pelo docente de CDI1002 

 

 A execução dessa tarefa levou em consideração as mesmas mobilizações de ostensivos 

e não-ostensivos feitas na maioria dos instrumentos avaliativos aplicados pelo docente, nos 

semestres anteriores que analisamos, pois considera as técnicas do estudo do CM em relação 

ao objeto Teorema de Pappus-Guldin, com conversões e tratamentos nos registros semióticos 

(língua materna, algébrico, numérico e gráfico). Algo interessante e que foi retomado de uma 

das aplicações nos semestres anteriores é o fato de a tecnologia usada se ligar à rotação da 

região em torno de um eixo oblíquo em relação a um eixo coordenado. 

 Os quatorze discentes que fizeram as autoanálises verificaram que, dos 24 erros 

observados, exatamente 50% (Figura 82) estavam relacionados aos conhecimentos prévios, no 

que diz respeito à representação no registro gráfico das curvas ou ao tratamento algébrico para 

o cálculo da área de uma região que posteriormente foi rotacionada. 

 Na análise da resolução do Estudante V, ocorre a explicitação, mediante o observado na 

Figura 83, de que, por falhas na representação do registro gráfico, a rotação da região em torno 

do eixo dado (ostensivo figural escrito) não foi feita. Além disso, por erros de conhecimentos 

atuais, ligados à não apropriação das técnicas em torno da determinação do centroide de uma 
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região plana, a questão não foi executada em sua totalidade, relativo à representação no registro 

algébrico.  

 

Figura 82 – Erros nas autoanálises dos Estudantes / Final 2 – 2017.2 

 
Fonte: Produção do autor 

 

Figura 83 – Análise e Resolução do Estudante V / Questão 2 - Final 2 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante V 

 

 O Estudante X assinala desconhecimento de técnicas relativas a conhecimentos prévios. 

Não foi capaz de representar as curvas no registro gráfico e, a partir daí, efetuar as devidas 

mobilizações de ostensivos com conversões para os outros registros semióticos (Figura 84). O 

mesmo ocorre com o Estudante Z, com depoimento destacado na Figura 85, que possui os 

mesmos entraves em relação às técnicas de esboços das curvas planas. 
 

ERROS DE 
ATENÇÃO
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PRÉVIOS
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OUTROS 
ERROS

29,2%

50,0%
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Figura 84 – Análise do Estudante X / Questão 2 - Final 2 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante X 

 

Figura 85 – Análise do Estudante Z / Questão 2 - Final 2 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante Z 

 

 Já o Estudante W, na Figura 86, classifica como mais importante o desenvolvimento da 

representação no registro algébrico e afirma que, nesse momento de manipulação, não se 

encontrou apto para a execução, por dificuldade ainda ligada ao objeto cálculo para área de 

figuras planas com integração definida, ostensivos escritos não bem apropriados por ele, ao 

trocar o posicionamento entre as curvas na operação (registro algébrico) indicada no integrando. 

 

Figura 86 – Análise do Estudante W / Questão 2 - Final 2 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante W 

 

Por fim, na análise do Estudante Y, destacada na Figura 87, temos como justificativa  

para o seu erro a não apropriação da técnica para o cálculo da ordenada do centro de massa, ao 

considerar o ostensivo escrito diferente do que deveria ser considerado. Com isso, fez o 

tratamento do polinômio, objeto representado no registro algébrico de forma não pertinente, 
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causando assim um desencadear de erros no restante do processo de execução, impedindo-o de 

chegar à solução correta da tarefa posta. 

 

Figura 87 – Análise do Estudante Y / Questão 2 - Final 2 

 
Fonte: Autoanálise – Estudante Y 

 

 Isso fecha a verificação dos erros e das praxeologias em torno da execução da tarefa 

avaliativa, proposta para os estudantes de CDI1002, no semestre de 2017.2. Na sequência, 

faremos breves considerações sobre esse estudo analítico em relação às autoanálises de erros. 

  

6.3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS – AUTOANÁLISES DE ERROS 

 

 Durante nossas análises em torno dos erros dos estudantes vinculados a Cálculo II, nas 

instituições de MAT107 e CDI1002, para o estudo do CM, pudemos observar alguns pontos 

que nos direcionaram para a construção de nossa SD, que será detalhada mais adiante no 

capítulo 6. Isso se dá por verificar, a partir desses resultados, as escolhas didáticas do professor, 

que tem vinculação com essas instituições, e o seu direcionamento, principalmente no que tange 

aos instrumentos avaliativos aplicados junto aos discentes que fazem parte delas, estabelecendo 

uma relação R(X, O) com o objeto CM. Tarefas similares às utilizadas nas avaliações eram 

trabalhadas na sala de aula, junto aos discentes, no processo de interação inicial desses com o 

objeto do saber, porém sempre utilizando o ambiente papel/lápis. 
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 As turmas da instituição MAT107, vinculada ao CLIMA, que contemplava a presença 

de estudantes de engenharia, sendo esses apenas os analisados por nós aqui nesse trabalho, 

tinham o benefício de dispor de 90 horas/aula para o trabalho com os objetos matemáticos 

durante o semestre, o que gera seis aulas semanais. Com isso, uma abordagem com mais tarefas 

e explicitações com mais detalhes e questionamentos, em torno das tecnologias com suas 

técnicas, era possível. Na primeira turma analisada, no semestre de 2016.1, onde se iniciou o 

processo de autoanálise, ainda com os entraves de adaptação, tanto para o discente quanto para 

o docente, a abordagem do objeto CM, nas avaliações e na sala de aula, contemplava tarefas 

que demandavam as técnicas e tecnologias para uso do Teorema de Pappus-Guldin, uma delas 

com apenas uma região entre duas curvas e outra com uma composição de curvas simples (sem 

separação visual dessas, no registro algébrico), ambas rotacionadas em torno de um eixo 

paralelo a um dos eixos coordenados. 

 Nessa turma inicial, o maior destaque para os erros foi a atenção, assinalada pelos 

discentes, o que, pelo pesquisador, a partir da leitura das análises, é muitas vezes proveniente 

das técnicas associadas a conhecimentos prévios, principalmente em relação à construção de 

gráficos e à mobilização de processo de integração, ou mesmo aos conhecimentos atuais sobre 

o CM. 

 Na segunda turma de 2017.1, nessa instituição do CLIMA, após maturidade de ambos, 

discentes e docente, o processo de autoanálise trouxe uma abordagem ainda com destaque em 

erros relativos aos conhecimentos atuais, cujas técnicas e tecnologias são ligadas ao CM, 

principalmente ao Teorema de Pappus, que não foram bem consolidadas no processo de 

aprendizagem do estudante. O trabalho desenvolvido com o objeto nessa instituição ainda dá 

maior ênfase, de modo similar à anterior, às tarefas para obtenção de volumes de sólidos 

gerados pela rotação de regiões entre curvas e formadas por composição de figuras (essa 

composição contemplou figuras simples e gráficos de funções, no registro gráfico). Essas 

rotações ainda ocorreram em torno de eixos paralelos aos eixos coordenados. 

 A instituição CDI1002, ofertada de forma anual no CENC, tem a mesma ementa da 

MAT107, porém acontece com apenas 60 horas/aula semestrais, ou quatro horas/aula semanais, 

o que torna o trabalho docente mais intenso e corrido. Por vezes, isso causa impacto no 

aprendizado dos objetos matemáticos que habitam esse local. As turmas de meio de ano letivo, 

ou seja, de 2016.2 e 2017.2, estão alocadas nessa instituição. 

 Durante a análise do processo de aprendizagem do CM em CD1002, mediante 

observação das autoanálises de erros e dos manuscritos dos estudantes, para turmas de 2016.2 

e 2017.2, nos deparamos com dificuldades elencadas que estão, conforme dados levantados, 
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ligadas, em sua maioria, aos conhecimentos prévios e ao que os discentes indicam como erros 

de atenção. Entraves relativos ao cálculo de área para regiões planas ou outras técnicas advindas 

da educação básica são problemas descritos pelos estudantes. Além disso, ainda ocorre certo 

desconforto perante as técnicas e tecnologias vinculadas diretamente ao objeto CM. 

 Percebemos que as tarefas aplicadas pelo docente na instituição CDI1002 são similares 

às utilizadas na MAT107, ainda em torno dos volumes de sólidos, mediante desenvolvimento 

das técnicas ligadas ao Teorema de Pappus-Guldin, que demanda todo o processo de 

determinação para o CM.  

 Com vistas ao investigado nessa sessão, tanto a prática docente, quanto o 

desenvolvimento discente, percebemos a necessidade de interferências no quadro praxeológico, 

a fim de propiciar maior diversidade de tarefas a serem utilizadas no processo de ensino e de 

aprendizagem do CM, na instituição CDI1002. Além disso, faz-se necessário que as novas 

atividades estabelecidas possam corroborar a maturidade discente sobre as técnicas que são pré-

requisitos inerentes ao CM. Portanto, após nos debruçarmos nesses aspectos institucionais, 

obtivemos maiores subsídios para a construção de nossa SD, que será apresentada no capítulo 

seguinte.        

  

6.4. ANÁLISE DO AMBIENTE COMPUTACIONAL GEOGEBRA 

 

É improvável ou até mesmo impossível falar em educação sem citar a utilização ou o 

avanço das tecnologias neste processo, pois, como um setor social, temos essa inserção cada 

vez maior nas escolas, universidades e ambientes educacionais diversos. O tema causa 

controvérsia e, ao mesmo tempo, gera um consenso. Não podemos ficar alheios a essa 

discussão, nem ao fato de que, como professores, a nossa profissão é tocada a cada dia por suas 

interferências, sejam elas positivas ou negativas. Costa, Duqueviz e Pedrosa (2015) sinalizam 

esse fato e se posicionam da seguinte maneira: 

Advogamos que as TDIC48 podem e devem ser utilizadas em contexto escolar como 
instrumentos mediadores da aprendizagem de jovens que já as utilizam fora da escola 
e, principalmente, para inserir digitalmente os jovens que ainda se encontram sem 
acesso às tecnologias digitais na sociedade contemporânea. (COSTA, DUQUEVIZ, 
PEDROSA, 2015, p. 607) 

 
Em uma análise de estudos internacionais na área, Joubert (2013) destaca que as 

tecnologias digitais são utilizadas de forma insuficiente nas aulas de Matemática e, quando 

                                                 
48 Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. 
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empregadas, seu potencial geralmente é pouco explorado. O ponto crucial é a análise da posição 

que o professor assume no contexto educacional tecnológico, de modo que a formação de 

professores para o uso da tecnologia possui grande importância e se faz necessária. É importante 

que o professor participe de forma ativa do processo de construção do conhecimento do 

estudante, sendo um mediador, incentivador e orientador da aprendizagem. Dessa forma, 

segundo Ribeiro (2005, p. 94), “a máquina precisa do pensamento humano para se tornar 

auxiliar no processo de aprendizado”. 

Logo, abordamos aqui uma análise do recurso tecnológico, o ambiente computacional 

GeoGebra, visando à compreensão sobre as possibilidades de auxílio que este proporciona ao 

estudo do CM, buscando traçar as interrelações possíveis nos diferentes registros semióticos, 

durante a praxeologia pontual de tarefas pré-determinadas. Para tanto, faz-se necessário atrelar 

esse processo de investigação às possíveis interações que essa ferramenta tecnológica propicia 

ao nosso trabalho, no tocante ao que expusemos em nosso quadro teórico, ao trazer os conceitos 

principais da ABIN: os processos de instrumentalização e instrumentação. E, para Henriques, 

Attie e Farias (2007), junto a essas verificações, “é necessário analisar os comandos disponíveis 

no software e as suas sintaxes49”.  

A análise de comandos e sintaxes é necessária para que possamos efetuar o processo da 

gênese instrumental, com isso, possibilitando-nos buscar novas associações para as técnicas em 

torno do objeto de estudo, de forma a inovar e permitir um trabalho para além do ambiente 

papel/lápis que ocorre na instituição. Ela é possível pela relação S(i) – O, entre pesquisador, 

objeto e instrumento, o que se faz necessário no ato da gênese. 

Com isso, descrevemos inicialmente, como segue, a apresentação do software 

GeoGebra, onde podemos encontrá-lo e a sua interface em relação às mobilizações que 

contemplam as representações nos registros semióticos.  

 

6.4.1. O SOFTWARE GEOGEBRA 

 

GeoGebra é um software para o trabalho com objetos matemáticos e pode ser usado em 

diversos níveis de ensino, que abrange saberes relativos à Matemática ligados à/ao: geometria, 

álgebra, cálculo, probabilidade, estatística, lógica, entre outras. Além disso, tem utilidade em 

                                                 
49 A usaremos aqui, principalmente atrelada ao conceito “conjunto de normas que regulam e coordenam as 
diferentes variáveis e sua associação” ou “um conjunto de normas que regem o trabalho que liga as diferentes 
variáveis que compõem as instruções de operação” (https://queconceito.com.br/sintaxe-programacao, acesso em 
08/02/2019) 
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aplicações para outras áreas do conhecimento, como Física e Engenharia, por exemplo. Já 

recebeu vários prêmios, muitos associados às questões educacionais, e surgiu a partir da tese de 

doutorado, no ano de 2001, de Markus Hohenwarter na Universidade de Salzburgo, Áustria 

(ARAÚJO, 2008).  

A aquisição dessa ferramenta é simples e inclusiva, pois trata-se de um software livre, 

para usos não comerciais, um dos motivos para a sua utilização em nosso trabalho, visto que o 

estudante pode ter acesso a essa ferramenta mesmo fora da sala de aula. Pode ser adquirido no 

site www.geogebra.org (Figura 88), onde podem ser encontradas, além da versão Classic 550, 

que usamos em nosso trabalho, versões para computadores desktop ou portáteis, como Classic 

6, Calculadora Gráfica etc., e versões para celulares (Android, Iphone etc.). Além disso, nessa 

página eletrônica, o usuário51 pode ter acesso a materiais e dicas livres para usos educacionais 

ou pessoais e pode tirar dúvidas sobre comandos, manipulações e possibilidades ligadas ao 

GeoGebra, mediante ajuda online ou por informações de outros usuários. 

 

Figura 88 – Site do Software GeoGebra 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

 A interface do programa GeoGebra proporciona, a quem o utiliza, trabalhar com as 

diversas conversões entre representações de diferentes registros, como destacamos em nosso 

quadro teórico, na TRRS, e possui visual e acessibilidade sem muitos entraves, em sua versão 

                                                 
50 Usamos essa versão a partir do arquivo de instalação “GeoGebra-Windows-Installer-5-0-518-0”, o qual se 
encontra no site em sua última atualização “GeoGebra-Windows-Installer-5-0-524-0” (informação colhidas pelo 
acesso ao site em 08/02/2019), não possuindo diferenças que impeçam a nossa produção;  
51 No referido site, existe uma possibilidade de cadastro para acessar atividades criadas por pessoas (outros 
usuários) e postar suas próprias criações, feitas no software. É possível adquirir o software gratuitamente, sendo 
usuário ou não. 
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em português, como destacamos na Figura 89. Nela, encontramos a janela de visualização, a 

janela de álgebra, o campo de entrada, o menu principal e o menu de ferramentas. 

 

Figura 89 – Interface principal do GeoGebra Classic 5 

 
Fonte: GeoGebra Classic 5 

 

 Cada parte da interface principal do GeoGebra proporciona ao usuário do programa 

uma possibilidade atrelada aos objetos matemáticos que serão mobilizados. No Menu      

Principal (MP), destacado na Figura 90, encontramos vários comandos que permitem salvar e 

abrir arquivos, mudar idiomas, desfazer execuções, pedir ajuda de manuais e tutoriais, criar 

outras ferramentas etc. Em seguida, temos o Menu de Ferramentas (MF), onde são oferecidas 

as múltiplas opções para o trabalho com os objetos matemáticos, construção de pontos, retas, 

segmentos, círculos, polígonos, inserção de campos de entrada, interseções etc., como podemos 

observar na Figura 91. 

 

Figura 90 – Menu principal na interface do GeoGebra 

 
Fonte: GeoGebra Classic 5 



168 
 

 

Figura 91 – Menu de ferramentas interface do GeoGebra 

 
Fonte: GeoGebra Classic 5 

 

 As informações podem ser inseridas pelo usuário através do Campo de Entrada (CE), 

abaixo das janelas de construções algébrica e de visualização. Nele, escreve-se com linguagem 

matemática, mediante particularidades específicas do programa, o que se desejar esboçar ou 

calcular nesse ambiente computacional. No canto direito dessa entrada, temos como auxílio, 

para o sujeito que manipula o instrumento, símbolos relativos à escrita matemática e uma ajuda 

sobre os comandos de diversas operações com os objetos do saber dessa área, como ilustramos 

na Figura 92. Aqui é necessária a mobilização do sujeito, ao inserir informações no 

instrumento, com representações nos registros numérico, algébrico e de língua materna.  
 

Figura 92 – Campo de entrada da interface do GeoGebra 

 
Fonte: GeoGebra Classic 5 
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 A Janela Algébrica (JA), que se encontra na interface do software, é responsável pela 

visualização e manipulação, através das propriedades, para cada objeto matemático utilizado 

na construção ou execução das tarefas propostas com essa tecnologia. Ela está associada às 

representações nos registros algébrico, numérico e da língua materna, como destacamos na 

Figura 93. 
 

Figura 93 – Janela de álgebra da interface do GeoGebra 

 
Fonte: GeoGebra Classic 5 

 

 Já na Janela de Visualização (JV) o sujeito poderá fazer a interação com o objeto 

matemático, através, principalmente, de sua representação gráfica. Mas, é possível, nessa 

janela, utilizar as representações nos outros três registros que abordamos em nosso trabalho: 

numérico, algébrico e de língua materna, como visualizamos na Figura 94, com um exemplo 

referente ao cálculo de área entre curvas planas. As propriedades dos objetos podem ser 

acessadas também nesse local, que consta de um plano cartesiano, e pode ou não exibir malhas 

e eixos para marcação dos pontos.   
  

Figura 94 – Janela de visualização da interface do GeoGebra 

 
Fonte: GeoGebra Classic 5 
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Por fim, sobre a interface desse programa, ainda existe a possibilidade de plotagem de 

gráficos na terceira dimensão, na chamada Janela de Visualização 3D (JV3). Podemos então 

obter o esboço de sólidos e mesmo figuras planas, no espaço tridimensional, cujas 

representações podem ocorrer também nos registros gráfico, algébrico, numérico e da língua 

materna (Figura 95). Ainda é possível acessar as propriedades dos objetos nessa região. 
 

Figura 95 – Janela de visualização 3D da interface do GeoGebra 

 
Fonte: GeoGebra Classic 5 

 

 Agora, partiremos para explicitar as particularidades de comandos e sintaxes, ligadas a 

esse instrumento, descrevendo o nosso processo de instrumentalização. 

 

6.4.2. A GÊNESE INSTRUMENTAL DO GEOGEBRA PARA O CM 

 

 Usaremos, no ato de aplicação da nossa SD, na instituição CDI1002, Apps criados, 

mediante mobilização de algumas ferramentas específicas, no ambiente computacional 

GeoGebra para o estudo do CM. Para tanto, utilizamos comandos e sintaxes na construção de 

práticas que favoreceram esse processo, promovendo uma relação sujeito e instrumento,  S – i, 

bem como sujeito e objeto mediado pelo instrumento, S(i) – O, conforme destacamos em nosso 

quadro teórico (Rabardel, 1995). No lugar de sujeito, nesse momento de Pesquisa Interna, está 

o pesquisador; como instrumento aqui sinalizado, temos o software GeoGebra; e, para o objeto, 

o estudo do CM. Isso se dará com base nos esquemas de uso e de ação instrumental 

(HENRIQUES, ATTIE e FARIAS, 2007). 

Os Apps construídos pelo pesquisador, que já tinha apropriação do instrumento sobre o 

GeoGebra em relação a vários aspectos e atividades ligadas a diversos objetos matemáticos, 

principalmente voltados ao estudo do Cálculo Diferencial e Integral, necessitaram de grande 

mobilização de saber, relativa às novas sintaxes e comandos, durante o processo, realocando 
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esse software para a condição de artefato, em diversos momentos, junto às práticas desse 

sujeito.  

No começo das construções desses dispositivos tecnológicos, o pesquisador necessitou 

se ambientar com uma nova linguagem lógica e com novos comandos, para alcançar seus 

objetivos finais. Para tanto, necessitou pesquisar em sites, principalmente no oficial do 

GeoGebra, buscando informações em fóruns, vídeos, entre outros materiais. Essa investigação 

para a construção dos cinco Apps, que abarcaram o estudo do CM, proposto em nossa pesquisa, 

estendeu-se por dois meses.  

Os entraves de comando e de organização, conforme Trouche (2002), foram 

identificados, nesse momento inicial de contato do pesquisador, e de certa forma sanados em 

sua maioria, como informamos através das investigações. Na interface principal do GeoGebra, 

especificamente na JA, podemos encontrar todos os objetos matemáticos, ou não, existentes 

nesses Apps, que podem ser observados como uma “linha de comandos” necessária para as 

manipulações na interface desses novos dispositivos digitais desenvolvidos pelo pesquisador. 

Na Figura 96, trazemos os objetos criados para o funcionamento do App, intitulado “Modelo 

Figuras Planas Simples”, que em sua maioria são similares aos que se encontram nos outros 

quatro desenvolvidos. 

Figura 96 – Objetos matemáticos no App (Janela Algébrica) 

 
Fonte: GeoGebra Classic 5 

 

 Dentre esses objetos, especificamente no que destacamos (Figura 96), os botões criados 

contribuem durante a movimentação e a habilitação dos itens na tela, para o usuário final na 

manipulação do App. Os campos de entrada foram necessários para que pudéssemos entrar com 

as variáveis didáticas que foram estabelecidas ou determinadas para as tarefas propostas. As 

cônicas e cone são figuras criadas como suporte para objetos auxiliares que não interferem 
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diretamente com o objeto matemático na atividade, apenas serviram para a construção das 

balanças, que dão ideia de equilíbrio frente ao CM.  

 As listas foram criadas para serem utilizadas na ferramenta de determinação interna do 

centro de massa, ou como é denominado no software, “baricentro”, através do comando 

“Baricentro (<Lista de Pontos>, <Lista de Pesos>)”. Os números, como maior usabilidade na 

ferramenta tecnológica criada, servem para associar-se aos campos de entradas ou coordenadas 

de pontos, por exemplo. Os pontos se referem aos vértices de figuras ou às localizações dos 

centros de massa; já o plano e a quádrica foram criados para a representação na JV3, tendo 

ilustração apenas figural para indicar o equilíbrio das balanças. Os segmentos, juntos com os 

pontos, formam as distâncias, ou principalmente os lados dos polígonos auxiliares e principais 

da construção. Os quadriláteros e triângulos têm função similar à do plano e quádrica. E, por 

fim, os textos são dispostos para direcionar e explicitar as informações para o desenvolvimento 

nos Apps. 

 Durante todas as construções, dos dispositivos digitais, os objetos passaram por 

tratamentos, em suas propriedades primitivas estabelecidas pelo GeoGebra, visando a se 

adequar às condições matemáticas estabelecidas em nosso estudo, de visibilidade, utilidade ou 

mesmo estéticas, para disposição no ambiente, como destacamos em caixa vermelha na     

Figura 97. Textos, assim como outros objetos, passaram por alterações de tamanho, cor e estilo.   

 

Figura 97 – Propriedades de um objeto 

 
Fonte: GeoGebra Classic 5 

  

Os botões, bem como a maioria dos objetos, foram atrelados ao comando de visibilidade 

(DefinirVisibilidade(<Objeto>, <Número da Janela de Visualização (1 ou 2)>, <true | 

false>)) para que só aparecessem no momento apropriado, a partir da necessidade da tarefa. 
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Isso foi feito na aba de propriedades, referente à programação do objeto, onde se definia qual 

janela, na interface, esse elemento estaria aparecendo ou não, quando indicamos os comandos 

true52 ou false53. Havia a necessidade de estabelecer condições matemáticas, vinculadas a 

acertos ou erros após a aplicação de técnicas pelo sujeito que executa a tarefa, para o 

desenvolvimento de certos objetos, na aba avançado. Em nosso destaque, estabelecemos que o 

ponto , que se refere ao centroide de determinada figura plana, só ficará visível caso ocorra 

a entrada correta de valores para as suas coordenadas, ou seja, como mostrado: x_{G2}  

x(G_2)  y_{G2}  y(G_2), onde  significa igualdade para o GeoGebra. 

 Os Apps, criados para a aplicação dos DE computacionais, permitem entradas de 

variáveis, destacadas em vermelho na Figura 98, e estabelecidas pelos campos de entradas, 

como já citado. Esses campos aparecem na JV como tela para a interação entre sujeito e o 

instrumento que, além disso, possui imagens, que direcionam esse sujeito no desenvolvimento 

das tarefas e indicam acertos e erros, mediante as entradas das variáveis didáticas e são 

estabelecidas pelo pesquisador na JA (Figura 96).   

 

Figura 98 – Entradas de variáveis no App 

 
Fonte: GeoGebra Classic 5 

 

 Após a criação, pelo pesquisador, dos Apps, estes são enviados para o site do GeoGebra. 

Isso se faz necessário, pois, caso os dispositivos digitais criados fossem aplicados no próprio 

software offline, o sujeito final, que executará com intenções didáticas às tarefas propostas, teria 

                                                 
52 Verdadeiro; 
53 Falso. 
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acesso à interface interna de comandos, na JA, o que não é nossa intenção, e isso não ocorre 

com a disponibilização online. Portanto, como mostrado na Figura 99, usamos a ferramenta       

Arquivo  Exportar, do MP, para transformar a nossa construção de planilha dinâmica como 

página web.  

 

Figura 99 – Exportando o App para a web 

 
Fonte: GeoGebra Classic 5 

 

 Antes do envio para a web, estabelecemos informações que serão expostas aos usuários 

que acessarem nosso App antes de iniciar suas atividades. Contemplamos aí a indicação de 

algumas escritas matemáticas próprias da linguagem propiciada pelo software (Figura 100). 

 

Figura 100 – Instruções iniciais para o App 

 
Fonte: GeoGebra Classic 5 

  

Podemos então acessar os materiais, que foram disponibilizados na conta online do 

pesquisador (Figura 101), em www.geogebra.org, endereço eletrônico que pode ser acessado 
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por outros interessados, após divulgação específica durante a aplicação da SD, ou liberação 

posterior para o público em geral. 

 

Figura 101 – Atividades postadas pelo usuário no site do GeoGebra 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

 Presentes na página da web, no momento em que inicia o acesso, o sujeito que executará 

as tarefas, com a utilização do App, terá as informações prévias e gerais para todos esses 

aplicativos, bem como as específicas à essa tecnologia, ao clicar no botão “LEIA”, como 

destacamos na Figura 102, para, a partir daí, após essa leitura instrucional, começar as etapas 

estabelecidas.  

 

Figura 102 – Iniciando o App na web 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

 Sempre, ao começar a utilização do instrumento computacional, o sujeito terá como 

tarefa inicial a execução de subtarefas ligadas aos conhecimentos prévios ao objeto CM, para 

que ocorra um melhor desenvolvimento do seu estudo. Particularmente, no dispositivo com 
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título web “Modelo Figuras Planas Simples”, o sujeito no processo S(i) – O, na situação 

ilustrada pela Figura 103, lida com o desenvolvimento de técnicas para determinar a área do 

triângulo que, a partir da representação no registro numérico, parte dos vértices que serão 

adicionados na tecnologia digital. Nesse momento, ocorre a conversão para representação desse 

objeto no registro gráfico e, lá, mediante tratamentos, espera-se que o sujeito estabeleça o valor 

do ostensivo área para que ocorra a conversão no primeiro registro e posterior confirmação de 

certo ou errado indicada pela tecnologia, permitindo assim prosseguir em seu desenvolvimento.   

 

Figura 103 – Execução de subtarefa no App 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

 Durante as abordagens para o nosso estudo, estabelecidas nos instrumentos tecnológicos 

criados pelo pesquisador, surgem momentos de contato com a tecnologia, estabelecendo novas 

técnicas e tecnologias que possibilitam o desenvolvimento de novas tarefas. Na Figura 104, 

para o “Modelo Figuras Planas Diversas”, deparamo-nos com a justificativa da técnica para a 

determinação das coordenadas do centroide de regiões planas, formadas por gráficos de funções 

reais. Na situação ilustrada, abordamos o conceito para o cálculo de funções onde a varável y 

depende da variável x, ou seja .  

 O estudante ou qualquer outro usuário dessas tecnologias digitais deve tomar cuidado e 

ficar atento às condições de entrada das variáveis didáticas que, por limitação do GeoGebra 

(entraves de organização), não devem ser feitas com valores decimais exatos, a partir de 

aproximações manuais, pois o programa não “entende” que, por exemplo,  é equivalente, com 

aproximação de uma casa decimal, 2.3 (ponto, pois o software não entende vírgula), devendo 

esse indivíduo digitar 16/7 (forma aceita para divisão pelo software), mesmo que na interface 

apareça 2.3 ao final. 
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Figura 104 – Subtarefa no registro algébrico 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

 Um recorte que destaca essa situação em nosso trabalho, ocorrendo em um dos 

aplicativos criados, pode ser ilustrado pelas Figuras 105, 106 e 107, que seguem. Nele, no que 

tange à proposta do trabalho para o estudo do CM em torno do centroide de regiões planas 

diversas, formadas por gráficos de funções, faz-se necessário determinar o valor de área da 

região no registro numérico. Portanto, destacamos a necessidade de utilização da representação 

no registro algébrico e seus tratamentos respectivos, mesmo que a ferramenta tecnológica 

offline do GeoGebra permita determinar prontamente esse valor. 

 O sujeito, na tarefa explicitada na Figura 105, necessita determinar o valor da área, em 

sua representação no registro numérico, da região abaixo do gráfico da função dada por     

 e acima do eixo das abscissas, no intervalo de – 1 a 3, do seu domínio, 

objeto matemático de conhecimento prévio para o estudo do CM, que, como vimos na seção 

anterior, na análise de erros dos estudantes, é muitas vezes motivo de entraves. Essa execução 

pode ser feita pelo discente usando como suporte o instrumento GeoGebra offline, disponível 

no momento de aplicação da tarefa, juntamente com o App. Porém, com o software, usando o 

comando imediato, para determinação da integral definida de uma função, num intervalo dado, 

“Integral(<Função>, <Valor de x Inicial>, <Valor de x Final>)”, o sujeito obtém, como 

vemos na Figura 105, com essas informações destacadas em vermelho, o valor aproximado da 

área no registro numérico, equivalente a 25.33. 
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Figura 105 – Execução da técnica inadequada para o App com o GeoGebra 

 
Fonte: GeoGebra Classic 5 

 

 A obtenção do valor aproximado não satisfaz como resposta para o App, pois, quando o 

usuário digita 5,33, o aplicativo entende como um valor exato, não permitindo o avanço e 

assinalando como errado (Figura 106). A forma adequada para a interação do sujeito com esse 

instrumento é que proceda, mesmo com suporte offline do GeoGebra, com um maior tratamento 

nas representações do registro algébrico quanto ao processo de integração para obtenção da 

área, através do comando “Integral(<Função>)”, para integral indefinida, gerando 

 e, posteriormente, obtenha os valores desse polinômio,  e    

, para, por fim, determinar , que se refere ao valor exato da 

área procurada, processo destacado em vermelho nas três etapas da Figura 107.  

 

Figura 106 – Respostas dadas para a Tarefa 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

 De posse do valor exato para a área desejada, o sujeito volta ao App e digita o valor 

fracionário encontrado, que, após ser indicado na interface do aplicativo e explicitado nesse 
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ambiente o valor aproximado, o instrumento “entende” que se trata do valor correto, como 

destacamos também na Figura 107.  

  

Figura 107 – Execução da técnica adequada para o App com o GeoGebra 

 
Fonte: GeoGebra Classic 5 

 

Isso mostra que, mesmo com o suporte do instrumento, o estudante precisa conhecer 

bem os comandos e sintaxes e manter uma boa relação S(i) – O, a fim de possibilitar a adequada 

execução das tarefas propostas, mediante a aplicação das tecnologias e técnicas atreladas ao 

CM, com possibilidade da representação dos ostensivos visuais, no registro gráfico, para auxílio 

nesse processo. Além disso, durante a aplicação do dispositivo experimental, como veremos 

detalhes no próximo capítulo, faz-se necessária a elucidação no ambiente papel/lápis. 

Outras possibilidades de comandos que o GeoGebra offline pode oferecer para o 

desenvolvimento das tarefas nos Apps, a serem aplicados com os DE, são destacadas no 

Quadro 31 que segue. 

 

Quadro 31 – Alguns comandos e suas descrições no GeoGebra 

M = (x_1+x_2+x_3+x_4)/4 Calcular média aritmética entre quatro valor dados. 

M = (a*x_1+b*x_2+c*x_3+d*x_4)/(a+b+c+d) 
Calcular média ponderado, com pesos a, b, c e d 

respectivamente de quatro valores dados. 

IntegralEntre(<Função>, <Função>, <Valor 

de x Inicial>, <Valor de x Final>) 

Calcular a integral definida (para determinar área), entre 

duas funções reais, num intervalo considerado. 

Simplificar(<Função>) 
Simplificar expressões algébricas, como por exemplo, 

polinômios elevados a uma certa potência. 

Expandir(<Função>) 
Expandir expressões algébricas, como por exemplo, 

polinômios elevados a uma certa potência.  

Fonte: Produção do autor 
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 Mesmo diante dos entraves encontrados no processo de construção dos Apps para o 

pesquisador, como sujeito que interage com o instrumento na Pesquisa Interna, foi possível 

produzir materiais, com base na investigação praxeológica em relação ao estudo do CM, nas 

análises dos LD e nas autoanálises de erros dos estudantes em semestres anteriores. Essas 

informações permitiram estabelecer pontos relevantes para o estabelecimento das práticas 

direcionadas à aprendizagem do CM, em nossa instituição de aplicação.  

Além disso, existem os entraves encontrados durante a aplicação da SD, visando aos 

esquemas de atividades coletivas instrumentais (Trouche, 2002), pelos sujeitos, agora na figura 

dos estudantes de CDI1002, na turma de 2018.2. Porém, isso não inviabiliza o processo mais 

importante da investigação no nosso trabalho, pois o investigador, na postura de professor, 

durante suas aulas, aproximou os sujeitos, discentes, ao instrumento GeoGebra, através de 

situações elaboradas, durante todo o convívio na instituição CDI1002, de forma sucinta. 

Seguidamente, exporemos uma análise da tecnologia relativa à utilização de Modelos 

Concretos, construídos especificamente para a nossa pesquisa.   

  

6.5. ANÁLISE DOS MODELOS CONCRETOS MANIPULÁVEIS 

 

O emprego de materiais concretos manipuláveis no ensino da Matemática é uma 

alternativa didática que contribui para a realização de intervenções do professor na sala de aula, 

independentemente do nível de ensino em que está inserido. Sua utilização surge como uma 

proposta pedagógica para tornar as aulas de Matemática mais dinâmicas e proveitosas. Esses 

recursos, além de despertar o interesse dos alunos/estudantes, fazem com que eles tenham uma 

maior interação com o objeto matemático estudado. 

Os modelos podem ser extraídos das aplicações do dia-a-dia ou podem ser 

confeccionados com a finalidade de representar ideias matemáticas. De acordo com Reys (1971, 

apud MENDES, 2009), os materiais devem proporcionar uma verdadeira personificação e 

representação dos conceitos matemáticos ou das ideias exploradas. Estes devem ser 

motivadores da aprendizagem dos alunos e também apropriados para serem usados nos 

diferentes níveis de formação, favorecendo a abstração matemática através da manipulação. 

 Para Reys (1971, apud MENDES, 2009), esses materiais devem ser tocados, sentidos, 

manipulados e movimentados pelos alunos/estudantes, pois despertam os sentidos dos discentes 

mediante o seu uso e, conforme Dante (2005), a “abstração de ideias tem sua origem na 

manipulação e atividades mentais a ela associadas”. 
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É importante que o professor perceba a necessidade de relacionar as atividades 

manipulativas às atividades matemáticas realizadas de forma tradicional pelo aluno, pois o 

material faz parte do processo cognitivo de produção do conhecimento, porém o ensino não 

se limita somente a este momento. Para Mendes (2009), isto é justificado, pois “a 

aprendizagem é um processo progressivo que não se esgota na manipulação de modelos 

físicos, mas nas relações manipulativo-simbólicas e abstrativas estabelecidas em cada 

atividade”.  

Os modelos são utilizados em atividades que o próprio aluno/estudante desenvolve em 

sala de aula. Essas atividades têm uma estrutura matemática a ser redescoberta, permitindo 

que o aluno/estudante se torne agente ativo na construção do seu próprio conhecimento 

matemático. 

Por isso, juntamente com as tecnologias computacionais, escolhemos em nosso trabalho 

optar pela utilização dos Modelos Concretos (MC), visando a produzir novas perspectivas, 

além das estabelecidas com as tecnologias digitais, para o estudo do CM, junto aos discentes, 

que, pelo nível de ensino, quase nunca têm contato com esse tipo de tecnologia, principalmente 

no CDI. 

O pesquisador, mediante construção própria, utilizou materiais diversos para produzir os 

modelos concretos aplicados nos DE, durante as sessões da SD. Diversos objetos foram usados 

nessa produção. Podemos citar: peças de chumbo, material de acrílico, fios de plástico 

coloridos, massa para fazer biscuit, papel paraná, tintas, tesouras, entre outros. 

A inspiração inicial é advinda do material “Arquimedes, o Centro de Gravidade e a Lei 

da Alavanca”, de Assis (2008), em que o autor, além de apresentar um histórico sobre esse 

físico, traz diversas experiências envolvendo equilíbrio de corpos, porém apenas abarca figuras 

planas e objetos tridimensionais, como já discorrido em nossa revisão de literatura. Diante da 

leitura, expandimos as ideias e criamos cinco dispositivos, mobilizando diversos utensílios 

concretos, que se constitui em nosso processo S(i) – O inicial.  

Os entraves relativos aos esquemas de uso e de ação instrumentada a priori foram muitos, 

visto que partimos quase do zero, na idealização das construções. Superadas essas dificuldades, 

conseguimos produzir um material para aplicar nas diversas sessões do nosso estudo, relativo 

ao CM. Foram criados cinco kits, que contêm materiais que foram usados nos estudos uni e 

bidimensionais do centro de massa, cada um deles reproduzido dez vezes, para distribuição aos 

estudantes no ato da aplicação em CDI1002, durante o momento da Pesquisa Externa. Esses 

materiais que compõem os kits, foram separados em materiais principais e auxiliares. Na 

Figura 108, observamos os materiais auxiliares, que dão suporte às mobilizações dos 
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ostensivos concretos, para representação de áreas, massas etc. Temos três balanças, que são 

usadas para o cálculo de medidas de massa dos materiais; réguas, com 30 centímetros de 

comprimento, usadas para medições das dimensões e distâncias; calculadora simples, contendo 

as quatro operações principais, para representações no registro numérico. 

 

Figura 108 – Materiais Concretos auxiliares para o estudo do CM 

 
Fonte: Materiais da Pesquisa 

 

 Ainda contamos como materiais auxiliares: cordões para estabelecer centro de massa, 

posicionados em locais fora da região superficial a ser trabalhada, podendo ser presos por fitas 

adesivas; palitos pintados de roxo, que representam, no registro gráfico, eixos de revolução para 

os sólidos estabelecidos pela rotação de regiões em torno deles. Uma base de apoio de cor roxa, 

para equilíbrio de corpos, também está presente; bem como um “esqueleto” de figura composta, 

que tem como finalidade auxiliar no processo de obtenção do solido rotacionado em relação ao 

eixo definido na tarefa. 

  

Figura 109 – Materiais Concretos principais para o estudo do CM (Corpos) 

 
Fonte: Materiais da Pesquisa 
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 Os materiais principais, que são os necessários para as representações matemáticas mais 

importantes nas tarefas e subtarefas, abordadas nos DE de Modelos Concretos, representados 

nas Figuras 109 e 110, são compostos por figuras e corpos para medições, de comprimento e 

massa, respectivamente, utilizando os materiais auxiliares (balança e régua). Temos, para o 

estudo unidimensional e bidimensional do CM, de corpos dispostos em linha reta, ou no plano, 

os materiais, feitos com massa de biscuit, da Figura 109. As bolinhas coloridas, em formato 

“esférico” que possuem apenas a massa de biscuit, pesam entre 3 g e 9 g, e são usadas durante 

o dispositivo para o estudo unidimensional. Estes são apoiados por uma régua de acrílico, que 

será equilibrada na base de apoio da Figura 108, e que pesa 20 g.  
 

Figura 110 – Materiais Concretos principais para o estudo do CM (Figuras) 

 
Fonte: Materiais da Pesquisa 

 

 No estudo bidimensional, os materiais principais são os corpos com carinhas e um plano 

cartesiano em acrílico, com peso equivalente a 99 g. Esses corpos, que são apoiados no plano, 

pesam entre 47 g e 101 g e, para serem construídos, além da massa de biscuit, foram usadas 

peças pequenas de chumbos (Figura 111), com gramaturas distintas, envoltas nessa massa. As 

peças feitas em papel paraná, cortadas em formatos de figuras simples: quadrado, retângulo, 

triângulo e círculo; bem como figuras compostas, foram pintadas com cores distintas e 

recobertas por papel contact54. 

                                                 
54 O contact ou o papel adesivo é um laminado de PVC (vinil e outros materiais), autoadesivo, protegido, no verso, 
por papel siliconado e produzido em vários padrões lisos, texturizados e estampados, além dos tradicionais 
transparente e para revestimento de vidros (https://www.papelero.com.br/papel-envelope/papel-adesivo-em-rolo-
contact/, acesso em 09/02/2019). 
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Figura 111 – Peças de chumbo para construção dos corpos do CM bidimensional 

 
Fonte: Materiais da Pesquisa 

 

 Ao equilibrar os corpos, por exemplo, no estudo bidimensional, é preciso levar em 

consideração os erros inerentes às observações e medidas, mas, também, o peso do plano 

cartesiano, em que esses corpos se apoiam, visto que, numa situação ideal em sala de aula, ou 

mesmo no LD, como vimos, o estudante lida com espessuras e massas desprezíveis. Tratemos 

de uma tarefa, como destacada na Figura 112, para determinar o peso de corpos com massas 

distintas, distribuídos no plano cartesiano, nas posições   

, respectivamente os que possuem cores amarelo, vermelho, roxo, azul e 

laranja. Essa situação coloca o sujeito frente à manipulação de objetos ostensivos concretos do 

CM, mediado pelo instrumento, S(i) – O, que neste momento é o modelo, composto pelos 

elementos: corpos, apoio e plano. 

Figura 112 – Tarefa do estudo bidimensional do CM 

 
Fonte: Materiais da Pesquisa 
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Figura 113 – Determinação de massas dos corpos para a tarefa 

 
Fonte: Materiais da Pesquisa 

 
 Esses ostensivos, em sua representação no registro gráfico, precisam ser tratados de 

forma a serem reposicionados até ocorrer o equilíbrio, para que ocorra a determinação do ponto 

de equilíbrio para o sistema. Antes dessa operação, deve ser utilizado o material auxiliar balança 

a fim de determinar as massas dos objetos, conforme indicadas na Figura 113, que são 83 g, 

100 g, 84 g, 98 g e 100 g, na ordenação das cores respectivas, indicadas anteriormente. 

 O objetivo dessa tarefa, por exemplo, está associado à percepção do sujeito, em relação 

ao ponto de equilíbrio, levando em consideração os erros inerentes citados, determinando a 

posição no plano, por observação no registro gráfico. Além disso, queremos que ocorra a 

conversão dessa observação para uma representação no registro numérico, que neste caso será 

. Porém, com a utilização da técnica que deverá ser institucionalizada para esse estudo, 

temos que as coordenadas desse ponto deveriam ser as indicadas no Quadro 32, com execução 

completa da resolução, no registro numérico. 

 

Quadro 32 – Execução da tarefa com sua técnica no registro numérico 

 

 

 

Fonte: Produção do autor 
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 As diferenças entre o encontrado por observação e o determinado pela técnica 

consolidada na instituição de referência não é muito grande, levando em consideração 

posicionamento manual dos corpos, que possuem bases grandes, para as marcações no plano e, 

como já citado, a massa relativamente grande desse. Esse valor que difere entre um e outro 

ponto que representa o equilíbrio, encontrados acima, calculado pela técnica de distância entre 

dois pontos, resulta em 0,86 aproximadamente, o que é aceitável pelo tipo de processo 

experimental para obtenção das medidas. Essa reflexão é esperada pelo estudante durante a 

aplicação da SD.  

 Outra subtarefa implementada pelos DE com modelos concretos direciona-se à 

determinação da densidade superficial das figuras planas, através da experimentação da técnica 

que envolve a medição de suas áreas e massas, devendo esses valores serem obtidos com os 

materiais auxiliares balança e régua (Figura 114).  

 Para essa subtarefa, o sujeito, de posse dos materiais citados, determina as medidas das 

dimensões do retângulo, por exemplo, que na Figura 114 são dadas por 25 cm e 15 cm. Usando 

o ostensivo escrito área, calcula na representação do registro numérico o valor  . 

Em seguida, a partir da massa determinada, m = 44 g, usando a tecnologia explicitada no 

enunciado, que justifica a técnica , chega ao resultado  , no 

registro numérico. Esse valor pode variar de sujeito para sujeito, pois depende dos cuidados 

tomados durante as medições, porém não deve fugir muito do esperado se a técnica for aplicada 

corretamente. 

 

Figura 114 – Subtarefa para determinar a densidade superficial 

 
Fonte: Materiais da Pesquisa 
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 No último kit de MC, criado para desenvolver a abordagem com os objetos matemáticos 

ligados ao Teorema de Pappus-Guldin, ocorrem as questões relativas à determinação de áreas, 

com representações no registro algébrico, e centros de massa, por observação, além, claro, da 

determinação da representação no registro gráfico, com manipulação da figura composta dada, 

seu “esqueleto” e o eixo de rotação. O material para construção do “esqueleto” da figura, bem 

como do sólido (Figura 116), que será liberado para observação dos estudantes após o 

cumprimento dessa tarefa para o esboço, em terceira dimensão, foi construído com o uso da 

caneta 3D, com filamentos de plásticos que derretem nessa ferramenta e secam rapidamente, 

como mostra a Figura 115. 
 

Figura 115 – Caneta 3D 

 
Fonte: Materiais da Pesquisa 

 

 Este “esqueleto” do sólido, confeccionado com a caneta 3D para observações e posterior 

análise comparativa pelo sujeito após fazer o seu esboço, refere-se à rotação da região, em torno 

do eixo numa posição paralela ao eixo das ordenadas. Além desse, fizemos a construção dos 

sólidos gerados pelas rotações da região dada, em torno de uma reta paralela ao eixo das 

abscissas, e de uma reta com angulação obtusa em relação a esse último eixo citado. 
 

Figura 116 – Rotação da região feita com a caneta 3D 

 
Fonte: Materiais da Pesquisa 
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Logo, experimentalmente, percebemos que se trata de uma tecnologia válida para ser 

utilizada como instrumento na SD para o estudo da pesquisa, pois possibilita a investigação e 

propícia conversões entre os diferentes registros semióticos, permitindo conjecturar sobre as 

técnicas e tecnologias associadas aos objetos ostensivos e não-ostensivos, evocados nos 

tratamentos que ocorrem nesses registros. Isso é pertinente do ponto de vista do nosso quadro 

teórico e do processo de investigação. 

Partiremos agora, no próximo capítulo, para a apresentação de nossa SD, bem como os 

Dispositivos Experimentais usados nela, e da análise a priori das tarefas propostas. Além disso, 

descreveremos o processo de aplicação da SD na instituição CDI1002 e a validação dos dados, 

após a análise a posteriori. 
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7. A SEQUÊNCIA DIDÁTICA E O SEU DESENVOLVIMENTO 

 

Nesse capítulo, faremos a apresentação da Sequência Didática (SD) a ser aplicada, formada 

por cinco sessões, contendo dois Dispositivos Experimentais (DE), cada uma, e a análise a priori, 

referente a 6ª etapa da AI&SD, para cada tarefa proposta nesses instrumentos, servindo para coletar 

dados relativos às práticas efetivas dos estudantes, sujeitos da pesquisa. Destacamos as diversas 

técnicas empregadas na realização das tarefas, sendo estas construídas baseadas na praxeologia do 

objeto matemático de referência, Centro de Massa, com o intuito de inferir sobre as possibilidades 

que os ambientes propostos para o nosso trabalho (GeoGebra e Modelos Concretos), ocorridas no 

processo da nova praxeologia modelada. 

 

7.1. APRESENTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS EXPERIMENTAIS 

 

Apresentaremos os dispositivos experimentais que foram aplicados durante as sessões 

para 34 (trinta e quatro) estudantes de CDI1002, no curso de Engenharia Civil, do IFBA, 

campus Eunápolis. Em cada uma das sessões, que ocorreram num período total de 10 

horas/aula, com cerca de 60 minutos de duração cada, tivemos a separação dos discentes em 

duplas, para que ocorresse a dinamização do tempo e dos materiais disponíveis, no 

desenvolvimento do trabalho, e efetuassem tarefas propostas nos DE, que englobam os 

ambientes computacional GeoGebra e com utilização de MC. Essas duplas foram divididas em 

dois grupos, um deles iniciando a sessão com o DE do GeoGebra, enquanto o outro com o DE 

de MC. Posteriormente, fazendo a troca entre eles, sessão por sessão. 

A aplicação conjunta dos DE com utilização de MC e no ambiente computacional 

GeoGebra ocorre em todas as sessões. Essa situação propicia a execução dos três últimos 

objetivos específicos do nosso trabalho, referentes a investigar as técnicas institucionais, 

aplicadas e modificadas pelo uso das tecnologias, bem como analisar as práticas dos estudantes, 

com vista ao seu processo de aprendizagem, frente ao objeto matemático CM. Também, a 

mobilização dos saberes nos diferentes registros de representação, além da manipulação dos 

objetos ostensivos e não-ostensivos nesses registros. Esse processo de investigação e análise se 

deu mediante a comparação e verificação das possibilidades e entraves no decorrer da utilização 

dos DE computacional e com MC e das complementações alcançadas através de outras práticas, 

mediante as associações feitas pelos estudantes, em relação ao estudo do CM. 

A seguir, traremos um detalhamento dos DE, no que diz respeito a suas particularidades 

e tarefas propostas para prática do discente da Engenharia Civil. 
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7.1.1 DISPOSITIVOS EXPERIMENTAIS PARA UTILIZAÇÃO DE MODELOS 

CONCRETOS  

 

Em cada sessão tivemos a aplicação de DE voltados para a utilização de modelos 

concretos manipuláveis, compreendendo pontos essenciais do estudo do CM, proposto para o 

nosso trabalho. Nas sessões, metade da turma iniciou com DE de MC, sempre havendo 

alternância entre os estudantes para esse início de atividades. As tarefas propostas pelos DE 

eram efetivadas mediante o uso de kits experimentais, disponibilizados pelo pesquisador, 

contendo alguns materiais para serem manipulados, como já foi discorrido no capítulo anterior, 

da análise institucional. 

Durante o processo de cumprimento das tarefas propostas em cada DE, o discente foi 

instruído pelo pesquisador a levar em consideração as aproximações necessárias, inerentes à 

manipulação dos modelos, atrelados aos erros possíveis de medições e construções, bem como 

sobre a cautela nesses momentos empíricos, para que pudessem transcrever as informações 

recolhidas, nos registros algébrico, numérico e gráfico ou de língua materna, em seus 

manuscritos de práticas, sem prejuízos para a atividade. Aí, ocorreram as mobilizações de 

diversos ostensivos que auxiliaram no estudo do objeto CM, como os concretos, os gestuais, os 

orais, os visuais, entre outros. 

A seguir, detalharemos individualmente cada DE, explicitando as Tarefas ( ) e 

Subtarefas ( ) contidas em cada um deles, bem como a importância dos materiais que foram 

usados para o cumprimento dessas. Esses DE, na íntegra, como aplicado aos estudantes, 

encontram-se no Apêndice (p. 551 a 576). 

 

1) Dispositivo experimental, envolvendo a utilização de modelos concretos para análise das 

práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centro de massa, no 

espaço unidimensional. 

 

O primeiro DE de MC aplicado na sessão inicial de nossa pesquisa engloba os 

conhecimentos relativos ao estudo do CM com uma dimensão, proporcionando ao estudante 

uma investigação empírica sobre o ponto de equilíbrio de corpos com massas a determinar. As 

tarefas apresentadas no Quadro 33, com suas respectivas subtarefas, foram realizadas pelos 

estudantes no período máximo de 40 minutos. 
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Quadro 33 – Tarefas do DE / MC Unidimensional 

TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 

: CONSIDERAR CORPOS DE DIFERENTES 
MASSAS QUE SE ENCONTRAM NO KIT E UMA 
BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, 

PARA REALIZAR AS SEGUINTES 
SUBTAREFAS: 

: Estabelecer, utilizando a balança de precisão, a 
massa dos corpos que se encontram no kit; 

: Identificar o ponto de equilíbrio, de n corpos com 
massas iguais ou distintas, no registro numérico, 
apoiados numa superfície plana (barra plana 
enumerada, dando uma ideia unidimensional), 
considerando as seguintes condições: 
a) Os corpos são colocados nas posições – 3 e 7 da 
barra, com massas iguais; 
b) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8 e 
4 da barra, com massas distintas; 
c) Os corpos são colocados corpos nas posições – 9, 
– 4, e 7 da barra, com massas iguais; 
d) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8, 
1 e 5 da barra, com massas distintas; 
e) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8, 
– 1, 3 e 7 da barra, com massas distintas. 

: Representar cada uma das situações dadas na 
, numa reta numérica dada, no registro gráfico, 

marcando a posição dos corpos (indicando a massa 
em cada posição) e do ponto de equilíbrio. 
 

: INDICAR UMA TÉCNICA (NO REGISTRO 
ALGÉBRICO E/OU LINGUA MATERNA) PARA 
CALCULAR O PONTO DE EQUILÍIBRIO DE N 

CORPOS COM N MASSAS IGUAIS OU 
DISTINTAS, DA TAREFA ANTERIOR. 

 

--------- 

: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS 
DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE A 

EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE 
NA . 

--------- 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Para aplicação das técnicas que elucidavam as resoluções das tarefas propostas no DE, 

o estudante podia contar com materiais concretos, disponíveis no kit entregue, contendo corpos 

em formatos “esféricos”, régua com graduação própria elaborada pelo pesquisador, máquina de 

calcular simples, com operações básicas, e um apoio para o equilíbrio dos corpos na régua, 

como pode ser observado na Figura 117. As “esferas” usadas pesam entre 3 e 9 gramas, valores 

medidos pelos estudantes utilizando a balança disponibilizada; a régua possui numeração de     

– 11 até 11; e um peso de 20 g, o que interferiu um pouco na experiência, porém não inviabilizou 

o trabalho para encontro do ponto de equilíbrio. Esses instrumentos possibilitaram a 

mobilização de ostensivos distintos, o que geralmente ocorre na Educação Superior, podendo o 

discente fazer medições, inferir posições, entre outros aspectos empíricos.  
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Figura 117 – Kit para Modelo Unidimensional do CM 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

2) Dispositivo experimental, envolvendo a utilização de modelos concretos para análise das 

práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centro de massa, no 

espaço bidimensional. 

 

 Na sessão dois, também durante 40 minutos, foi aplicado o DE para encontrar o CM de 

corpos levando em consideração uma bidimensionalidade. Nele, o estudante manipulou objetos 

com massas a determinar com o intuito de encontrar o ponto do plano que representava a 

posição aproximada do Centro de Massa para esse sistema de corpos. As tarefas, bem como 

suas subtarefas, para a proposta, podem ser observadas na Quadro 34. 

 

Quadro 34 – Tarefas do DE / MC Bidimensional 

TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 

: CONSIDERAR CORPOS DE DIFERENTES 
MASSAS QUE SE ENCONTRAM NO KIT E UMA 
BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, 

PARA REALIZAR AS SEGUINTES 
SUBTAREFAS: 

 
: Estabelecer, utilizando a balança de precisão, a 

massa dos corpos que se encontram no kit; 
St2: Identificar o ponto de equilíbrio, de n corpos com 
massas iguais ou distintas, no registro numérico, 
apoiados numa superfície plana (barra plana 
enumerada, dando uma ideia unidimensional), 
considerando as seguintes condições: 
a) Os corpos são colocados nos pontos (8, 0) e (– 7, 7) 
do plano, com massas iguais; 
b) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 8, 8) 
e (8, – 1) do plano, com massas distintas; 
c) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 5, 2), 
(– 4, – 8) e (5, – 4) do plano, com massas iguais; 
d) Os corpos são colocados corpos nos pontos 

,  e (7, – 4) do plano, com massas 

distintas; 
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“Continua” 

TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 

 

e) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 5, – 

8), (– 8, – 2),  e (0, 3) do plano, com massas 

distintas; 
: Representar cada uma das situações dadas , 

num plano cartesiano dado, no registro gráfico, 
marcando a posição dos corpos (indicando a massa 
em cada posição) e do centro de massa. 
 

: INDICAR A TÉCNICA USADA (NO 
REGISTRO ALGÉBRICO E/OU EM LINGUA 

MATERNA) PARA CALCULAR AS 
COORDENADAS DO CENTRO DE MASSA, DE 

N CORPOS COM N MASSAS IGUAIS OU 
DISTINTAS, DA TAREFA ANTERIOR. 

 

--------- 

: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS 
DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE A 

EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE 
A . 

--------- 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 No kit de materiais, o estudante tinha disponível para medições diversas de peso e 

distâncias: corpos, com massas variando de 45 a 101g, para serem dispostas num plano 

cartesiano que pesava 99g e devia ser equilibrado com alguns desses corpos dispostos, 

conforme posicionamento indicado na  (Quadro 34), num suporte de apoio (Figura 118). 

Novamente ocorre a mobilização de novos objetos ostensivos, os quais esse discente não 

costuma lidar em suas práticas acadêmicas. 

 

Figura 118 – Kit para Modelo Bidimensional do CM 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 
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3) Dispositivo experimental envolvendo a utilização de modelos concretos para análise das 

práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centroide de figuras 

planas simples. 

 

 O DE de MC para terceira sessão abordou o estudo do CM em relação às Figuras Planas 

Simples que, na nossa pesquisa, englobam: quadrado, retângulo, triângulo e círculo, bem como 

as Figuras Compostas (FC), que são composições de FS. O Quadro 35 explicita as tarefas, com 

respectivas subtarefas, que foram abarcadas no DE em no máximo 40 minutos, porém foi 

necessário um prolongamento, que será discutido posteriormente: 

 

Quadro 35 – Tarefas do DE / MC com Figuras Simples 

TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 

: CONSIDERAR AS FIGURAS SIMPLES (FS) 
QUE SE ENCONTRAM NO KIT E UMA 

BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, 
PARA REALIZAR AS SEGUINTES 

SUBTAREFAS: 

 
: Medir e indicar as dimensões principais de cada 

uma das FS presentes no kit: Quadrado, Retângulo, 
Triângulo e Círculo; 
St2: Calcular a área de cada FS da : 

: Determinar a massa em gramas, de cada FS da 
; 
: Calcular a densidade superficial ( ) cada FS, na 
, sabendo que esta é igual a razão entre a massa 

da placa plana e a sua área total. 
 

: CONSIDERAR AS FS, O APOIO FORNECIDO 
NO KIT E OS DADOS OBTIDOS NA PARA 
RESOLVER AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 
: Representar, no registro gráfico com escala 

igual, nos planos estabelecidos para cada FS e indicar 
(a partir do posicionamento que for estabelecido), os 
pontos dos vértices dessas figuras, no registro 
numérico e no gráfico (para o círculo a posição do 
centro); 

: Determinar o centroide de cada uma das FS, a 
partir do equilíbrio delas no apoio, marcando esse 
ponto no esboço feito na  (registro gráfico), com 
representação também no registro numérico. 
 

: CONSIDERAR AS FIGURAS COMPOSTAS 
(FC) QUE SE ENCONTRAM NO KIT E UMA 

BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, 
PARA REALIZAR AS SEGUINTES 

SUBTAREFAS: 

: Medir e indicar as dimensões principais das duas 
FC presentes no kit; 

: Calcular a área de cada FC da ; 
: Determinar a massa em gramas, de cada FC da 
; 
: Calcular a densidade superficial ( ) cada FC, na 
, sabendo que está é igual a razão entre a massa 

da placa plana e a sua área total e indicar o que 
acontece de particular, em relação a esses valores, 
justificando esse posicionamento, em língua materna. 
Fazer a associação com o que ocorreu, com a 
subtarefa similar para FS. 
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TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 

: CONSIDERAR AS FC, O APOIO FORNECIDO 
NO KIT E OS DADOS OBTIDOS NA PARA 
RESOLVER AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 
: Representar, no registro gráfico, com escala 

proporcional (indicando essa escala) nos planos 
estabelecidos para cada FC, indicando (a partir de 
seu posicionamento) os pontos dos vértices dessas 
figuras, no registro numérico e no gráfico; 

: Indicar por quais FS é formada a FC laranja e 
identificar, no registro numérico e gráfico, os seus 
Centros de Massa; 

: Indicar por quais FS é formada a FC vermelha e 
identificar, no registro numérico e gráfico, os seus 
Centros de Massa; 

: Determinar o Centroide da FC laranja, a partir 
do seu equilíbrio no apoio (disponibilizado no kit), 
marcando esse ponto no esboço feito na  (registro 
gráfico) e o explicitando no registro numérico; 

: Determinar o Centroide da FC vermelha, a partir 
do seu equilíbrio no apoio (disponibilizado no kit), 
marcando esse ponto no esboço feito na  (registro 
gráfico) e o explicitando no registro numérico. 
 

: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS 
DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE A 

EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE 
EM RELAÇÃO A . 

---------- 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 Os materiais que foram disponibilizados para o trabalho manipulável do estudante nesse 

DE são, como podemos observar na Figura 119: FS, sendo um quadrado, um triângulo, um 

retângulo e um círculo; FC com composições de triângulo, retângulo e círculo e de três 

retângulos, no formato de viga; uma calculadora simples; uma fita adesiva e pedaços de 

barbante, para medição do Centroide numa região que não pertence à figura dada; duas réguas 

graduadas em centímetros e um apoio para verificação do ponto de equilíbrio da figuras 

concretas. 
 

Figura 119 – Kit para Modelo Figuras Simples do CM 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 
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4) Dispositivo experimental, envolvendo a utilização de modelos concretos para análise das 

práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centroide de figuras 

planas diversas. 

 
O quarto DE de modelos concretos engloba o estudo do CM para áreas formadas com 

Figuras Diversas, cujas fronteiras são gráficos de funções reais. Nesse momento, o estudante 

devia ter em mente as tecnologias e técnicas para o estudo de áreas com o objeto matemático 

integração definida. As tarefas, contendo subtarefas, para esse DE, deviam ser efetivadas em 

25 minutos, porém também houve a necessidade de acréscimo no tempo. Elas são destacadas 

no Quadro 36. 

 

Quadro 36 – Tarefas do DE / MC com Figuras Diversas 

TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 

: CONSIDERAR AS FIGURAS DIVERSAS (FD) 
QUE SE ENCONTRAM NO KIT E OS 
MATERIAIS CONTIDOS NELE PARA 

MEDIAÇÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA 
REALIZAR AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 
: Representar, no registro gráfico, com mesma 

escala, nos planos estabelecidos para cada FD (à 
escolha dos estudantes), indicando (a partir de seu 
posicionamento) os tipos de funções cartesianas que 
geram esses gráficos, com um intervalo de limitação 
do seu domínio e escrever suas leis no registro 
algébrico; 

: Calcular a área de cada FD, a partir das leis e 
intervalos, estabelecidos na  

: Determinar o Centroide de cada FD, a partir do 
equilíbrio dela no apoio, marcando esse ponto no 
esboço feito na  (registro gráfico) e explicitando no 
registro numéric. 
  

: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS 
DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE A 

EXECUÇÃO DA TAREFA ANTERIOR. 
--------- 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os materiais disponíveis para a realização dessas tarefas (Figura 120) são: calculadora 

simples, duas réguas graduadas em centímetros, duas FD e um apoio para auxílio no encontro 

do Centroide. Nessa nova fase, o estudante deveria ter apropriação de tecnologias e técnicas em 

relação aos conhecimentos prévios de integração, nos registros algébrico e gráfico, e ser capaz 

de explicitar esses processos. 
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Figura 120 – Kit para Modelo Figuras Diversas do CM 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

5)  Dispositivo experimental envolvendo a utilização de modelos concretos para análise das 

práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao Teorema de Pappus-Guldin. 

 

 Por fim, no que tange aos DE de Modelos Concretos, faremos a abordagem, com tempo 

inicialmente estipulado para um máximo de 25 minutos, mas que sofreu alterações, de uma das 

aplicações do estudo do CM, que é de grande valia para o cálculo de volume de sólidos de 

revolução, e a tecnologia, Teorema de Pappus-Guldin. Para tanto, destacamos a práxis, no que 

diz respeito às tarefas e subtarefas, do nosso DE, no Quadro 37 que segue. 

 

Quadro 37 – Tarefas do DE / MC para o Teorema de Pappus-Guldin 

TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 

: CONSIDERAR AS FIGURAS DIVERSAS 
COMPOSTAS (FDC) QUE SE ENCONTRAM NO 

KIT E OS MATERIAIS CONTIDOS, A SUA 
DISPOSIÇÃO, PARA REALIZAR AS SEGUINTES 

SUBTAREFAS: 

 
: Representar, no registro gráfico, com escala 

proporcional (indicando essa escala) no plano 
estabelecido para a FDC, indicando (a partir de seu 
posicionamento) as funções cartesianas que geram os 
gráficos contidos na FDC, escrevendo suas leis no 
registro algébrico, bem como, seu centroide e os 
pontos dos vértices das figuras simples presentes na 
composição, no registro numérico e no gráfico; 

: Representar, no registro gráfico, com escala 
igual ou proporcional (nesse caso indique essa 
mudança), o sólido gerado pela revolução da FDC, 
em torno do eixo (OBS: Os eixos não podem 
interceptar a FDC), para isso. 
a) Considerar o Eixo Oy (ou uma reta paralela a este), 
como a reta r de revolução; 
b) Considerar o Eixo Ox (ou uma reta paralela a este), 
como a reta r de revolução; 
c) Considerar um Eixo com uma inclinação obtusa em 
relação a Ox (indique essa inclinação e a forma geral 
dessa reta, no registro algébrico), como a reta r de 
revolução. 
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TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 
: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS 

DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE A 
EXECUÇÃO DA TAREFA. 

--------- 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 No kit desse instrumento, para a manipulação do discente no processo empírico, existem 

duas réguas graduadas em centímetros, uma calculadora simples, um palito colorido que 

representa o eixo de rotação a ser considerado na experiência, um apoio para equilíbrio, uma 

FDC e um “esqueleto” dessa FDC para considerar durante o processo de rotação na obtenção 

dos sólidos (Figura 121). 

 

Figura 121 – Kit para Modelo Teorema de Pappus-Guldin 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

7.1.2. DISPOSITIVOS EXPERIMENTAIS NO AMBIENTE COMPUTACIONAL 

GEOGEBRA 

 

Durante as sessões, também foram aplicados os DE no ambiente computacional 

GeoGebra. Com essa ferramenta, os estudantes tiveram acesso a Apps criados pelo pesquisador, 

que contribuíram e direcionaram esses discentes no desenvolvimento de tarefas pré-

estabelecidas. Além disso, foi possível, a partir do quarto DE, o estudante acessar ferramentas 

no GeoGebra offline que propiciaram uma melhor relação entre sujeito e objeto, mediado pelo 

instrumento, S(i) – O, no decorrer do trabalho experimental, para o estudo do objeto 

matemático. Esse processo ocorreu em concomitância com o DE de MC, para metade da turma, 

havendo posterior permuta entre os estudantes.  
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Os Apps criados precisavam ser acessados no endereço da internet que direciona para a 

página oficial do GeoGebra, já indicada no capítulo anterior. Os endereços se encontram nas 

folhas de tarefas dos DE e também podem ser acessados pelo celular pelo QR Code55, disponível 

nesse mesmo documento, criados gratuitamente num site especializado56 na internet. Quando 

iniciavam os Apps, os estudantes se deparavam com as instruções e informações (Figura 122) 

sobre os comandos a serem usados durante o desenvolvimento da atividade na tecnologia, como 

já indicamos, possibilitando um bom andamento da aplicação e uma mobilidade no instrumento 

tecnológico. 
 

Figura 122 – Instruções / App GeoGebra Figuras Planas Diversas 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Além disso, ao final de cada App, após os discentes executarem as tarefas propostas do 

DE, eram indicadas novas técnicas, como destacamos na Figura 123, que se associavam ao 

objeto estudado naquele dispositivo, que posteriormente foram institucionalizadas pelo docente 

de CDI1002. 

Na sequência, detalhamos as tarefas propostas em cada DE no GeoGebra, bem como 

explicitamos detalhes sobre esses dispositivos que serão aplicados. Essas atividades mobilizam 

principalmente os ostensivos visual, gestual e oral, para estudo do CM. 

 

                                                 
55 QR code, ou código QR, é a sigla de "Quick Response" que significa resposta rápida. QR code é um código de 
barras, que foi criado em 1994, e possui esse nome pois dá a capacidade de ser interpretado rapidamente pelas 
pessoas. Fonte: https://www.significados.com.br/qr-code/, acessado em 25/01/2019; 
56 http://qrcode.kaywa.com 
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Figura 123 – Técnicas / Apps GeoGebra  

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

1) Dispositivo experimental para análise das práticas dos estudantes sobre os conceitos 

relacionados ao estudo do centro de massa, no espaço unidimensional, utilizando o ambiente 

computacional GeoGebra. 

 

 O primeiro DE no ambiente GeoGebra que foi aplicado diz respeito ao estudo do CM 

para corpos dispostos unidimensionalmente e ocorreu em no máximo 40 minutos. Nessa 

primeira fase da SD, não usamos a nomenclatura Centro de Massa e, sim, Ponto de Equilíbrio. 

Esse instrumento é composto de tarefas atreladas a algumas subtarefas, como podemos observar 

no Quadro 38. 
 

Quadro 38 – Tarefas do DE / App para CM Unidimensional 

TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 

: CONSIDERAR AS NOTAS 7,0; 5,5; 
8,5 E 5,0; OBTIDAS POR UM 

ESTUDANTE A E SEUS RESPECTIVOS 
PESOS 2, 1, 3 E 2, PARA REALIZAR AS 

SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 
: Calcular a média aritmética das notas, obtidas pelo 

estudante A, no registro numérico; 
: Calcular a média ponderada das notas, obtidas pelo 

estudante A, no registro numérico. 
 
 

: ESTABELECER O PONTO DE 
EQUILÍBRIO, NO REGISTRO 

NUMÉRICO, DESCREVENDO A 
TÉCNICA USADA EM LÍNGUA 

MATERNA, ENTRE N CORPOS COM N 
MASSAS RESPECTIVAS, IGUAIS OU 

DISTINTAS, POSICIONADOS NA RETA 
REAL, CONSIDERANDO OS CASOS EM 

CADA UMA DAS SUBTAREFAS A 
SEGUIR: 

: Considerar corpos nas posições 2 e 6 da barra, com 
massas iguais de 2 kg; 

: Considerar corpos nas posições – 3 e 5 da barra, com 
massas distintas respectivas de 3 kg e       2 kg; 

: Considerar corpos nas posições – 4, 1 e 7 da barra, com 
massas iguais de 3 kg; 

: Considerar corpos nas posições 0, 3 e 8 da barra, com 
massas distintas respectivas de 2 kg, 6 kg e 5 kg; 

: Considerar corpos nas posições – 3, 0, 3 e 7 da barra, com 
massas distintas respetivas de 1 kg, 3 kg, 5 kg e 3 kg. 
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“Continua” 

TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 
: DESCREVER, NA LÍNGUA 

MATERNA, AS DIFICULDADES 
ENCONTRADAS DURANTE A 
EXECUÇÃO DAS TAREFAS, 

PRINCIPALMENTE NA , INCLUSIVE 
RELATIVAS À MANIPULAÇÃO DO 

APP. 

 
-------- 

 Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 Inicialmente, após a leitura das informações para o usuário esse DE, existe, no App, uma 

etapa inicial com a abordagem de objetos do saber, referentes a conhecimentos prévios úteis 

para o desenvolvimento das demais Tarefas. Nessa etapa do dispositivo, são abordados os 

saberes relativos às médias aritmética e ponderada. Visualizações para possíveis observações, 

em representação no registro gráfico, ocorreram apenas na reta numérica, onde estavam 

dispostos os corpos, com ilustração de uma balança indicando quando ocorre e quando não 

ocorre o devido equilíbrio entre eles, como destacamos na Figura 124. 
 

Figura 124 – App GeoGebra Unidimensional / Interface Gráfica 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

 Para utilizar o modelo tecnológico do DE, referente ao estudo unidimensional do CM, 

basta acessar o endereço: https://www.geogebra.org/m/v5axqev9 ou no QR Code da            

Figura 125. 

 

Figura 125 – App para CM Unidimensional no GeoGebra 

 
Fonte: http://qrcode.kaywa.com/dashboard/ 
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2) Dispositivo experimental para análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos 

relacionados ao estudo do centro de massa no espaço bidimensional, utilizando o ambiente 

computacional GeoGebra. 

 

 O segundo DE no ambiente GeoGebra que foi aplicado refere-se ao estudo do CM, 

agora para corpos dispostos bidimensionalmente, no decorrer de no máximo 50 minutos. Nessa 

fase, já usamos a nomenclatura Centro de Massa, mas ainda lembrando a ideia de Ponto de 

Equilíbrio durante o App. As tarefas, com suas subtarefas vinculadas, podem ser observadas no 

Quadro 39. 

 

Quadro 39 – Tarefas do DE / App para CM Bidimensional 

TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 

: OBSERVAR PONTOS CARTESIANOS, INDICADOS 
NO REGISTRO NUMÉRICO E RESOLVER AS 

SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 
: Determinar as distâncias do ponto de (3, 

5) até os eixos Ox e Oy, respectivamente, no 
registro numérico. Generalizar o raciocínio 
para um ponto qualquer (x, y), na língua 
materna; 

: Colocar em ordenação horária ou anti-
horária, os conjuntos de pontos indicados no 
App, a partir de um determinado ponto fixo 
inicial, no registro numérico. Descrever a 
técnica utilizada, em língua materna. 
 
 

: INDICAR O CENTRO DE MASSA, NO REGISTRO 
NUMÉRICO, ENTRE DOIS CORPOS, POSSUINDO 

MASSAS IGUAIS OU DISTINTAS, APOIADOS NUM 
NO PLANO CARTESIANO, EM PONTOS 

DETERMINADOS, CONFORME INDICADO A SEGUIR. 
DESCREVER A TÉCNICA UTILIZADA, EM LÍNGUA 

MATERNA E NO REGISTRO NUMÉRICO. (OBS: NÃO 
PROSSEGUIR ANTES DE EFETIVAR OS DOIS 
ITENS, ALTERANDO OS VALORES NO APP): 

A) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS (4, 2) E (– 2, 
5) DO PLANO, COM MASSAS IGUAIS A 2 G; 

B) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS        (– 7, – 2) 
E (5, 6) DO PLANO, COM MASSAS DISTINTAS 

RESPECTIVAMENTE IGUAIS A 3 G E 5 G. 

---------- 
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TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 
: INDICAR O CENTRO DE MASSA, NO REGISTRO 

NUMÉRICO, ENTRE TRÊS CORPOS, POSSUINDO 
MASSAS IGUAIS OU DISTINTAS, APOIADOS NUM 

NO PLANO CARTESIANO, EM PONTOS 
DETERMINADOS, CONFORME INDICADO A SEGUIR. 

DESCREVER A TÉCNICA UTILIZADA, EM LÍNGUA 
MATERNA E NO REGISTRO NUMÉRICO. (OBS: NÃO 

PROSSEGUIR ANTES DE EFETIVAR OS DOIS 
ITENS, ALTERANDO OS VALORES NO APP): 

A) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS (5, 0), (– 3, 7) 
E (2, – 4) DO PLANO, COM MASSAS IGUAIS A 3 G; 

B) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS        (– 3, 3), 
(0, 1) E (6, 2) DO PLANO, COM MASSAS DISTINTAS 

RESPECTIVAMENTE IGUAIS A 1 G, 2 G E 4 G. 

---------- 

: INDICAR O CENTRO DE MASSA, NO REGISTRO 
NUMÉRICO, ENTRE QUATRO CORPOS, 

POSICIONADOS EM (3, – 5), (0, 7), (– 2, – 4), (5, 7) 
POSSUINDO MASSAS RESPECTIVAMENTE IGUAIS A 

2 G, 4 G, 3 G E 1G. DESCREVER A TÉCNICA 
UTILIZADA, EM LÍNGUA MATERNA E NO REGISTRO 

NUMÉRICO. 

---------- 

: INDICAR EM LINGUA MATERNA, A PARTIR DA 
OBSERVAÇÃO DO VIDEO, INDICADO NO LINK 
ABAIXO, O CONCEITO DE CENTRO DE MASSA. 

 

Link do vídeo para assistir em QR Code 

: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS 
DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE A 

EXECUÇÃO DAS TAREFAS, INCLUSIVE RELATIVAS 
À MANIPULAÇÃO DO APP. 

---------- 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na tela inicial do App, são apresentadas as informações para o usuário compreender 

sobre a mobilidade no DE, posteriormente seguindo para a etapa que abarca objetos 

matemáticos de conhecimento prévios, que fazem parte do habitat do CM, e que são necessários 

à compreensão das novas tecnologias e suas respectivas técnicas associadas: distância de um 

ponto do plano aos eixos coordenados e ordenação horária e anti-horária de pontos. O último 

dos conhecimentos prévios foi cobrado para que o estudante, ao manipular o App, com base nas 

tarefas do DE, pudesse colocar pontos dispostos no plano a fim de, ordenadamente, serem os 

vértices de um quadrilátero. As visualizações para as observações que levaram os estudantes a 

descrever suas técnicas ocorrem no registro gráfico, no plano cartesiano, com suporte de uma 

balança para indicar o equilíbrio ou não dos corpos na janela 3D (Figura 126). 
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Figura 126 – App GeoGebra Bidimensional / Interface Gráfica 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Durante a aplicação desse DE, em uma das tarefas, que abordou a descrição crítica de 

um vídeo a ser assistido, os estudantes receberam fones de ouvido (Figura 127) para esse fim. 

Esse modelo tecnológico para uso DE do estudo de CM Bidimensional pode ser acessado em: 

https://www.geogebra.org/m/zzgpwzee ou pelo QR Code da Figura 128. 

 

Figura 127 – App para CM Bidimensional no GeoGebra 

 
Fonte: http://qrcode.kaywa.com/dashboard/ 

 
 
 
 

 

Figura 128 – App para CM Bidimensional no GeoGebra 

 
Fonte: http://qrcode.kaywa.com/dashboard/ 
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3) Dispositivo experimental para análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos 

relacionados ao estudo do centroide de figuras planas simples, utilizando o ambiente 

computacional GeoGebra. 

 

 O CM de figuras simples e composições contendo essas figuras faz parte da abordagem 

do terceiro DE no GeoGebra, que deveria ser aplicado num período de 50 minutos, porém foi 

necessária a extensão desse tempo. Utilizaremos, também nessa sessão, como nomenclatura 

para o CM, Centroide, o que pode ser observado na análise institucional do LD, que representa 

o centro geométrico das figuras planas. Esse estudo foi realizado por meio de tarefas e 

subtarefas, a serem explicitadas no Quadro 40. 

 

Quadro 40 – Tarefas do DE / App para CM de Figuras Simples 

TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 

: DETERMINAR O VALOR DE ÁREAS 
E MASSAS DAS FIGURAS SIMPLES 

(FS), NAS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 
: Calcular a área das FS (Quadrado, Retângulo, Triângulo 

e Círculo) a seguir, a partir dos pontos do plano cartesiano que 
indicam os seus vértices, detalhando a técnica utilizada, nos 
registros que achar mais adequados: (OBS: para o Círculo são 
dados o ponto que indica o centro e a medida do seu raio) 
a) Retângulo de vértices: A(2, 4), B(– 3, 4),               C(– 3, – 
5) e D(2, – 5); 
b) Triângulo de vértices: A(1, 7), B(5, 2), C(3, – 2); 
c) Círculo de centro C(– 2, 5) e raio 2 u.c. 

: Calcular o valor das massas nas FS, a seguir, a partir dos 
pontos do plano cartesiano que indicam os seus vértices, dado 
o valor de sua densidade superficial, no registro numérico: 
a) Retângulo de vértices: A(4, 2), B(– 1, 2), C(– 1, 5) e D(4, 5); 
b) Triângulo de vértices: A(2, 0), B(4, 6), C(6, 0); 
c) Círculo de centro C(1, 3) e raio 1,5 u.c. 
 
 

: INDICAR O CENTRO DE MASSA 
(CENTROIDE), NO REGISTRO 

NUMÉRICO, DAS FS, DADOS OS SEUS 
VÉRTICES (OU CENTRO E RAIO PARA 
O CÍRCULO), NOS CASOS A SEGUIR. 

ARGUMENTE SOBRE SUAS ESCOLHAS 
EM LÍNGUA MATERNA: 

A) RETÂNGULO DE VÉRTICES: A(1, 1), 
B(1, 5), C(8, 5) E D(8, 1); 

B) TRIÂNGULO DE VÉRTICES: A(3, 0), 
B(5, 2), C(1, 7); 

C) CÍRCULO DE CENTRO C(2, 4) E 
RAIO 3 U.C. 

--------- 
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TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 

: INDICAR O CENTROIDE DAS 
COMPOSIÇÕES COM ÁREAS DE 

FIGURAS COMPOSTAS (FC), 
DESENVOLVENDO AS SEGUINTES 

SUBTAREFAS: 

: Determine o centro de massa da secção transversal, de 
uma viga (em formato de T), formando uma FC, no registro                             
numérico,         formada por áreas       de retângulos com 
vértices em:  ; 

, e 

: Descrever, em língua materna, no registro numérico e/ou 
algébrico, como obter o centro de massa da secção 
considerada na , a partir dos centroides de cada uma das 
FS que compõem a FC; 

: Determine o centro de massa da FC, formada pelo área 
do retângulo de vértices , 
pela área do triângulo de vértices  e 

pela retirada da área do círculo de centro  e raio 2 

u.c; 
: Descrever, em língua materna, no registro numérico e/u 

algébrico, como obter o centro de massa da FC considerada 
na , a partir dos centroides de cada uma das FS que a 
compõem. 
 

: DESCREVER, NA LÍNGUA 
MATERNA, AS DIFICULDADES 
ENCONTRADAS DURANTE A 
EXECUÇÃO DAS TAREFAS, 

PRINCIPALMENTE NA TAREFA , 
INCLUSIVE RELATIVAS À 
MANIPULAÇÃO DO APP. 

--------- 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

As informações quanto à mobilidade e à escrita durante as execuções no App aparecem 

na tela inicial. Em seguida, como em todos os DE com o GeoGebra, aparece a etapa de 

conhecimentos prévios, que aborda o objeto do saber: áreas de figuras planas (retângulo, 

triângulo e círculo). Durante as etapas, foram utilizadas, para a representação no registro 

gráfico, as janelas 2D e 3D, onde são exibidos, conforme necessidade, vértices e elementos das 

figuras para o estudante observar e poder tirar conclusões relacionando este registro com o 

registro numérico, que lhe são solicitadas. Na janela 3D, ocorre eventualmente a exposição uma 

balança que possibilita a ideia de equilíbrio para as figuras (Figura 129).  
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Figura 129 – App GeoGebra Figuras Simples / Interface Gráfica 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

O modelo tecnológico para o DE do estudo de CM para Figuras Planas Simples pode 

ser acessado na página eletrônica: https://www.geogebra.org/m/dc2agbru ou pelo QR Code da 

Figura 130. 
 

 

Figura 130 – App para CM Figuras Simples no GeoGebra 

 
Fonte: http://qrcode.kaywa.com/dashboard/ 

 

4) Dispositivo experimental para análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos 

relacionados ao estudo do centroide de figuras planas diversas, utilizando o ambiente 

computacional GeoGebra. 

 

No quarto DE, temos a abordagem do CM de Figuras Diversas que compreendem as 

formadas por gráficos de funções reais. Esse processo deveria ocorrer num tempo máximo de 

40 minutos, porém necessitou de acréscimos. Suas tarefas e subtarefas estão descritas no 

Quadro 41. 
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Quadro 41 – Tarefas do DE / App para CM de Figuras Diversas 

TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 
: CALCULAR A ÁREA DA FIGURA 

PLANA DIVERSA (FD), FORMADA 
PELO GRÁFICO DAS FUNÇÕES REAIS  

 E  , NO 
INTERVALO ENTRE 0 E 3, NO 

REGISTRO ALGÉBRICO (COM A 
DEVIDA CONVERSÃO PARA O 

REGISTRO NUMÉRICO AO 
ESTABELECER ESSE VALOR). 

-------- 

: ANALISAR E DESCREVER O 
DESENVOLVIMENTO DA 

TECNOLOGIA QUE GERA A TÉCNICA 
PARA O CÁLCULO DAS 

COORDENADAS DO CENTRO DE 
MASSA, DA REGIÃO SOB O GRÁFICO 

DA FUNÇÃO F(X), DEFINIDA NUM 
INTERVALO DADO  E ACIMA DO 

EIXO OX, NA LÍNGUA MATERNA, 
COM PALAVRAS PRÓPRIAS, APÓS 

LEITURA E ENTENDIMENTO (PARA A 
VERIFICAÇÃO INICIAL CONSIDERE 

 E A = 1 E B = 5). 

-------- 

: DETERMINAR O CENTRO DE 
MASSA DAS FD, EXECUTANDO AS 

SUBTAREFAS A SEGUIR: 

: Calcular a área da região plana delimitada entre o gráfico 
da função real, , no intervalo entre – 1 e 
3 e o eixo Ox, utilizando os registros algébrico e numérico. 

: Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, 
em , utilizando os registros algébrico e numérico; 

: Calcular a área da região plana delimitada pelos gráficos 
da função real,  e a função real no 
intervalo entre 0 e 4, utilizando os registros algébrico e 
numérico; 

: Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, 
em S , utilizando os registros algébrico e numérico. 
 

: DESCREVER, NA LÍNGUA 
MATERNA, AS DIFICULDADES 
ENCONTRADAS DURANTE A 
EXECUÇÃO DAS TAREFAS, 

PRINCIPALMENTE NA TAREFA , 
INCLUSIVE RELATIVAS À 
MANIPULAÇÃO DO APP. 

-------- 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na tela inicial do App, aparecem as informações para as manipulações do usuário. 

Prosseguindo, temos a primeira etapa de atividades, referente aos conhecimentos prévios, que 

se refere ao cálculo da área de regiões limitadas por gráficos de funções. Para essa manipulação, 

esperava-se que o estudante usasse o registro algébrico a fim de efetuar as técnicas estudadas 

em integral definida, o que pôde acontecer com auxílio do GeoGebra Offline, mediante a 

relação que o discente possui com esse instrumento, conhecendo os comandos e sintaxes 

necessários para esse fim.  
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Todo o progresso desse DE tecnológico é proposto com conversões entre os registros 

algébrico, numérico e gráfico (a partir da janela 2D no App), como observamos na Figura 131. 

  

Figura 131 – App GeoGebra Figuras Diversas / Interface Gráfica 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Através da página, cujo endereço eletrônico é https://www.geogebra.org/m/mbqzgdwv, 

podemos utilizar o modelo tecnológico para o DE, o estudo do CM de Figuras Diversas, que 

também pode ser encontrado usando o QR Code da Figura 132. 

 
 

Figura 132 – App para CM Figuras Diversas no GeoGebra 

 
Fonte: http://qrcode.kaywa.com/dashboard/ 

 

5) Dispositivo experimental para análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos 

relacionados ao Teorema de Pappus-Guldin, utilizando o ambiente computacional 

GeoGebra. 

 

O quinto e último DE no GeoGebra abordava a aplicação para o estudo do CM, o 

Teorema de Pappus-Guldin, e deveria ocorrer no período de tempo de 40 minutos, porém, assim 

como nos dois anteriores, foi necessário acréscimo no tempo. O Quadro 42 traz as tarefas e 

subtarefas propostas para esse dispositivo. 
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Quadro 42 – Tarefas do DE / App para o Teorema de Pappus Guldin 

TAREFAS ( ) SUBTAREFAS ( ) 
: DETERMINAR A DISTÂNCIA ENTRE 

UM PONTO P E UMA RETA R (NA FORMA 
GERAL) DADOS, NO REGISTRO 

NUMÉRICO, PARA CADA CASO A SEGUIR 
(OBS: NÃO PROSSEGUIR ANTES DE 

EFETIVAR OS TRÊS ITENS, ALTERANDO 
OS VALORES NO APP). 

A) CONSIDERAR  E A RETA 
; 

B) CONSIDERAR  E A RETA 
; 

C) CONSIDERAR  E A RETA 
. 

-------- 

: ANALISAR E DESCREVER O 
DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA 

QUE SUSTENTA A TÉCNICA PARA O 
CÁLCULO DO VOLUME DO SÓLIDO 

GERADO A PARTIR DA REVOLUÇÃO, EM 
RELAÇÃO A UM DADO EIXO R, DA 

REGIÃO PLANA DELIMITADA PELOS 
GRÁFICOS DAS FUNÇÕES REAIS  y = f(x) 
E y = g(x) NUM INTERVALO DADO , 

NA LÍNGUA MATERNA, COM PALAVRAS 
PRÓPRIAS, APÓS LEITURA E 

ENTENDIMENTO (PARA A VERIFICAÇÃO 
INICIAL CONSIDERE , 

 E  E B = 3). 

-------- 

: DETERMINAR O CENTRO DE MASSA 
DAS FD, EXECUTANDO AS SUBTAREFAS 

A SEGUIR: 

: Calcular a área da região delimitada pelos gráficos 
das funções reais,  e , para 
o intervalo entre – 2 e 2, utilizando os registros algébrico e 
numérico; 

: Determinar as coordenadas do Centro de Massa da 
FD, em , utilizando os registros algébrico e numérico e 
indicar o que acontece de particular nessa situação, em 
relação a esses valores; 

: Determinar a distância do Centro, encontrado em , 
até a reta r, em cada caso, no registro numérico (OBS: Não 
avançar continuando, enquanto não efetuar os três 
casos): 
a) Considerar ; 
b) Considerar ; 
c) Considerar . 

: Calcular o volume, gerado a partir da rotação da 
região delimitada em , em torno da reta, em cada caso 
na , no registro numérico, utilizando o Teorema de 
Pappus-Guldin. (OBS: Não avançar continuando, 
enquanto não efetuar os três casos). 
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: DETERMINAR O CENTRO DE MASSA 
DAS FDC, EXECUTANDO AS 

SUBTAREFAS A SEGUIR: 

: Calcular a área da região plana, da FDC formada pela 
delimitação dos gráficos das funções reais, 

 e , no intervalo entre 
0 e 3, pelo retângulo de vértices 

 e pelo triângulo de vértices 
, utilizando os registros algébrico e 

numérico; 
: Determinar as coordenadas do Centro de Massa da 

FDC, em , utilizando os registros algébrico e numérico; 
: Calcular a distância do Centro, encontrado em , até 

a reta , no registro numérico. 
: Calcular o volume, gerado a partir da rotação da 

região delimitada em , em torno da reta r, na , no 
registro numérico utilizando o Teorema de Pappus-Guldin.  
 

: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, 
AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, 
PRINCIPALMENTE NA TAREFA , 

INCLUSIVE RELATIVAS A 
MANIPULAÇÃO DO APP. 

-------- 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Inicialmente, no App, são descritas as informações sobre sua manipulação. Em seguida, 

na primeira etapa, encontramos uma abordagem de conhecimentos prévios sobre a 

determinação de distâncias entre pontos e retas no plano cartesiano. Nesse momento, as 

mobilizações ocorridas podem acontecer ou com representações no registro gráfico ou no 

registro numérico, através de técnicas utilizadas para esse fim, advindas de conhecimentos 

provenientes da Educação Básica. Ainda é possível, aqui, o suporte do GeoGebra Offline a fim 

de efetuar as técnicas associadas ao estudo de integral definida quanto à determinação de áreas 

e coordenadas dos centroides, desde que o estudante tenha a apropriação devida sobre o 

instrumento, em relação a seus comandos específicos.  

Durante o desenvolvimento das tarefas nesse DE tecnológico, a abordagem foi feita com 

conversões, principalmente entre os registros algébrico e gráfico, mediante as janelas 2D e 3D, 

possibilitando a mobilização de ostensivos visuais, como destacamos na Figura 133. 

Ao acessar o endereço https://www.geogebra.org/m/yv6aaa45, é possível fazer uso 

desse modelo tecnológico para o DE do Teorema de Pappus-Guldin, também encontrado 

através do QR Code da Figura 134. 
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Figura 133 – App GeoGebra Teorema de Pappus / Interface Gráfica 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 
 

Figura 134 – App para o Teorema de Pappus no GeoGebra 

 
Fonte: http://qrcode.kaywa.com/dashboard/ 

 

 E, com isso, fechamos a descrição dos DE tecnológicos, no ambiente computacional 

GeoGebra e com a utilização de MC. Na sequência, apresentaremos a análise a priori para as 

tarefas desses dispositivos. 

 
7.2. ANÁLISE A PRIORI DAS TAREFAS DOS DISPOSITIVOS EXPERIMENTAIS   

 

No capítulo de metodologia, destacamos que o momento da análise a priori nos 

possibilita fazer o estudo das condições para realizar as tarefas e subtarefas propostas, traçando 

os seus objetivos, explicitando as técnicas vinculadas à instituição de referência para realização 

destas, bem como colocando em destaque as variáveis didáticas que, para Henriques (2014, 

p.35), “[...] são dados ou conhecimentos da situação que estão aos cuidados do 

professor/pesquisador. Quando tais variáveis assumem diferentes valores, modificam a 

situação”. Além disso, é nesse momento que traçaremos as possibilidades de execuções dessas 

tarefas, com resultados esperados, pré-requisitos e competências. 
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Um fato que destacamos aqui, está relacionado com as escolhas estruturais das tarefas 

e subtarefas propostas nessa análise a priori e posteriormente, no capítulo seguinte, à análise a 

posteriori. Essas escolhas nos levaram a considerar certas subtarefas relativas a uma 

determinada tarefa, tendo execuções dependente de diferentes técnicas e tecnologias. Isso pode 

ser observado, por exemplo, no DE com modelos concretos, da sessão 3, especificamente na 

tarefa , em que em sua subtarefa , para determinação da área das FS (Figuras Simples), 

dispomos pelo menos de quatro técnicas distintas, uma para cada tipo de figura plana. 

Visto isso, após defesa desse trabalho, nos foi sugerido algumas alterações que 

desmembravam tais subtarefas, as transformando em tarefas distintas, o que nesse momento 

optamos por não acatar, por fatores referentes a tempo, formatação e acréscimo no tamanho 

desse documento de tese. Porém, nos diversos momentos em que ocorrer a divulgação cientifica 

desses resultados, levaremos em conta esses direcionamentos.     

Logo, seguimos com a apresentação de nossa análise a priori, destacando os pontos 

citados em relação aos dois conjuntos de DE que ocorrem com a utilização de MC e no ambiente 

computacional GeoGebra, respectivamente. 

 

7.2.1. ANÁLISE A PRIORI – DISPOSITIVOS PARA MODELOS CONCRETOS 

 

 Passamos agora a observar pontos para analisar a priori os nossos DE vinculados ao uso 

de MC. Tratamos inicialmente do DE para aplicação na primeira sessão, que diz respeito ao 

estudo unidimensional do CM.  

 Além das variáveis didáticas consideradas durante as diversas tarefas, a balança de 

precisão, a régua para medição das figuras, bem como os pesos utilizados tanto na determinação 

do CM em uma dimensão quanto em duas dimensões, também se configuraram como tais 

elementos. Essas variáveis didáticas são consideradas como controladas pelo pesquisador, no 

ato de confecção dos materiais para aplicação da SD. 

  

1) Dispositivo experimental, envolvendo a utilização de modelos concretos para análise das 

práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centro de massa, no 

espaço unidimensional. 

 

 A primeira tarefa ( ) a ser abordada, proposta nesse DE, é organizada por três 

subtarefas e traz o seguinte enunciado: 
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 CONSIDERAR CORPOS DE DIFERENTES MASSAS QUE SE ENCONTRAM NO 

KIT E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA REALIZAR 

AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 Estabelecer, utilizando a balança de precisão, a massa dos corpos que se 
encontram no kit; 

 

Identificar o ponto de equilíbrio, de n corpos com massas iguais ou distintas, no 
registro numérico, apoiados numa superfície plana (barra plana enumerada, 
dando uma ideia unidimensional), considerando as seguintes condições: 
a) Os corpos são colocados nas posições – 3 e 7 da barra, com massas iguais; 
b) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8 e 4 da barra, com massas 
distintas; 
c) Os corpos são colocados corpos nas posições – 9, – 4, e 7 da barra, com 
massas iguais; 
d) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8, 1 e 5 da barra, com massas 
distintas; 
e) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8, – 1, 3 e 7 da barra, com 
massas distintas. 

 
Representar cada uma das situações dadas na , numa reta numérica dada, no 
registro gráfico, marcando a posição dos corpos (indicando a massa em cada 
posição) e do ponto de equilíbrio. 

 

 Apresentamos, a seguir, a análise de cada uma das subtarefas, iniciando esse processo 

pela .  

 

 
Estabelecer, utilizando a balança de precisão, a massa dos corpos que se encontram 

no kit; 

 

Objetivo da : Conduzir os estudantes na realização das devidas medições de massa dos 

corpos disponibilizados no kit, com o instrumento experimental (uma balança de precisão), 

inferindo os valores iguais ou distintos. 

Análise a priori da :  

Os estudantes, de posse do kit distribuído para cada dupla, devem medir as massas dos 

corpos “esféricos” disponibilizados na balança de precisão (Figura 135). Por exemplo, ao 

colocar a “esfera” rosa, obtemos como medida . Esses valores, recolhidos no registro 

numérico, devem ser anotados no manuscrito de prática, no ambiente papel/lápis, por um dos 

membros da dupla. Os corpos não são padronizados e possuem grupos com massas distintas em 

cada kit disponibilizado.  
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Os ostensivos materiais mobilizados, referentes às massas, podem sofrer interferências, 

quanto à manipulação e destreza do estudante junto ao equipamento, tendo alterações de 1 g, 

para mais ou para menos, o que não interfere no processo posterior para equilíbrio desses 

corpos. Ostensivos orais e visuais, nessa execução, também serão necessários, pois um dos 

estudantes mede enquanto o outro anota esses valores com ostensivos escritos, o que configura 

uma das possibilidades, sendo a outra relativa a apenas um dos estudantes cumprir as duas 

etapas (medir e anotar), gerando mais erros experimentais. 

 

Figura 135 – Medição de corpos na balança para o CM unidimensional 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

Variáveis Didáticas da : Nessa subtarefa, a variável didática é a constante m, que 

representa a massa a ser medida, na balança, pelos estudantes que, a depender do manuseio, 

podem afetar esse valor.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes necessitam, nessa subtarefa, manusear 

corretamente o material experimental auxiliar, a balança de precisão, e serem capazes, mediante 

conhecimentos no registro numérico, conhecendo o conjunto dos números naturais, de observar 

e colher essas medidas. 

 

 

Identificar o ponto de equilíbrio, de n corpos com massas iguais ou distintas, no 
registro numérico, apoiados numa superfície plana (barra plana enumerada, dando 
uma ideia unidimensional), considerando as seguintes condições: 
a) Os corpos são colocados nas posições – 3 e 7 da barra, com massas iguais; 
b) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8 e 4 da barra, com massas distintas; 
c) Os corpos são colocados corpos nas posições – 9, – 4, e 7 da barra, com massas 
iguais; 
d) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8, 1 e 5 da barra, com massas 
distintas; 
e) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8, – 1, 3 e 7 da barra, com massas 
distintas. 
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Objetivo da : Determinar aproximadamente o ponto de equilíbrio para corpos com 

diferentes massas, dispostos em uma reta, em posições pré-determinadas, mediante escolha 

adequada do posicionamento de um suporte material. 

Análise a priori da :  

Os estudantes, munidos das massas medidas na subtarefa anterior, devem dispor os 

corpos “esféricos”, conforme quantidade e tipo indicados em cada item, numa régua, com 

graduação própria fornecida de massa 20 g.  

Inicialmente, disporão dois corpos com massas iguais nessa régua dada, nas posições       

– 3 e 7, como fizemos com as “esferas” vermelhas, de massas 7 g cada, da Figura 136. No 

registro gráfico, deverão perceber, com auxílio do ostensivo visual, para localização do ponto 

de equilíbrio, que este se encontra na posição 1 fazendo a conversão para o registro numérico. 

Pela técnica convencional para determinação desse ponto, devemos fazer a média aritmética, 

que resulta em , visto que, nesse caso, a execução não depende do valor das 

massas. Um erro de uma unidade a menos pode ocorrer, em relação ao valor real de equilíbrio, 

por questões relativas ao peso dos corpos em detrimento do peso da régua, por exemplo, ou 

posicionamento não exato das “esferas”. 

 

Figura 136 – Equilíbrio de dois corpos com massa iguais / Unidimensional 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

 Passa-se então para verificarem o equilíbrio de dois corpos, agora com massas distintas, 

também dispostos na mesma régua, como na Figura 137, com as “esferas” verdes, uma na posição 

– 8 com massa 3 g e outra na posição 4 com 4 g. Nesse caso, a massa escolhida para os corpos 

influencia, pois, quanto mais massa tiver um determinado corpo em relação ao outro, mais próximo 

o ponto de equilibro será deste.  No nosso exemplo, o equilíbrio ocorre com o uso do ostensivo 

visual, no registro gráfico, na posição – 0,5, que terá sua representação convertida para o registro 



217 
 

numérico. Usando a técnica institucionalizada, vista na análise do LD,  

aproximadamente, o que gera uma diferença, no registro numérico, de 0,6 para menos em 

relação ao experimental obtido. 

 

Figura 137 – Equilíbrio de dois corpos com massas distintas / Unidimensional 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

 Na sequência, agora, a tarefa é similar e relativa a três corpos com massas iguais, os 

quais os estudantes devem dispor nas posições – 9, – 4, e 7. Escolhemos, para ilustração, como 

na Figura 138, “esferas” azuis, colocadas nesses locais, com massas 4 g. Por observação e 

adaptação para ocorrência do equilíbrio, encontramos a posição – 1, marcada no ambiente 

papel/lápis, com representação no registro numérico. Usando a técnica institucionalizada,     

 , o que gera uma diferença para menos de 1 em relação ao empírico.  

 

Figura 138 – Equilíbrio de três corpos com massas iguais / Unidimensional 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

 Três corpos agora devem ser dispostos pelos discentes nas posições – 8, 1 e 5. 

Consideramos, para exemplificar a situação, massas respectivas para essas posições das 
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“esferas” laranjas presentes na Figura 139, de 4 g, 3 g e 4 g, que, por observação, no registro 

gráfico, com a utilização do ostensivo visual para localizar o ponto, encontramos – 0,5 

aproximadamente, convertido para o registro numérico. E, pela técnica usual, 

institucionalizada, o correto, do ponto de vista teórico, seria , o 

que gerou a maior diferença em relação ao empírico até o momento, de 1,3 para mais.    

 

Figura 139 – Equilíbrio de três corpos com massas distintas / Unidimensional 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

 Por fim, na subtarefa, deve ocorrer a determinação do equilíbrio de quatro corpos com 

massas distintas alocados nas posições – 8, – 1, 3 e 7. Escolhemos, como situação ilustrativa, 

destacada na Figura 140, corpos rosas, com massas nas posições dadas, respetivamente de 6 g, 

4 g, 3 g e 4 g, o que levou ao equilíbrio ocorrer, na posição – 0,4 aproximadamente, logo após 

convertido na representação do registro numérico. O real valor é dado pela técnica, no registro 

numérico, por , diferindo de 1,2 para menos em relação ao 

valor experimental encontrado. 

 

Figura 140 – Equilíbrio de quatro corpos com massas distintas / Unidimensional 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 
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   Através da análise dos itens da subtarefa, percebemos a importância que existe, no 

manuseio dos estudantes, quanto ao instrumento concreto, para minimizar os erros, mesmo que 

esses sejam inevitáveis por questões relativas à confecção dos materiais, que não são ideais, do 

ponto de vista teórico, destacado, por exemplo, na análise institucional dos LD. Isso gera as 

diferenças explicitadas entre o que é experimental e o determinado pela técnica usual para o 

objeto matemático. 

Variáveis Didáticas da : Na subtarefa, as variáveis didáticas mobilizadas são: a constante 

m, que indica o valor das massas escolhidas pelos estudantes e geram equilíbrios distintos nas 

situações para corpos com valores distintos; e as posições indicadas para os corpos na reta. 

Além disso, temos a posição de equilíbrio que denotamos de , mas o estudante é livre para 

sua escrita que, por observação e manuseio, pode ser distinta para cada dupla, mesmo para 

massas iguais.  

Pré-requisitos e Competências da : O correto manuseio, feito pelos estudantes, da régua 

e dos corpos “esféricos”, faz-se necessário, bem como o conhecimento relativo ao conjunto dos 

números inteiros, para observar as posições no instrumento auxiliar de medição, no registro 

gráfico. 

 

 

Representar cada uma das situações dadas na , numa reta numérica dada, no 

registro gráfico, marcando a posição dos corpos (indicando a massa em cada posição) 

e do ponto de equilíbrio. 

 

Objetivo da : Representar as posições dos corpos observados experimentalmente, bem 

como do ponto de equilíbrio entre eles, no registro gráfico, em uma reta numérica dada. 

Análise a priori da :  

A partir dos dados colhidos na subtarefa anterior, a proposta para os estudantes é a de 

marcar os pontos encontrados, como determinação do equilíbrio dos corpos, indicando suas 

posições e massas dos demais corpos do sistema. Numa reta numérica dada, para cada uma das 

situações, com esses resultados no registro numérico, convertê-los novamente para o gráfico, 

com o ostensivo escrito, como destacamos todas as cinco possibilidades, através do exemplo 

presente na Figura 141.   
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Figura 141 – Localização dos corpos e pontos de equilíbrio no CM unidimensional 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as posições e pontos de equilíbrio 

encontrados na tarefa anterior, bem como as massas desses corpos, experimentalmente 

determinados pelos estudantes, que precisam ser representadas no registro gráfico, na reta 

numérica real, com ostensivos escritos.  

Pré-requisitos e Competências da : Ocorre a necessidade de utilizar corretamente o 

ambiente lápis/papel a fim de marcar os pontos exatos definidos na execução da subtarefa 

anterior, no registro gráfico. 

 
 Posteriormente, nesse primeiro DE, são enunciadas duas tarefas, sem subtarefas 
associadas, que seguem em nossa análise. 
 

 

 

INDICAR UMA TÉCNICA (NO REGISTRO ALGÉBRICO E/OU LINGUA 

MATERNA) PARA CALCULAR O PONTO DE EQUILÍIBRIO DE N CORPOS 

COM N MASSAS IGUAIS OU DISTINTAS, DA TAREFA ANTERIOR. 

 
Objetivo da : Indicar, com representação na língua materna e/ou registro algébrico, uma 

técnica que permita determinar os pontos de equilíbrio entre corpos com massas diversas, 

dispostos em uma reta numérica. 

Análise a priori da :  

Os estudantes, de posse dos dados e levantamentos das observações sobre a tarefa 

anterior, principalmente nos registros numérico e gráfico, devem explicitar, em língua materna, 
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ou através de uma representação no registro algébrico, uma técnica para encontrar o ponto de 

equilíbrio para n corpos com n massas. 

Esperamos que os estudantes consigam, através da linguagem corrente ou 

principalmente por meio da representação algébrica, explicitar a técnica relativa à determinação 

do CM, similar ao cálculo da média ponderada, como indicador de solução para o valor da 

posição de equilíbrio, ou seja: 

 

Em que  é a localização do ponto de equilíbrio do sistema de corpos dispostos numa 

reta, com  e , tal que , as posições desses corpos nesse ente geométrico. 

Possivelmente, uma boa parte dos estudantes não conseguirá fazer a representação, com 

a simbologia algébrica de somatório, podendo exprimir, ao menos, o primeiro membro da 

igualdade acima, para , o qual nós estabelecemos como a posição do ponto de equilíbrio. 

Ainda, podemos nos deparar, ao invés de o discente representar no registro algébrico, durante 

sua narrativa, na língua materna, este sujeito traga exemplificações na representação do registro 

numérico como tentativa de generalização da técnica.  

Variáveis Didáticas da : Como variáveis didáticas, temos a técnica enunciada pelos 

estudantes, que será abordada nos registros da língua materna e/ou algébrico ou mesmo não ser 

possível representá-la, deixando apenas uma tentativa de ilustração.  

Pré-requisitos e Competências da : No ambiente papel/lápis, os estudantes precisam ser 

aptos a converter as informações nas representações dos registros mobilizados durantes as 

subtarefas anteriores a fim de enunciar a nova técnica, seja no registro algébrico, seja em língua 

materna. 

 
Seguimos então para a última tarefa desse DE, que envolve o discorrer sobre o 

desenvolvimento discente nesse dispositivo. 

 

 
DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NA . 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 
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Análise a priori da :  

Os estudantes devem narrar, em língua materna, as dificuldades encontradas durante as 

execuções de tarefas e desenvolvimento das técnicas de forma pessoal, abarcando entraves 

durante observações, medições e representações, em qualquer um dos registros semióticos 

mobilizados ou mesmo na manipulação dos instrumentos usados para a tecnologia dos modelos 

concretos. 

Aqui devem surgir dificuldades quanto à representação no registro gráfico, ao marcar 

os pontos, mas, principalmente, quanto à manipulação dos materiais concretos, principalmente 

nos momentos experimentais de equilíbrio dos corpos. Além disso, os entraves para descrever 

uma técnica que esteja ligada à forma para determinação dos pontos de equilíbrio, 

principalmente no registro algébrico, que, nesse DE, para essa execução, predominantemente 

foram utilizados ostensivos visuais e verbais. Em nosso ponto de vista serão preponderantes, 

na perspectiva discente.  

Variáveis Didáticas da : As variáveis estão ligadas às diversas formas de articulação 

linguística dos estudantes para descrever seus entraves durante a execução das tarefas e 

subtarefas, no ambiente papel/lápis.  

Pré-requisitos e Competências da : Ter executado as tarefas anteriores e se deparado com 

entraves no decorrer das atividades. 

 

Seguimos agora para o DE que será aplicado na segunda sessão, voltado para o estudo 

bidimensional do CM.  

 

2) Dispositivo experimental, envolvendo a utilização de modelos concretos para análise das 

práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centro de massa, no 

espaço bidimensional. 

 

Como primeira tarefa desse DE, apresentamos a , que é organizada com três subtarefas 

e traz o seguinte enunciado: 

 

 CONSIDERAR CORPOS DE DIFERENTES MASSAS QUE SE ENCONTRAM NO 

KIT E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA REALIZAR 

AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 Estabelecer, utilizando a balança de precisão, a massa dos corpos que se 
encontram no kit; 
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Identificar o ponto de equilíbrio, de n corpos com massas iguais ou distintas, no 
registro numérico, apoiados numa superfície plana (barra plana enumerada, 
dando uma ideia unidimensional), considerando as seguintes condições: 
a) Os corpos são colocados nos pontos (8, 0) e (– 7, 7) do plano, com massas 
iguais; 
b) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 8, 8) e (8, – 1) do plano, com 
massas distintas; 
c) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 5, 2), (– 4, – 8) e (5, – 4) do 
plano, com massas iguais; 

d) Os corpos são colocados corpos nos pontos ,  e (7, – 4) do 

plano, com massas distintas; 

e) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 5, – 8), (– 8, – 2),  e 

(0, 3) do plano, com massas distintas.  

 
Representar cada uma das situações dadas , num plano cartesiano dado, no 
registro gráfico, marcando a posição dos corpos (indicando a massa em cada 
posição) e do centro de massa. 

 

 Na sequência, ocorrerá a análise de cada uma das subtarefas de , discorrendo sobre o 

que era esperado no ato da aplicação da SD. 

 

 
Estabelecer, utilizando a balança de precisão, a massa dos corpos que se encontram 

no kit. 

Objetivo da : Conduzir os estudantes na obtenção de medições, com o instrumento 

experimental (uma balança de precisão), para inferir os valores das massas de corpos presentes 

no kit fornecido, determinando valores iguais e distintos. 

Análise a priori da :  

Os estudantes, com seu kit distribuído, deverão medir as massas dos corpos 

disponibilizados, na balança de precisão, como destacado na Figura 142. Como exemplo, 

trazemos a medição do corpo roxo, obtendo como medida . Os valores serão 

recolhidos no registro numérico e devem ser anotados no ambiente papel/lápis pelos discentes. 

Os corpos não são padronizados e possuem massas distintas, com similaridades de até quatro 

iguais, em cada kit disponibilizado.  

Devem ser mobilizados os ostensivos materiais, referentes às massas, que podem sofrer 

interferências, no momento da manipulação pelos estudantes, ao usar o equipamento, podendo 

gerar alterações de 1 g, para mais ou menos, o que não interfere no processo posterior para o 

equilíbrio desses corpos. Existe a possibilidade de medições individuais por membros da dupla, 

o que possivelmente ocorrerá, mobilizando assim ostensivos orais e visuais, durante essa 
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execução, atrelados aos ostensivos escritos, na anotação para o ambiente papel/lápis. Porém, a 

dupla pode optar em um único estudante executar toda a tarefa (medir e anotar). 

 

Figura 142 – Medição de corpos na balança para o CM bidimensional 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

Variáveis Didáticas da : A subtarefa abrange, como variável didática, a constante m, que 

representa a massa a ser medida na balança pelos estudantes, podendo ser afetada pelo manuseio 

desse instrumento auxiliar.  

Pré-requisitos e Competências da : Ocorre a necessidade do manuseio correto dos corpos 

pelos estudantes e da balança de precisão, além da competência de reconhecer números 

naturais, no registro numérico, que posteriormente serão mobilizados por ostensivos escritos 

no ambiente papel/lápis. 

 

 Prosseguimos a nossa análise, considerando agora a  dessa tarefa um. 

 

 

Identificar o ponto de equilíbrio, de n corpos com massas iguais ou distintas, no 

registro numérico, apoiados numa superfície plana (barra plana enumerada, dando 

uma ideia unidimensional), considerando as seguintes condições: 

a) Os corpos são colocados nos pontos (8, 0) e (– 7, 7) do plano, com massas iguais; 
b) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 8, 8) e (8, – 1) do plano, com massas 
distintas; 
c) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 5, 2), (– 4, – 8) e (5, – 4) do plano, 
com massas iguais; 

d) Os corpos são colocados corpos nos pontos ,  e (7, – 4) do plano, 

com massas distintas; 

e) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 5, – 8), (– 8, – 2),  e (0, 3) 

do plano, com massas distintas. 
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Objetivo da : Determinar, com dados aproximados, o centro de massa para corpos com 

massas iguais ou distintas, dispostos num plano cartesiano em posições pré-estabelecidas, 

mediante posicionamento adequado de um suporte material. 

Análise a priori da :  

De posse das massas, medidas na subtarefa anterior, os estudantes irão dispor os corpos, 

conforme quantidade e tipo estabelecidos em cada item, num plano cartesiano, que pesa 99 g.  

No primeiro item, irão dispor dois corpos com massas iguais no plano, nos pontos  

e , da forma similar ao que fizemos com os corpos de cores laranja e vermelho, com 

massas aproximadamente57 100 g na Figura 143. Os estudantes deverão perceber, no registro 

gráfico, utilizando o ostensivo visual, a localização do centro de massa que, neste caso, se 

encontra na posição , fazendo em seguida a conversão para o registro numérico. Usando 

a técnica institucionalizada na determinação desse ponto, fazemos a média aritmética, para cada 

uma das coordenadas do ponto, o que resulta em  e , visto que, nesse 

caso, essa execução não depende do valor das massas, o que nos leva ao centro . Uma 

distância de 1,12 unidades de comprimento, aproximadamente, ocorre entre o CM real e o 

obtido experimentalmente. 

 

Figura 143 – Equilíbrio de dois corpos com massa iguais / Bidimensional 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

 Em seguida, os discentes devem verificar onde ocorre o CM de dois corpos, agora com 

massas distintas, também dispostos no mesmo plano, como na Figura 144, que dispomos os corpos 

verde e amarelo, o primeiro na posição  e o segundo em , com massas respectivas 

de 99 g e 83 g.  A escolha das massas é feita pelos estudantes e essas influenciam no processo. No 

                                                 
57 Um dos corpos tem 100 g e o outro 101 g, mas aqui no nosso dispositivo, para o estudo unidimensional iremos 
desconsiderar a diferença de 1 g toda vez que isso ocorrer, visto que o peso do plano é bem superior, e portanto a 
pequena diferença não influencia nas verificações.  
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nosso exemplo, o CM ocorre, com o uso do ostensivo visual, no registro gráfico, na posição , 

cuja representação será convertida para o registro numérico. Usando a técnica usual consolidada, 

vista na análise do LD, determinamos as coordenadas do ponto de equilíbrio                                         

  e , e temos o ponto  , 

que dista do anterior, no registro numérico, de 1,92 unidades de comprimento, 

aproximadamente. 
 

Figura 144 – Equilíbrio de dois corpos com massa distintas / Bidimensional 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

 No terceiro item, a tarefa é similar e relativa a três corpos com massas iguais, os quais 

os estudantes devem dispor nas posições ,  e . Como ilustração, na 

Figura 142, três corpos laranja e um amarelo são colocados nesses pontos, com massas de         

49 g. Pela observação, com o ostensivo visual, determinamos que o equilíbrio ocorre em 

, marcado no ambiente papel/lápis, com sua representação no registro numérico. 

Usando a técnica institucionalizada, similar à usada nos itens a e b,  

e ,  tem como CM real  com uma distância para o 

experimental observado de 1,33 unidades de comprimento.  

 

Figura 145 – Equilíbrio de três corpos com massa iguais / Bidimensional 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 
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 Ainda dispondo três corpos, os discentes considerarão localizados em , 

 e , porém com massas distintas. Para exemplificar essa situação, escolhemos 

como massas respectivas para os corpos, roxo, vermelho e amarelo, destacado na Figura 146, 

nesses pontos, os valores 84 g, 46 g e 99 g, que, por observação, no registro gráfico, pela 

utilização do ostensivo visual para localização do CM, encontramos , convertido em 

seguida para o registro numérico no ambiente papel/lápis. Usando a técnica institucionalizada, 

teriamos  e , sendo 

 o CM real, com uma distância para o encontrado empiricamente de 

aproximadamente 1,8 unidades de comprimento.    

 

Figura 146 – Equilíbrio de três corpos com massa distintas / Bidimensional 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

 Na última parte da subtarefa, os estudantes devem determinar o CM entre quatro corpos 

com massas distintas, colocados nos pontos , ,  e . Como 

exemplo, mediante uma situação ilustrativa, destacada na Figura 147, os corpos roxo, verde, 

amarelo e azul, com massas nesses pontos, respetivamente de 50 g, 84 g, 61 g e 99 g, o que 

levou ao equilíbrio ocorrer visualmente na posição , logo após, convertido na 

representação do registro numérico. O real valor das coordenadas é dado pela técnica, no 

registro numérico,  e 

, cujo ponto  tem uma distância de 1,42 unidades de comprimento 

aproximadamente em relação ao valor experimental observado. 
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Figura 147 – Equilíbrio de quatro corpos com massa distintas / Bidimensional 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

   Ao analisar os itens dessa subtarefa, verificamos que é importante ficar atento ao 

manuseio dos estudantes quanto ao instrumento concreto para minimizar os erros, mesmo que 

esses sejam inevitáveis por questões relativas à confecção dos materiais, não ideais, como 

indicado institucionalmente nas análises do LD. Mas, o valor das distâncias entre o CM que 

pode ser encontrado experimentalmente pelos discentes e o CM determinado pela técnica 

efetiva, em torno desse objeto, é aceitável, levando em consideração as variáveis relativas aos 

instrumentos, como peso do plano e tamanho da base de apoio dos corpos, por exemplo.  

Variáveis Didáticas da : Nessa subtarefa, as variáveis didáticas mobilizadas são: a 

constante m, que indica o valor das massas escolhidas pelos estudantes e geram pontos para 

CM distintos, nas situações em que os corpos possuem massas distintas, mediante disposição 

desses no plano determinada pelos estudantes; e as posições indicadas para os corpos nessa 

superfície. Além disso, temos as coordenadas dos CM, denotadas pelo pesquisador, como  e 

, mas o estudante é livre na escrita que, por observação e manuseio, pode ser distinta para 

cada dupla, mesmo para massas iguais.  

Pré-requisitos e Competências da : O correto manuseio feito pelos estudantes do plano 

cartesiano e dos corpos coloridos faz-se necessário, bem como o conhecimento relativo à 

marcação de pontos no plano e números reais, para observar as posições no instrumento auxiliar 

de medição, no registro numérico. 
 

 A próxima subtarefa da  aborda a representação no registro gráfico de todos os pontos 

observados experimentalmente, pelos estudantes, e a analisamos a seguir. 
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Representar cada uma das situações dadas , num plano cartesiano dado, no 
registro gráfico, marcando a posição dos corpos (indicando a massa em cada posição) 
e do centro de massa. 

  

Objetivo da : Representar os pontos observados experimentalmente, no registro gráfico, 

em um plano cartesiano fornecido. 

Análise a priori da :  

Com os dados recolhidos na subtarefa anterior, os estudantes devem marcar os pontos 

encontrados, como posição do CM, além da posição de todos os corpos com suas respectivas 

massas. Num plano cartesiano dado, para cada uma das situações, de posse dos resultados no 

registro numérico, os discentes devem convertê-los novamente para o gráfico, com o ostensivo 

escrito, como destacamos todas as cinco possibilidades, com base nos nossos exemplos dados, 

na Figura 148.   

 

Figura 148 – Localização dos corpos e pontos de equilíbrio no CM bidimensional 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as posições, as massas e pontos de 

equilíbrio encontrados na tarefa anterior de forma empírica pelos estudantes e precisam ser 

representadas no registro gráfico, no plano cartesiano, com eixos reais, mediante ostensivos 

escritos.  

Pré-requisitos e Competências da : Localizar corretamente pontos no plano cartesiano, 

para representação no ambiente lápis/papel, a fim de marcar as posições exatas definidas na 

execução da subtarefa anterior, no registro gráfico e demais dados. 
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 Em seguida, no segundo DE, são enunciadas duas tarefas, sem outras associações, que 

seguem em nossa análise. 

 

 

INDICAR UMA TÉCNICA (NO REGISTRO ALGÉBRICO E/OU LINGUA 

MATERNA) PARA CALCULAR O PONTO DE EQUILÍIBRIO DE N CORPOS 

COM N MASSAS IGUAIS OU DISTINTAS, DA TAREFA ANTERIOR. 

  

Objetivo da : Indicar, com representação na língua materna e/ou registro algébrico, uma 

técnica, para determinação do CM, entre os corpos com massas diversas, dispostos no plano 

cartesiano. 

Análise a priori da :  

Os discentes, com os dados levantados a partir das observações feitas anteriormente, 

principalmente nos registros numérico e gráfico, devem explicitar, em língua materna ou 

através de uma representação no registro algébrico, uma técnica para encontrar o CM para n 

corpos com n massas. 

Temos a expectativa de que os estudantes, através da linguagem corrente ou 

principalmente por meio da representação algébrica, consigam explicitar a técnica relativa, 

similar ao cálculo da média ponderada, para cada uma das coordenadas do centro de massa, 

fazendo associações com o abordado nos DE da primeira sessão. Ou seja, devem enunciar a 

técnica, que se refere ao cálculo dessas coordenadas: 

 

 

Em que  e  são as coordenadas do CM, indicado por , com  e , tal 

que , as abscissas e ordenadas respetivamente dos pontos de localização dos 

corpos, no sistema para equilíbrio e , com  , as massas associadas a esses 

corpos.  

Conjecturamos que uma boa parte dos discentes não conseguirá fazer essa representação 

com a simbologia algébrica de somatório, podendo expressar, ao menos, o primeiro membro da 

igualdade acima, para  e para , os quais nós estabelecemos como as coordenadas do CM. 

Ainda, podemos nos deparar, ao invés de o discente representar no registro algébrico, durante 

a narrativa na língua materna, trazer exemplificações na representação do registro numérico, 

como tentativa de generalização da técnica.  
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Variáveis Didáticas da : Como variáveis didáticas, temos a técnica enunciada pelos 

estudantes, que deve ser abordada nos registros semióticos indicados, ou mesmo não ser 

possível representá-la, deixando apenas uma tentativa de ilustração.  

Pré-requisitos e Competências da : No ambiente papel/lápis, os estudantes precisam ser 

aptos a converter as informações em representações nos registros mobilizados nas subtarefas 

anteriores a fim de enunciar a nova técnica, seja no registro algébrico ou em língua materna. 

 
Por fim, seguimos para a análise da última tarefa desse dispositivo. 

 

 
DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NA . 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

Análise a priori da :  

Os estudantes devem narrar, em língua materna, as dificuldades encontradas durante as 

execuções de tarefas e técnicas de forma pessoal, abarcando entraves durante observações, 

medições e representações, em qualquer um dos registros semióticos mobilizados ou mesmo na 

manipulação dos instrumentos usados para a tecnologia dos modelos concretos. 

Aqui, devem surgir dificuldades quanto à representação no registro gráfico, ao marcar 

os pontos no plano cartesiano, mas, principalmente, quanto à manipulação dos materiais 

concretos, principalmente nos momentos experimentais de determinação do CM dos corpos. 

Além disso, os entraves para descrever uma técnica ligada à determinação das coordenadas do 

CM, principalmente no registro algébrico que, nesse DE, predominantemente foram utilizados 

ostensivos visuais e verbais, em nosso ponto de vista, serão destaque na perspectiva discente.  

Variáveis Didáticas da : As variáveis estão ligadas às diversas formas de articulação 

linguística dos estudantes para descrever seus entraves durante a execução das tarefas e 

subtarefas no ambiente papel/lápis.  

Pré-requisitos e Competências da : Ter executado as tarefas anteriores e se deparado com 

entraves no decorrer dessas atividades. 

 

 Agora, vamos abordar o estudo do CM ou centroide das Figuras Simples, no terceiro 

DE, aplicado na sessão três da nossa SD.  
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3) Dispositivo experimental, envolvendo a utilização de modelos concretos para análise das 

práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centroide de figuras 

planas simples. 

 

A primeira tarefa ( ) desse dispositivo é organizada com quatro subtarefas, trazendo o 

seguinte enunciado: 

 

 CONSIDERAR AS FIGURAS SIMPLES (FS) QUE SE ENCONTRAM NO KIT E 

UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA REALIZAR AS 

SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 Medir e indicar as dimensões principais de cada uma das FS presentes no kit: 
Quadrado, Retângulo, Triângulo e Círculo; 

 Calcular a área de cada FS da 

 Determinar a massa em gramas, de cada FS da 

 Calcular a densidade superficial ( ) cada FS, na , sabendo que está é igual a 
razão entre a massa da placa plana e a sua área total. 

 

 A seguir, apresentaremos a análise das subtarefas, explicitando também os objetivos, as 

variáveis didáticas e as competências e pré-requisitos, para cada uma delas. 

 

 
Medir e indicar as dimensões principais de cada uma das FS presentes no kit: 

Quadrado, Retângulo, Triângulo e Círculo. 

 

Objetivo da : Conduzir os estudantes na realização das devidas medições, das dimensões 

das FS disponibilizados no kit, com o instrumento experimental (régua enumerada).  

Análise a priori da :  

Os estudantes, de posse do kit distribuído para cada dupla, deverão medir as dimensões 

das figuras simples disponibilizadas, o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo          

(Figura 149). A construção desses entes geométricos, feita pelo pesquisador, pode conter erros 

e gerar pequenas diferenças, que não impedem o trabalho, entre uma dupla e outra de discentes. 

Porém, ao mensurarem com a régua esses materiais concretos, os estudantes deverão achar 

medidas aproximadamente de lado 15 cm para o quadrado; dimensões 15 cm x 25 cm para o 

retângulo; 23,5 cm, 20 cm e 18 cm, como lados do triângulo; e 14 cm de diâmetro para o círculo.  

Os ostensivos materiais mobilizados, referentes às medidas dos elementos para cada 

figura, podem sofrer interferências, quanto à manipulação e destreza do estudante no manuseio 
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da régua fornecida, o que não atrapalha o processo posterior nas próximas subtarefas propostas. 

Ostensivos orais e visuais nessa execução também serão necessários, pois um dos estudantes 

mede, enquanto o outro anota esses valores, com ostensivos escritos, o que configura uma das 

possibilidades, sendo a outra relativa a apenas um dos estudantes cumprir as duas etapas (medir 

e anotar), podendo gerar mais erros experimentais. 

 

Figura 149 – Medindo as dimensões das FS 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

Alguns estudantes podem indicar as medidas das diagonais do quadrado e do retângulo, 

que são, respectivamente, nesse exemplo, aproximadamente 21,3 cm e 29,1 cm e as alturas 

aproximadas do triângulo em relação aos seus lados, que são para o lado 23,5 cm, 15 cm, para 

o de 20 cm, 17,6 cm e para o lado com medidas 18 cm, 19,5 cm. 

Variáveis Didáticas da : Nessa subtarefa, as variáveis didáticas são as medidas dos 

elementos das FS, representando lados ou diâmetro, no caso do círculo, com as réguas 

fornecidas.  
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Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes necessitam, nessa subtarefa, manusear 

corretamente os materiais experimentais auxiliares, as réguas, e serem capazes, mediante 

conhecimentos no registro numérico, sobre o conjunto dos números naturais, de observar e 

colher essas medidas. 

 

Seguimos agora para a análise da próxima subtarefa ( ) que, após recolhidas as 

medidas necessárias, demanda o cálculo da área das FS. 

 

 Calcular a área de cada FS da . 

 

Objetivo da : Calcular as áreas das figuras planas simples contidas no kit experimental. 

Análise a priori da :  

Os estudantes, de posse das medidas encontradas na subtarefa anterior, devem 

determinar a área de cada uma das quatro FS.  

O processo de determinação das áreas das figuras planas deve ocorrer, mediante 

conhecimentos prévios mobilizados pelos discentes das técnicas, para esse fim, estudadas na 

educação básica. Ou seja, os estudantes devem encontrar, de forma aproximada, pois as 

dimensões podem ter pequenas variações em cada kit, com o uso de ostensivos escritos, e anotar 

os seguintes resultados no ambiente lápis/papel: o retângulo com dimensões 15 cm x 25 cm, 

terá área  ; o quadrado, de forma análoga, com dimensão 15 cm, 

possui  ; já o círculo possui área , pois seu 

diâmetro é 14 cm, logo, seu raio mede 7 cm. 

Para o triângulo, as respostas serão bastante variáveis, em relação às escolhas de 

medidas e formas de cálculo, pois, se os discentes optarem pela fórmula de Heron58, 

encontrarão 

. Caso optem pela tecnologia convencional, dada pelo quociente do produto de um 

lado pela altura relativa a esse lado, dividido por dois, temos, por exemplo, com a medida da 

altura relativa ao lado 23,5 cm, sendo 15 cm, gerando . Essa 

diferença de valores encontrados para as áreas será considerada, por nós, no momento da 

elaboração do protocolo experimental e faz parte do processo, por medidas distintas, 

                                                 
58 Num triângulo de lados com medidas a, b e c, sua área pode ser calculado pela técnica                                                   

, onde p é igual a semi-perímetro desse triângulo, dado por . 
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principalmente em erros relativos à determinação das alturas, de um kit para o outro, ou 

manipulação dos instrumentos pelos estudantes. 

Possivelmente, a determinação das áreas para os discentes será o momento de maiores 

entraves, na execução da subtarefa, por desconhecimento de técnicas ou por dificuldades de 

obter medidas. Esquecimentos das unidades de medidas podem também ser entraves no 

processo. 

Variáveis Didáticas da : Na subtarefa, as variáveis didáticas mobilizadas são as dimensões 

dos elementos usados, para determinação das áreas das FS, e das próprias áreas, que devem 

assumir valores distintos para cada escolha e cada dupla de estudantes.  

Pré-requisitos e Competências da : O correto manuseio feito pelos estudantes, da régua 

fornecida, bem como a utilização de técnicas provenientes de conhecimentos prévios da 

educação básica se fazem necessários para executar a subtarefa. 

 

Prosseguimos para próxima subtarefa ( ) de , referente ao cálculo da massa das FS 

presentes no kit disponibilizado para as duplas. 

 

 Determinar a massa em gramas, de cada FS da . 

 

Objetivo da : Determinar a massa de cada uma das FS contidas no kit para uso no DE, 

através do instrumento de medição adequado (balança de precisão). 

Análise a priori da :  

Os estudantes devem medir, na balança de precisão, como destacamos na Figura 150, 

as massas de cada uma das FS. O quadrado, nesse kit, como vemos, tem  g. Fazendo o 

mesmo procedimento, os estudantes devem encontrar valores aproximados a  g para o 

triângulo e o círculo e  g para o retângulo, que devem ser anotados, no registro 

numérico, no ambiente papel/lápis, do manuscrito de práticas. 

Entraves relativos às medições com o instrumento experimental podem ocorrer nessa 

execução da subtarefa, na manipulação dos discentes. Esquecimentos das unidades de medidas 

também podem ser entraves no processo. 
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Figura 150 – Determinando a massa das FS 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são os valores das massas m, encontradas 

mediante forma empírica, através do instrumento auxiliar de medição.  

Pré-requisitos e Competências da : Os discentes devem ser capazes de usar 

adequadamente o instrumento de medição para determinação das massas e utilizar os 

conhecimentos sobre ostensivos escritos dos números naturais, na conversão para o registro 

numérico, no ambiente papel/lápis. 

 

Prosseguimos as nossas investigações, agora com a análise da subtarefa quatro ( ).   

 

 
Calcular a densidade superficial ( ) cada FS, na , sabendo que está é igual a razão 

entre a massa da placa plana e a sua área total. 

 

Objetivo da : Calcular a densidade superficial para cada uma das FS, da primeira subtarefa, 

considerando os valores das massas e áreas encontradas. 

Análise a priori da :  

Fazendo uso dos resultados referentes aos ostensivos escritos, massas (m) e áreas (A), 

para cada uma das FS, na primeira subtarefa, os estudantes precisam, através do enunciado de 

uma nova tecnologia, explicitada nessa subtarefa, determinar o valor da densidade         

superficial . 

Para tanto, basta, como técnica implementada para calcular a densidade, usar  e 

aplicar os dados obtidos nas subtarefas anteriores. Daí, para o retângulo, temos                           

 e, para o quadrado, . Já o círculo possui    

. 
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Em relação ao triângulo, estabelecemos o valor aproximado, mediante as possibilidades 

de técnicas para calcular sua área, de  e, portanto, . 

Os entraves estão ligados às manipulações das calculadoras simples, como instrumento 

disponível para os discentes, precisando utilizar uma aproximação, livre pelo pesquisador, do 

número irracional , por exemplo, no caso do cálculo para o círculo. Esquecimentos 

das unidades de medidas podem também ser entrave no processo. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são os valores das massas m e áreas A, 

estabelecidas nas subtarefas anteriores, bem como os valores das densidades superficiais, com 

suas aproximações.  

Pré-requisitos e Competências da : Os discentes devem ser capazes de utilizar a nova 

tecnologia para determinação de densidade, convertendo os ostensivos visuais dos instrumentos 

tecnológicos para o ambiente lápis/papel, no registro numérico, além de estabelecer relações 

entre unidades de medidas, ao explicitar suas respostas. 

 

Como segunda tarefa ( ) do dispositivo, apresentamos o seguinte enunciado, sendo ela 

organizada em duas subtarefas. 

 

 CONSIDERAR AS FS, O APOIO FORNECIDO NO KIT E OS DADOS OBTIDOS 

NA PARA RESOLVER AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 

Representar, no registro gráfico com escala igual, nos planos estabelecidos para 
cada FS e indicar (a partir do posicionamento que for estabelecido), os pontos 
dos vértices dessas figuras, no registro numérico e no gráfico (para o círculo a 
posição do centro); 

 
Determinar o centroide de cada uma das FS, a partir do equilíbrio delas no 
apoio, marcando esse ponto no esboço feito na  (registro gráfico), com 
representação também no registro numérico.

 

 Apresentaremos, como segue, a análise de cada uma das duas subtarefas propostas nessa 

tarefa, explicitando seus objetivos, variáveis didáticas, competências e pré-requisitos. 

 

 

Representar, no registro gráfico com escala igual, nos planos estabelecidos para cada 

FS e indicar (a partir do posicionamento que for estabelecido), os pontos dos vértices 

dessas figuras, no registro numérico e no gráfico (para o círculo a posição do centro). 
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Objetivo da : Representar as FS da tarefa anterior, nos planos cartesianos determinados, 

para cada uma delas. 

Análise a priori da :  

Os discentes devem representar as quatro FS em seu kit, a partir das medidas feitas na 

tarefa anterior desse DE, com os mesmos valores, em planos cartesianos dados, nos manuscritos 

de práticas, com variações aproximadas, do eixo das abscissas de – 16 a 16 e do eixo das 

ordenadas de – 7 a 9.  

Na Figura 151, destacamos, com base nos nossos exemplos, medidos na tarefa anterior, 

as representações das FS, no registro gráfico. Para o retângulo de dimensões 15 cm por 25 cm, 

como posicionamento, temos vértices em ; já o 

quadrado, com lado 15 cm, tem esses pontos nas posições . 

Para o círculo, que possui raio 7 cm, escolhemos o centro ; e o triângulo, cujos lados 

medem 23,5 cm, 18 cm e 20 cm, representamos os vértices com ostensivos escritos em 

. Esses pontos devem ser explicitados no registro numérico 

pelos discentes. 

Os estudantes podem ter dificuldades iniciais em encontrar um bom posicionamento no 

plano para efetuar a representação, no registro gráfico das FS, no ambiente papel/lápis, 

principalmente em relação ao triângulo, por ter medidas dos lados com números decimais.  

 

Figura 151 – Representação no plano cartesiano das FS 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as posições dos vértices dos polígonos 

(retângulo, quadrado e triângulo) e do centro do círculo, em representações, no registro gráfico, 

feitas pelos estudantes e convertidas para o registro numérico.  
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Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes necessitam, nessa subtarefa, manusear 

corretamente as FS e as réguas, como materiais auxiliares nessa construção gráfica, e serem 

capazes, mediante conhecimentos no registro numérico, sobre o conjunto dos números reais e 

marcação de pontos no plano cartesiano, indicar essas posições no ambiente papel/lápis. 

 

 Partimos agora para discorrer sobre as análises de práticas estudantis, referentes a 

segunda subtarefa da . 

 

 

Determinar o centroide de cada uma das FS, a partir do equilíbrio delas no apoio, 

marcando esse ponto no esboço feito na  (registro gráfico), com representação 

também no registro numérico. 

 

Objetivo da : Determinar o centroide de cada uma das FS representadas na subtarefa 

anterior ( ). 

Análise a priori da :  

A partir das representações no registro gráfico, feitas anteriormente, e com auxílio do 

apoio (Figura 152) disponível no kit de materiais, os estudantes precisam determinar a posição 

onde ocorre o equilíbrio das FS, que é o centroide dessas superfícies, e representá-los também 

no registro gráfico e converter para o registro numérico, no ambiente lápis/papel.  

 

Figura 152 – Equilíbrio para determinação dos CM das FS 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 
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Conforme Figura 153, mediante nossa representação, na subtarefa anterior, os 

centroides do quadrado, retângulo e círculo estão posicionados nos pontos , 

 e . Esperamos que os estudantes consigam perceber exatamente esses 

pontos, com analogia, voltados para suas representações específicas, associando sua 

manipulação, com o instrumento de apoio fornecido, com conjecturas pessoais acerca            

dessas FS. 

Para o triângulo, alguns discentes podem ter entraves sobre o posicionamento correto 

do CM, chegando por apenas observação do ostensivo visual a um valor bem próximo do 

esperado; outros podem utilizar a técnica institucionalizada, de média aritmética entre as 

coordenadas dos pontos, para abscissas e ordenadas nessa determinação, chegando a uma 

situação análoga ao nosso exemplo de representação, nas coordenadas 

 e , o que nos leva ao ponto . 

 

Figura 153 – Representação no plano cartesiano do centroide das FS 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as posições dos pontos que representam 

os centroides, a partir da observação dos ostensivos visuais, e posteriores marcações com 

conversões para os registros gráfico e numérico, no ambiente lápis/papel. 

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam ser capazes de observar os 

equilíbrios das FS, com o uso do apoio fornecido, bem como inferir a partir desses ostensivos 
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visuais sua posição no ambiente lápis/papel, no plano cartesiano. Além disso, devem conhecer 

a técnica para a determinação do CM do triângulo, porém uma condição não necessária para o 

processo. O conhecimento de marcação de pontos no plano e do conjunto dos números também 

se faz necessário. 

 
A tarefa três ( ) do nosso dispositivo experimental tem seu enunciado apresentado a 

seguir, sendo organizada em quatro subtarefas. 

 

 CONSIDERAR AS FIGURAS COMPOSTAS (FC) QUE SE ENCONTRAM NO KIT 

E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA REALIZAR AS 

SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 Medir e indicar as dimensões principais das duas FC presentes no kit; 

 Calcular a área de cada FC da 

 Determinar a massa em gramas, de cada FC da 

 

Calcular a densidade superficial ( ) cada FC, na , sabendo que está é igual 
a razão entre a massa da placa plana e a sua área total e indicar o que acontece 
de particular, em relação a esses valores, justificando o posicionamento tomado, 
em língua materna. Fazer a associação com o que ocorreu, em relação à 
subtarefa similar para FS (  da ). 

 

 A análise de cada uma das quatro subtarefas, os respectivos objetivos, variáveis 

didáticas e competências também são estabelecidos. 

 

 Medir e indicar as dimensões principais das duas FC presentes no kit. 

 

Objetivo da : Efetuar medições, com os instrumentos experimentais, para indicar as 

medidas principais, de figuras compostas por FS. 

Análise a priori da :  

Os estudantes, de posse do kit distribuído para cada dupla, medirão as dimensões das 

duas figuras compostas disponibilizadas, a secção de viga e a figura vazada por um círculo 

(Figura 154). A construção desses entes geométricos, feita pelo pesquisador, pode conter erros 

e gerar pequenas diferenças, entre uma dupla e outra de discentes, que não impedem o trabalho. 

Porém, ao mensurarem com a régua esses materiais concretos, os estudantes deverão achar 

medidas, aproximadamente, para a secção de viga laranja, composta por três retângulos, 

dimensões 20 cm x 5 cm, 12 cm x 6 cm e 14 cm x 6 cm. Já para a figura vazada por um círculo, 
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temos como medidas do retângulo 20 cm por 15 cm; do triângulo, lados 20 cm, 16 cm e 12 cm; 

e do círculo um diâmetro de 14 cm.  

 

Figura 154 – Medindo as dimensões das FC 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

Os ostensivos materiais mobilizados, referentes às medidas dos elementos para cada 

figura, podem sofrer interferências, quanto à manipulação e destreza do estudante no manuseio 

da régua fornecida, o que não atrapalha o processo posterior, nas próximas subtarefas propostas. 

Ostensivos orais e visuais, nessa execução, também serão necessários, pois um dos estudantes 

mede, enquanto o outro anota esses valores, com ostensivos escritos, o que configura uma das 

possibilidades, sendo a outra, relativa a apenas um dos estudantes cumprir as duas etapas (medir 

e anotar), podendo gerar mais erros experimentais. 

Alguns estudantes podem indicar as medidas das diagonais dos retângulos, o que não é 

necessário para o nosso estudo, e as alturas aproximadas do triângulo em relação aos seus lados, 

que são para o lado 20 cm, 9 cm, e para os outros dois lados os mesmos valores dos lados, o 

que esperamos que os discentes percebam, pois se trata de um triângulo retângulo, com 

hipotenusa medindo 20 cm. 

Variáveis Didáticas da : Nessa subtarefa, as variáveis didáticas são as medidas dos 

elementos das FC representando lados ou diâmetro (ou raio) no caso do círculo, com as réguas 

fornecidas.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes necessitam, nessa subtarefa, manusear 

corretamente os materiais experimentais auxiliares, as réguas, e serem capazes, mediante 

conhecimentos no registro numérico, sobre o conjunto dos números naturais, observar e colher 

essas medidas. 
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Prosseguimos para análise da segunda subtarefa vinculada a , voltada para a 

determinação das áreas das FC. 

 

 Calcular a área de cada FC da . 

 

Objetivo da : Calcular as áreas das figuras planas compostas presentes no kit de materiais. 

Análise a priori da :  

Os estudantes, de posse das medidas encontradas na subtarefa anterior, irão determinar 

a área de cada uma das FC, de cores laranja e vermelha.  

O processo de determinação das áreas das figuras planas deve ocorrer, mediante 

conhecimentos prévios mobilizados pelos discentes, das técnicas para esse fim estudadas na 

educação básica. Ou seja, os estudantes devem encontrar resultados aproximados, pois as 

dimensões podem ter pequenas variações em cada kit, com o uso de ostensivos escritos, e anotar 

no ambiente lápis/papel. A secção de viga laranja, formada apenas por retângulos, permite que 

os discentes façam uso apenas da tecnologia que indica o produto de suas medidas e, após 

determinar esses valores, soma-os e assim encontra o resultado, ou seja  

.  

Já para a FC, formada pela junção do retângulo e do triângulo, com a retirada da área 

do círculo, temos que determinar individualmente a área de cada uma das FS. O retângulo 

possui área , já o triângulo terá esse valor determinado pela técnica 

da fórmula de Heron, caso haja apropriação dessa pelos estudantes, o que nos leva a                   

. Ou, simplesmente usando a 

técnica convencional, visto que trata-se de um triângulo retângulo e uma das alturas é a medida 

de um dos lados, um cateto, sendo a base de apoio o outro cateto, logo  . 

O círculo possui área a determinar pelos discentes, de , pois, 

como seu diâmetro vale 14 cm, o seu raio terá medida 7 cm. Portanto, a área total da FC, a ser 

determinada por esses sujeitos, na execução da subtarefa, é 

. 

Possivelmente, a determinação das áreas relativas à FC vermelha, para os discentes, será 

o momento de maiores entraves, na execução da subtarefa, por desconhecimento de técnicas ou 

falhas na interpretação de retirada do valor da área do círculo ou, ainda, por dificuldades de 

obter medidas. Esquecimentos das unidades de medidas podem também ser entraves no 

processo. 
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Variáveis Didáticas da : Na subtarefa, as variáveis didáticas mobilizadas são as dimensões 

dos elementos usados para determinação das áreas das FC e das próprias áreas, que devem 

assumir valores distintos para cada escolha e cada dupla de estudantes.  

Pré-requisitos e Competências da : O correto manuseio feito pelos estudantes, da régua 

fornecida, bem como a utilização de técnicas provenientes de conhecimentos prévios da 

educação básica se fazem necessários para executar a subtarefa. 

 

A próxima subtarefa ( ), que se refere à determinação da massa das FC, será 

explanada a seguir. 

 

 Determinar a massa em gramas, de cada FC da . 

 

Objetivo da : Determinar a massa de cada uma das FC contidas no kit para utilização no 

DE, através do instrumento de medição adequado (balança de precisão). 

Análise a priori da :  

Os estudantes devem medir, na balança de precisão, como destacamos na Figura 155, 

as massas de cada uma das FC. A FC vermelha, como vemos, tem  g. Fazendo o mesmo 

procedimento, os estudantes devem encontrar valores aproximados também a  g para a 

FC de cor laranja, que representa a secção de viga, devendo ser anotados no registro numérico, 

em ambiente papel/lápis, do manuscrito de práticas. 

Entraves relativos às medições com o instrumento experimental podem ocorrer nessa 

execução da subtarefa, na manipulação dos discentes. Esquecimentos das unidades de medidas 

podem também ser entraves no processo. 

 

Figura 155 – Determinando a massa das FC 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 
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Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são os valores das massas m, encontradas 

de maneira empírica, através do instrumento auxiliar de medição (a balança).  

Pré-requisitos e Competências da : Os discentes devem ser capazes de usar 

adequadamente o instrumento de medição para determinação das massas e utilizar os 

conhecimentos sobre ostensivos escritos dos números naturais, na conversão para o registro 

numérico, no ambiente papel/lápis. 

 

 A última subtarefa da , referente ao cálculo da densidade superficial para as FC, é 

explicitada a seguir. 

 

 

Calcular a densidade superficial ( ) cada FC, na , sabendo que está é igual a razão 

entre a massa da placa plana e a sua área total e indicar o que acontece de particular, 

em relação a esses valores, justificando o posicionamento tomado, em língua materna. 

Fazer a associação com o que ocorreu, em relação à subtarefa similar para FS (  

da ). 

 

Objetivo da : Calcular a densidade superficial para cada uma das FC, da primeira subtarefa, 

considerando os valores das massas e áreas encontradas, com os instrumentos de medição 

experimental (balança de precisão e régua graduada). 

Análise a priori da :  

Fazendo uso dos resultados referentes aos ostensivos escritos, massas (m) e áreas (A), 

para cada uma das FC, obtidos na primeira subtarefa, os estudantes precisam, através do 

enunciado de uma nova tecnologia, explicitada nessa subtarefa, determinar o valor da densidade         

superficial . 

Para tanto, basta, como técnica implementada para calcular a densidade, usar  e 

aplicar os dados obtidos nas subtarefas anteriores. Daí, para a FC laranja, em formato de secção 

de viga, temos  e, para a FC vazada pelo círculo, de cor vermelha,     

.  

Os discentes, de posse dos resultados calculados, precisam verificar que o valor das 

densidades é aproximadamente igual, por tratar-se, para produção das figuras, do mesmo 

material, possuindo propriedades químicas identificas. Isso deve ser reforçado, em comparação 

com o que foi percebido pelo discente na  da .  
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Os entraves estão ligados às manipulações das calculadoras simples, como instrumento 

disponível para os discentes, precisando utilizar uma aproximação, livre pelo pesquisador, do 

número irracional , por exemplo, no caso do cálculo para o círculo. Além disso, a 

descrição da justificativa voltada à aproximação dos valores das densidades pode deixar 

inquietações no decorrer da atividade. Esquecimentos das unidades de medidas podem também 

ser entraves no processo. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são os valores das massas m e áreas A, 

estabelecidas nas subtarefas anteriores, bem como os valores das densidades superficiais, com 

suas aproximações.  

Pré-requisitos e Competências da : Os discentes devem ser capazes de utilizar a nova 

tecnologia, para determinação de densidade, convertendo os ostensivos visuais dos 

instrumentos tecnológicos para o ambiente lápis/papel, no registro numérico, além de 

estabelecer relações entre unidades de medidas e os valores encontrados, ao explicitar suas 

respostas. 

 

Sendo organizada em cinco subtarefas, apresentamos a penúltima tarefa ( ) do 

dispositivo. 

 

 CONSIDERAR AS FC, O APOIO FORNECIDO NO KIT E OS DADOS OBTIDOS 

NA PARA RESOLVER AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 

Representar, no registro gráfico, com escala proporcional (indicando essa 
escala) nos planos estabelecidos para cada FC, indicando (a partir de seu 
posicionamento) os pontos dos vértices dessas figuras, no registro numérico e no 
gráfico; 

 Indicar por quais FS é formada a FC laranja e identificar, no registro numérico 
e gráfico, os seus Centros de Massa

 Indicar por quais FS é formada a FC vermelha e identificar, no registro 
numérico e gráfico, os seus Centros de Massa

 
Determinar o Centroide da FC laranja, a partir do seu equilíbrio no apoio 
(disponibilizado no kit), marcando esse ponto no esboço feito na  (registro 
gráfico) e o explicitando no registro numérico; 

 
Determinar o Centroide da FC vermelha, a partir do seu equilíbrio no apoio 
(disponibilizado no kit), marcando esse ponto no esboço feito na  (registro 
gráfico) e o explicitando no registro numérico. 

 

 Seguimos para indicar, novamente, o respectivo enunciado, os objetivos e os outros itens 

pertinentes a nossa análise a priori, de cada subtarefa da . 

 



247 
 

 

Representar, no registro gráfico, com escala proporcional (indicando essa escala) nos 

planos estabelecidos para cada FC, indicando (a partir de seu posicionamento) os 

pontos dos seus vértices dessas figuras, no registro numérico e no gráfico. 

 

Objetivo da : Representar as FC da tarefa anterior ( ) no plano cartesiano. 

Análise a priori da :  

Os discentes devem representar as duas FC, laranja e vermelha, a partir das medidas 

feitas, na tarefa anterior, desse DE, com valores proporcionais, em planos cartesianos dados no 

manuscrito, com variações aproximadas, do eixo das abscissas de – 16 a 16 e do eixo das 

ordenadas de – 7 a 9.  

Na Figura 156, destacamos, com base nos nossos exemplos, explicitados na tarefa 

anterior, as representações das FC, no registro gráfico, utilizando escala para redução desses 

entes geométricos, de 1:2. Para a viga, formada por retângulos, considerando a nossa escala, 

estabelecemos as seguintes posições para os vértices que formam o objeto, no registro gráfico, 

após interligados:  

 e . Já a FC vazada por um círculo, cujo centro 

colocamos em , com raio 3,5 cm, também com a mesma escala, reduzindo a figura pela 

metade, tem seus vértices para representação gráfica em , , ,  e 

aproximadamente no ponto . 

Os estudantes podem ter dificuldades iniciais em encontrar um bom posicionamento no 

plano para efetuar a representação no registro gráfico das FC, pela necessidade da escala de 

proporcionalidade, no ambiente papel/lápis, principalmente em relação ao triângulo, por ter 

medidas decimais.  

 

Figura 156 – Representação no plano cartesiano das FC com escala proporcional 1:2 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 
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Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as posições dos vértices dos polígonos 

que formam as FC e do centro do círculo, em representações no registro gráfico, feitas pelos 

estudantes e convertida para o registro numérico, além da escala de proporcionalidade usada. 

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes necessitam, nessa subtarefa, manusear 

corretamente as FC e as réguas nessa construção gráfica e serem capazes de indicar, mediante 

conhecimentos no registro numérico, sobre o conjunto dos números reais, proporcionalidade 

entre figuras e marcação de pontos no plano cartesiano, essas posições no ambiente papel/lápis. 

 

Seguimos então para a próxima subtarefa, a , associada especificamente à FC 

laranja. 

 

 
Indicar por quais FS é formada a FC laranja e identificar, no registro numérico e 

gráfico, os seus Centros de Massa. 

 

Objetivo da : Determinar a composição da FC laranja e o CM de cada uma das FS que, 

juntas, a representam. 

Análise a priori da :  

A partir da representação no registro gráfico, feita anteriormente, os estudantes precisam 

determinar as FS que formam a FC laranja, em formato de secção de viga, e quais as posições 

onde ocorrem os centroides dessas figuras no registro gráfico, com conversão para o registro 

numérico, no ambiente papel/lápis.  

Conforme a Figura 157, mediante nossa representação, na subtarefa anterior, a FC é 

formada por retângulos, cujos centroides estão posicionados nos pontos , 

 e . Esperamos que os estudantes consigam perceber exatamente esses 

pontos, com analogia voltada para suas representações particulares de FS, baseando-os no que 

perceberam na tarefa dois, em relação ao CM das FS. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as posições dos pontos que representam 

os centroides, a partir da observação dos ostensivos visuais, e marcações com conversões para 

os registros gráfico e numérico, no ambiente lápis/papel. 

 



249 
 

Figura 157 – Representação no plano cartesiano da FC laranja 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 
Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam ser capazes de determinar os 

CM das FS, através da analogia com o executado na tarefa dois, bem como inferindo as suas 

posições, no ambiente papel/lápis, no plano cartesiano. O conhecimento de marcação de pontos 

no plano, proporcionalidade e do conjunto dos números reais também se faz necessário. 

 
 A terceira subtarefa será analisada a seguir e possui o mesmo viés da .  

  

 
Indicar por quais FS é formada a FC vermelha e identificar, no registro numérico e 

gráfico, os seus Centros de Massa. 

 

Objetivo da : Determinar a composição de uma FC e os CM de cada uma das FS que juntas 

a representam. 

Análise a priori da :  

A partir da representação no registro gráfico, feita na subtarefa dois, os estudantes 

precisam determinar as FS que formam a FC vermelha, vazada por um círculo, e quais as 

posições onde ocorrem os centroides dessas figuras no registro gráfico, com conversão para o 

registro numérico, no ambiente papel/lápis.  

Conforme a Figura 158, mediante nossa representação, na subtarefa anterior, a FC é 

formada por um retângulo, com retirada de um círculo, cujos centroides respectivos estão 

posicionados no mesmo ponto . Esperamos que os estudantes consigam perceber 

exatamente esse ponto, com analogia, voltados para suas representações específicas, baseando-

se no que perceberam na tarefa dois, em relação ao CM dessas FS. 

 



250 
 

Figura 158 – Representação no plano cartesiano da FC vermelha 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Além disso, a FC, que é formada também por um triângulo, que, com a técnica 

institucionalizada, conseguimos encontrar a posição aproximada do seu centroide, o que pode 

ser um entrave para os estudantes, que talvez não tenham se apropriado dessa ferramenta 

matemática. Esse ponto  está na posição . 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as posições dos pontos que representam 

os centroides, a partir da observação dos ostensivos visuais, e marcações com conversões para 

os registros gráfico e numérico, no ambiente papel/lápis. 

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam ser capazes de determinar os 

CM das FS, através da analogia com o executado na tarefa dois, bem como inferindo as suas 

posições, no ambiente papel/lápis, no plano cartesiano. O conhecimento de marcação de pontos 

no plano, proporcionalidade e do conjunto dos números reais também se faz necessário. 

 
Na sequência, partiremos para a análise da quarta subtarefa da , que abarca a 

determinação do CM para a FC laranja. 

 

 

Determinar o Centroide da FC laranja, a partir do seu equilíbrio no apoio 

(disponibilizado no kit), marcando esse ponto no esboço feito na  (registro gráfico) 

e o explicitando no registro numérico. 

 

Objetivo da : Determinar o centroide da FC laranja, a partir de seu equilíbrio no ponto de 

apoio fornecido no kit experimental, e dos CM de cada FS que a forma. 
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Análise a priori da :  

A partir das representações no registro gráfico, feitas anteriormente na subtarefa dois e 

com auxílio do apoio (Figura 159) disponível no kit de materiais, os estudantes precisam 

determinar a posição onde ocorre o equilíbrio da FC laranja, em formato de secção de viga, e 

representá-lo no registro gráfico, convertendo posteriormente para o registro numérico, no 

ambiente papel/lápis.  

 

Figura 159 – Equilíbrio para determinação do CM da FC laranja 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

Os discentes devem apoiar no suporte e verificar empiricamente a posição do equilíbrio, 

conforme sua representação particular, por dupla, no plano cartesiano. No nosso exemplo, 

sabendo que os CM dos retângulos que formam a FC estão posicionados nos pontos 

,  e , e, usando a técnica institucionalizada, determinamos que 

 e  são as coordenadas do 

centroide da composição, ou seja, , como destacamos na Figura 160. 

Entraves referentes à não apropriação da técnica para determinação do ponto G da FC 

podem surgir, porém a observação apenas visual do ostensivo pode ser feita com o instrumento 

de apoio. 
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Figura 160 – Representação no plano cartesiano do centroide da FC laranja 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as coordenadas do ponto que representa 

o centroide da composição, a partir da observação dos ostensivos visuais, com o auxílio do 

instrumento de apoio ou através do uso da técnica institucionalizada, com posterior marcação, 

nas conversões para os registros gráfico e numérico, no ambiente papel/lápis. 

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam ser capazes de observar o 

equilíbrio da FC, com o uso do apoio fornecido, bem como inferir a partir desse ostensivo visual 

sua posição, representando, no ambiente lápis/papel, no plano cartesiano. Além disso, devem 

conhecer a técnica para a determinação do CM de uma composição, fazendo analogias com o 

que já é sabido, que é importante, mas não condição necessária para o processo. O 

conhecimento de marcação de pontos no plano, proporcionalidade e do conjunto dos números 

reais também se faz necessário. 

 
Seguimos então para análise da última subtarefa da , voltada para determinação do 

CM da FC vermelha. 

  

 

Determinar o Centroide da FC vermelha, a partir do seu equilíbrio no apoio 

(disponibilizado no kit), marcando esse ponto no esboço feito na  (registro gráfico) 

e o explicitando no registro numérico. 

 

Objetivo da : Determinar o centroide da FC vermelha, a partir de seu equilíbrio no ponto 

de apoio fornecido no kit experimental, e dos CM de cada FS que a forma. 
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Análise a priori da :  

A partir das representações no registro gráfico, feitas anteriormente, na subtarefa três, e 

com auxílio do apoio (Figura 161) disponível no kit de materiais, os estudantes precisam 

determinar a posição onde ocorre o equilíbrio da FC vermelha, vazada por um círculo, e 

representá-lo no registro gráfico, convertendo posteriormente para o registro numérico no 

ambiente papel/lápis. Para tanto, faz-se necessário que os discentes utilizem os pedaços de 

barbantes e a fita disponível no kit para dar sustentação para a localização desse ponto.  

 

Figura 161 – Equilíbrio para determinação do CM da FC vermelha 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

Os discentes devem apoiar no suporte, com o auxílio dos barbantes e da fita, e verificar 

empiricamente a posição do equilíbrio, conforme sua representação particular por dupla, no 

plano cartesiano. No nosso exemplo, sabendo que os CM do retângulo e do círculo coincidem 

no ponto , FS que fazem parte da FC, a primeira incluída e a segunda excluída, e que 

o centroide do triângulo está no ponto , usando a técnica institucionalizada, 

determinamos que  e  são as 

coordenadas do centroide da composição, ou seja, , como destacamos na 

Figura 162. 

Entraves referentes à não apropriação da técnica para determinação do ponto G da FC 

podem surgir. A observação apenas visual do ostensivo pode ser feita com o instrumento de 

apoio, mas a colocação de material para considerar esse suporte, numa região sem massa da 

superfície, deve configurar dificuldades para os discentes, o que agrava os erros na posição do 

centroide. 
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Figura 162 – Representação no plano cartesiano do centroide da FC vermelha 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as coordenadas do ponto que representa 

o centroide da composição, a partir da observação dos ostensivos visuais, com o auxílio do 

instrumento de apoio, dos barbantes e fita adesiva, ou através do uso da técnica 

institucionalizada, com posterior marcação, nas conversões para os registros gráfico e 

numérico, no ambiente papel/lápis. 

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam ser capazes de observar o 

equilíbrio da FC, com o uso do apoio fornecido, e dos outros materiais, bem como inferir, a 

partir desse ostensivo visual numa posição fora da superfície da figura, representando-o no 

ambiente lápis/papel, no plano cartesiano. Além disso, devem conhecer a técnica para a 

determinação do CM de uma composição, fazendo analogias com o que já é sabido, que é 

importante, mas não condição necessária para o processo. O conhecimento de marcação de 

pontos no plano, proporcionalidade e do conjunto dos números também se faz necessário. 

 

Partimos então para a última tarefa ( ), do dispositivo da sessão 3, sobre os 

posicionamentos discentes acerca dos seus entraves no decorrer de suas atividades. 
 

 

DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE EM RELAÇÃO 

A . 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

Análise a priori da :  

Os estudantes devem narrar, em língua materna, as dificuldades encontradas durante as 

execuções de tarefas e técnicas de forma pessoal, abarcando entraves durante observações, 
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medições e representações, em qualquer um dos registros semióticos mobilizados ou mesmo na 

manipulação dos instrumentos, usados para a tecnologia dos modelos concretos. 

Aqui, devem surgir dificuldades quanto à representação no registro gráfico, ao marcar 

os pontos, mas, principalmente, quanto à manipulação dos materiais concretos, durante todo o 

processo de experimentação, as medições, do cálculo de áreas e, o que deve causar maiores 

entraves, da determinação dos CM, em especial, o que se encontra fora da região plana. 

Questões relativas ao tempo proposto para o desenvolvimento da atividade podem surgir. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis estão ligadas às diversas formas de articulação 

linguística dos estudantes para descrever seus entraves, durante a execução das tarefas e 

subtarefas, no ambiente papel/lápis.  

Pré-requisitos e Competências da : Ter executado as tarefas anteriores e se deparado com 

entraves no decorrer dessas atividades. 

 

Seguimos agora para o DE que será aplicado na quarta sessão e é voltado para o estudo 

do CM para figuras que contêm gráficos de funções reais.  

 

4) Dispositivo experimental, envolvendo a utilização de modelos concretos para análise das 

práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centroide de figuras 

planas diversas. 

 

A primeira tarefa ( ) do dispositivo, que está organizada em três subtarefas, é 

apresentada a seguir. 

 

 CONSIDERAR AS FIGURAS DIVERSAS (FD) QUE SE ENCONTRAM NO KIT E 

OS MATERIAIS CONTIDOS NELE PARA MEDIAÇÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, 

PARA REALIZAR AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 

Representar, no registro gráfico, com mesma escala, nos planos estabelecidos 
para cada FD (à escolha dos estudantes), indicando (a partir de seu 
posicionamento) os tipos de funções cartesianas que geram esses gráficos, com 
um intervalo de limitação do seu domínio e escrever suas leis no registro 
algébrico; 

 Calcular a área de cada FD, a partir das leis e intervalos, estabelecidos na 

  
Determinar o Centroide de cada FD, a partir do equilíbrio dela no apoio, 
marcando esse ponto no esboço feito na  (registro gráfico) e explicitando no 
registro numéric.
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 Seguimos indicando, para a , o enunciado de cada subtarefa, e efetuando sua análise 

a priori, com os demais itens informativos necessários. 

 

 

Representar, no registro gráfico, com mesma escala, nos planos estabelecidos para 

cada FD (à escolha dos estudantes), indicando (a partir de seu posicionamento) os 

tipos de funções cartesianas que geram esses gráficos, com um intervalo de limitação 

do seu domínio e escrever suas leis no registro algébrico. 

 

Objetivo da : Representar regiões formadas por figuras diversas, que contêm gráficos de 

funções reais, bem como, a partir destas visualizações no plano cartesiano, indicar leis no 

registro algébrico, para as funções envolvidas. 

Análise a priori da :  

Esperamos que os estudantes, de posse das FD que fazem parte do kit entregue que 

acompanha o DE com modelos concretos nessa sessão, possam projetar essas regiões no plano 

cartesiano, como desejarem, e consigam perceber o tipo de função real, com seus devidos 

intervalos de limitação. 

A Figura 163 traz as FD, que foram projetadas, em planos cartesianos dados, no 

dispositivo, com variações aproximadas, do eixo das abscissas de – 16 a 16 e do eixo das 

ordenadas de – 7 a 9. Os discentes, a partir das representações no registro gráfico, devem 

observar os ostensivos escritos que, para uma das figuras, equivalem à limitação entre duas 

parábolas e, na outra, entre uma parábola e uma reta a partir do eixo das ordenadas. 

 

Figura 163 – FD para representação nos planos cartesianos do DE 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 
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Destacamos, por exemplo, na Figura 164, as escolhas para representação das FD, nos 

planos cartesianos fornecidos no DE. A partir daí, com a observação no registro gráfico, 

esperamos que os discentes consigam conjecturar uma lei que se aproxime do esboço das 

fronteiras das FD, bem como os intervalos de limitação para o domínio das funções. No 

exemplo, uma das regiões (a que se aproxima de circular), limita-se pelos gráficos de funções 

reais, cujas leis são  e , no intervalo .  Já, para a região 

de ponta, podemos ter os gráficos das funções  e , no intervalo 

. 

 

Figura 164 –Representação das FD nos planos cartesianos 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Possivelmente, os discentes não encontrarão essas leis, como explicitamos, porém 

esperamos que se aproximem desses resultados, desde que posicionem, no registro gráfico, os 

ostensivos escritos, referentes ao esboço, numa posição próxima à ilustrada por nós. Alguns 

estudantes podem não conseguir definir as leis por dificuldades em conversão do registro 

gráfico para o algébrico, principalmente relativa ao objeto de funções reais, quando não é 

fornecido nenhum dado algébrico ou numérico, e precisem ter autonomia e desenvoltura para 

conjecturar. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas se referem aos gráficos das funções que 

formam a FD e serão esboçados no plano cartesiano pelos estudantes, além das leis que serão 

definidas e delimitações de intervalos do domínio, para gerar esses gráficos.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes necessitam, nessa subtarefa, perceber o 

comportamento gráfico de funções reais, a partir da representação de uma FD no plano 

cartesiano, e serem capazes de fazer conversões entre o registro gráfico e os registros algébrico 
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e numérico, conjecturando leis de formação para essas funções, bem como os intervalos de 

limitação. 

 

 Prosseguimos então para a próxima subtarefa ( ), que diz respeito ao cálculo das áreas 

dessas FD.  

 

 Calcular a área de cada FD, a partir das leis e intervalos, estabelecidos na . 

 

Objetivo da : Calcular as áreas das figuras planas diversas contidas no kit de materiais. 

Análise a priori da :  

Os estudantes, com base nas leis que informaram na subtarefa anterior, bem como nos 

limitantes do intervalo real, onde esses esboços ocorrem, devem determinar o valor da área 

limitada para cada uma das FD.  

Para essa determinação, os discentes precisam utilizar a técnica institucionalizada para 

cálculo de área entre curvas planas, mais especificamente funções reais em x, num dado 

intervalo do seu domínio. Essa técnica tem como ostensivo escrito a integral a seguir. 

 

Adaptando essa técnica aos dados do exemplo anterior, esperando uma similaridade de 

raciocínio dos estudantes, mediante suas criações, teremos, como resultado da área limitada 

pela região mais circular (funções f e g), que indicamos por , no intervalo  e de , 

considerando , para a região de ponta (funções h e q), formada por uma reta e uma 

parábola, com seu devido tratamento no registro algébrico, no Quadro 43. 

 

Quadro 43 – Determinação da área das FD 

Inicialmente, determinamos o valor de : 
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“Continua” 

Inicialmente, determinamos o valor de : 

 

 

Isso também pode ser feito considerando a simetria (pelo posicionamento da FD no plano), 

em relação ao eixo das ordenadas, dobrando o valor da integral, no intervalo , chegando 

ao mesmo resultado. 

Agora, determinamos o valor de : 

 

 

Fonte: Produção do autor 
 

Para que seja executada essa subtarefa, é necessário que os estudantes tenham 

mobilizado ostensivos no registro algébrico, durante a execução da , para determinar a lei 

que define as funções. Essa não mobilização é o grande entrave que pode haver para esse novo 

processo. 

Variáveis Didáticas da : Na subtarefa, as variáveis didáticas são os ostensivos escritos no 

ambiente papel/lápis, no registro algébrico, referente às leis que definem as funções reais e seus 

intervalos numéricos, bem como o desenvolvimento algébrico e o valor numérico, na 

determinação das áreas das FD.  

Pré-requisitos e Competências da : As competências necessárias estão diretamente 

ligadas à boa apropriação da conversão entre o registro gráfico e os registros algébrico e 

numérico, na determinação de leis e intervalos que indicam as funções, que agora funcionam 

como ferramentas ostensivas no processo de integração definida, técnica institucionalizada, que 

é fundamental para os estudantes no cálculo das áreas. 

 

Na sequência, passamos a analisar a , que se refere à determinação do centroide das 

figuras diversas. 
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Determinar o Centroide de cada FD, a partir do equilíbrio dela no apoio, marcando 

esse ponto no esboço feito na  (registro gráfico) e explicitando no registro 

numérico. 

 

Objetivo da : Indicar o ponto de equilíbrio, com representações nos registros gráfico e 

numérico, que configura o centroide das figuras diversas, contando com o instrumento de apoio 

disponibilizado no kit de materiais. 

Análise a priori da :  

Os estudantes, observando através de ostensivos visuais as FD, colocadas no 

instrumento de apoio, fornecido no kit de materiais, devem indicar aproximadamente o ponto 

onde ocorre o equilíbrio dessas regiões (Figura 165). Após a verificação empírica dos pontos 

em que se encontram os centroides das FD e posterior marcação nos planos cartesianos, da 

subtarefa um, precisam converter e representar estes, no registro numérico, no ambiente 

papel/lápis.   

Entraves relativos às manipulações do instrumento de apoio experimental podem 

ocorrer na execução dessa subtarefa.  

 

Figura 165 – Centroide das FD 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as posições estipuladas pelos estudantes 

para os centroides das FD, marcadas nos planos cartesianos.  

Pré-requisitos e Competências da : Os discentes devem ser capazes de usar 

adequadamente o instrumento de apoio para determinação do equilíbrio e utilizar os 

conhecimentos sobre ostensivos escritos dos números reais, na conversão para o registro 

numérico e gráfico no ambiente papel/lápis, para representar os centroides das FD. 
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A última tarefa  do dispositivo é analisada a seguir, destacando os principais entraves 

que os estudantes podem ter durante a execução dessa sessão. 

 

 
DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DA TAREFA ANTERIOR. 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

Análise a priori da :  

Os estudantes devem narrar, em língua materna, as dificuldades encontradas durante as 

execuções de tarefas e técnicas de forma pessoal, abarcando entraves, durante observações, 

medições e representações, em qualquer um dos registros semióticos mobilizados ou mesmo na 

manipulação dos instrumentos usados para a tecnologia dos modelos concretos. 

Aqui, devem surgir dificuldades, quanto à representação no registro gráfico das regiões 

que representam as FD, mas, principalmente, quanto à conjectura das leis e intervalos para as 

funções reais que formam essas figuras, que é necessária para posterior determinação das suas 

áreas, no registro numérico, com tratamento no registro algébrico, através do processo de 

integração indefinida.  

Variáveis Didáticas da : As variáveis estão ligadas às diversas formas de articulação 

linguística dos estudantes para descrever seus entraves, durante a execução das tarefas e 

subtarefas, no ambiente papel/lápis.  

Pré-requisitos e Competências da : Ter executado as tarefas anteriores e se deparado com 

entraves no decorrer dessas atividades. 

 

Agora, apresentaremos a análise a priori, do último DE, aplicado na quinta sessão, 

sendo voltado para a aplicação para o CM do Teorema de Pappus-Guldin.  

 

5) Dispositivo experimental, envolvendo a utilização de modelos concretos para análise das 

práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao Teorema de Pappus-Guldin. 

 

A primeira tarefa ( ) do dispositivo, organizada em três subtarefas, é apresentada a 

seguir. 
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 CONSIDERAR AS FIGURAS DIVERSAS COMPOSTAS (FDC) QUE SE 

ENCONTRAM NO KIT E OS MATERIAIS CONTIDOS, A SUA DISPOSIÇÃO, 

PARA REALIZAR AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 

Representar, no registro gráfico, com escala proporcional (indicando essa 
escala) no plano estabelecido para a FDC, indicando (a partir de seu 
posicionamento) as funções cartesianas que geram os gráficos contidos na FDC, 
escrevendo suas leis no registro algébrico, bem como, seu centroide e os pontos 
dos vértices das figuras simples presentes na composição, no registro numérico 
e no gráfico; 

 

Representar, no registro gráfico, com escala igual ou proporcional (nesse caso 
indique essa mudança), o sólido gerado pela revolução da FDC, em torno do 
eixo (OBS: Os eixos não podem interceptar a FDC), para isso. 
a) Considerar o Eixo Oy (ou uma reta paralela a este), como a reta r de 
revolução; 
b) Considerar o Eixo Ox (ou uma reta paralela a este), como a reta r de 
revolução; 
c) Considerar um Eixo com uma inclinação obtusa em relação a Ox (indique 
essa inclinação e a forma geral dessa reta, no registro algébrico), como a reta r 
de revolução.

 

 Indicamos para a , o enunciado de cada subtarefa, bem como seus objetivos , variáveis 

didáticas, competências e pré-requisitos, bem como a análise a priori. 

 

 

Representar, no registro gráfico, com escala proporcional (indicando essa escala) no 

plano estabelecido para a FDC, indicando (a partir de seu posicionamento) os tipos 

de  funções cartesianas que geram os gráficos contidos na FDC, com suas respectivas 

leis no registro algébrico, bem como, seu centroide e os pontos dos vértices das figuras 

simples presentes na composição, no registro numérico e no gráfico. 

 

Objetivo da : Representar uma região formada por polígonos (FS) e gráficos de funções 

reais e, a partir da visualização dessa FDC no plano cartesiano, indicar leis de formação para 

essas funções e os vértices dos polígonos que a compõe, bem como a posição aproximada do 

seu CM. 

Análise a priori da :  

Os discentes, com a FDC disponível no seu kit de modelos concretos, devem fazer a 

representação desse ente geométrico no plano cartesiano do DE, indicando os pontos principais 

na sua construção, as leis que geram os gráficos das funções associadas e o centroide da FDC, 

com conversão para o registro numérico no ambiente papel/lápis. Isso deve ser feito levando 

em consideração medidas proporcionais as reais estabelecidas no objeto ostensivo concreto. 
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Escolhemos um posicionamento para a FDC que pode ser também apropriado pelos 

estudantes e, com isso, obtemos, para as posições dos vértices do polígono que a compõe, 

formado por um triângulo de base, 10 cm e altura aproximada de 2,45 cm, e um retângulo de 

dimensões 10 cm por 9 cm, com medidas estabelecidas em relação ao objeto concreto, na escala 

de 1:2, como destacamos na Figura 166, os pontos , , , , e 

. 

 

Figura 166 – Representação da FDC no plano cartesiano 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

Já em relação às funções que fazem parte dessa FDC, estabelecemos que possuem leis 

que as definem dadas por , indo do ponto  até  e por , do 

ponto  até . Além disso, os estudantes podem sustentar a figura concreta no suporte 

de apoio (Figura 167) e, utilizando o ostensivo visual, determinar que seu equilíbrio ocorre no 

ponto de coordenadas aproximadas .  

 

Figura 167 –Centroide da FD apoiada no instrumento experimental 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 
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Possivelmente, os discentes não encontrarão essas leis, como explicitamos, porém 

esperamos que se aproximem desses resultados, desde que posicionem, no registro gráfico, os 

ostensivos escritos referentes ao esboço, numa posição próxima à ilustrada. Alguns estudantes 

podem não conseguir definir leis, por dificuldades em conversão do registro gráfico para o 

algébrico, principalmente relativa ao objeto funções reais, quando não é fornecido nenhum dado 

algébrico ou numérico, e precisam ter autonomia e desenvoltura para conjecturar. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas se referem aos gráficos das funções que 

formam a FDC e serão esboçados no plano cartesiano pelos estudantes, além das leis que serão 

definidas e delimitações em intervalos do domínio, para gerar esses gráficos. Também, como 

variáveis, temos as posições dos vértices do polígono e do CM da FDC.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes necessitam perceber, nessa subtarefa, o 

comportamento gráfico de funções reais, a partir da representação de uma FDC no plano 

cartesiano, e serem capazes de fazer conversões entre o registro gráfico e os registros algébrico 

e numérico, conjecturando leis de formação para essas funções, bem como os intervalos de 

limitação, além de definição e posicionamento de pontos nesse ambiente geométrico, em 

papel/lápis. 

 

Partiremos agora para análise da segunda subtarefa da , voltada para esboço de sólidos 

rotacionados em relação a uma dada reta no plano. 

 

 

Representar, no registro gráfico, com escala igual ou proporcional (nesse caso indique 

essa mudança), o sólido gerado pela revolução da FDC, em torno do eixo (OBS: Os 

eixos não podem interceptar a FDC), para isso. 

a) Considerar o Eixo Oy (ou uma reta paralela a este), como a reta r de revolução; 
b) Considerar o Eixo Ox (ou uma reta paralela a este), como a reta r de revolução; 
c) Considerar um Eixo com uma inclinação obtusa em relação a Ox (indique essa 
inclinação e a forma geral dessa reta, no registro algébrico), como a reta r de 
revolução. 

 

Objetivo da : Representar sólidos, a partir da revolução da FDC, considerada na subtarefa 

anterior, em torno de eixos r estabelecidos, em cada item, no plano cartesiano. 

Análise a priori da :  

Com os materiais concretos, palito colorido, que representa o eixo de revolução, a FDC 

e um “esqueleto” dessa figura, presentes no kit manipulável do DE, os estudantes devem, 

movimentando esses objetos ostensivos visuais, esboçar, com escala proporcional, nos planos 
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disponíveis no DE, em ambiente papel/lápis, os sólidos de revolução, a partir da rotação dessa 

FDC em torno do eixo posicionado como indicado em cada item da subtarefa.  

Os planos cartesianos do manuscrito possuem variações aproximadas para o eixo das 

abscissas de – 16 a 16 e para o eixo das ordenadas de – 7 a 9. Os discentes, no item a, precisam 

posicionar o eixo numa posição vertical em relação ao eixo das abscissas, ou seja, paralelo ao 

eixo Oy e, com isso, posicionando o “esqueleto” da FDC fornecido, conseguir desenhar, no 

registro gráfico, o sólido solicitado, como indicado na Figura 168.   

 

Figura 168 – Revolução em torno da reta paralela à Oy 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

O mesmo deve ocorrer no item b, porém o eixo considerado terá posição paralela ao 

eixo Ox ou perpendicular ao eixo das ordenadas (Figura 169). 

 

Figura 169 – Revolução em torno da reta paralela à Ox 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 
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E, para completar a subtarefa, um procedimento análogo deve ocorrer no item c, em que 

a reta a servir de eixo de revolução deve ter inclinação obtusa em relação ao eixo das abscissas, 

com destacamos na Figura 170.  

 

Figura 170 – Revolução em torno da reta obliqua à Ox 

 
Fonte: Materiais da pesquisa 

 

As representações espaciais dos sólidos gerados, em torno dos eixos em cada item dessa 

subtarefa, serão apresentadas para os estudantes, ao final da sessão, para que estes possam 

verificar e entender melhor o comportamento rotacionado de uma determinada região em torno 

de uma reta dada. Os entraves devem se relacionar com, justamente, esse momento de esboço 

na terceira dimensão, feito no plano cartesiano, considerando as circunferências obtidas no 

processo de rotação. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são os ostensivos escritos no ambiente 

papel/lápis, no registro gráfico, que se referem ao esboço dos sólidos e rebatimentos em relação 

aos eixo de revolução, da FDC considerada como região a ser rotacionada, bem como a posição 

desses eixos, seja ela horizontal, vertical ou oblíqua, em relação ao eixo das abscissas.  

Pré-requisitos e Competências da : As competências necessárias estão ligadas à 

representação gráfica em ambiente papel/lápis, utilizando apenas o plano cartesiano, para 

esboço em duas e três dimensões, onde os estudantes possam executar essa subtarefa, além da 

noção geométrica de pontos equidistantes a uma determinada reta no plano. 

 

A próxima e última tarefa do dispositivo é a , visando colher os relatos dos discentes 

em relação aos seus entraves principais no desenvolvimento das atividades. 
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DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DA TAREFA ANTERIOR. 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

Análise a priori da :  

Os estudantes devem narrar, em língua materna, as dificuldades encontradas durante as 

execuções de tarefas e técnicas de forma pessoal, abarcando entraves, durante observações, 

medições e representações, em qualquer um dos registros semióticos mobilizados, ou mesmo 

na manipulação dos instrumentos usados para a tecnologia dos modelos concretos. 

Aqui, devem surgir dificuldades quanto à representação no registro gráfico, da região 

que representa a FDC, mas, principalmente, quanto à conjectura das leis e intervalos para as 

funções reais que fazem parte dessa figura. Outro ponto que esperamos ser citado com grande 

frequência é relativo ao esboço em terceira dimensão dos sólidos de revolução, em torno dos 

eixos posicionados no plano cartesiano.  

Variáveis Didáticas da : As variáveis estão ligadas às diversas formas de articulação 

linguística dos estudantes para descrever seus entraves durante a execução das tarefas e 

subtarefas, no ambiente papel/lápis.  

Pré-requisitos e Competências da : Ter executado as tarefas anteriores e se deparado com 

entraves no decorrer dessas atividades. 

 

Os controles de todas tarefas, presentes nos DE, foram feitos por observações das 

dialogias entre os discentes, bem como das observações das manipulações desses frente aos 

instrumentos que compõem cada kit de materiais concretos e sua usabilidade. Tudo isso será 

registrado visualmente pelo pesquisador e em mídia, mediante fotos, que foram autorizadas, 

com as assinaturas dos discentes, no termo de uso de imagens e depoimentos, e constará no 

protocolo experimental de nossa pesquisa. 

Seguiremos para análise dos DE, em ambiente computacional, que também foram 

aplicados nas cinco sessões da nossa SD. 
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7.2.2 ANÁLISE A PRIORI – DISPOSITIVOS DO AMBIENTE COMPUTACIONAL 

GEOGEBRA 

 

 Iremos analisar agora os DE gerados por construções no ambiente computacional 

GeoGebra, através de Apps criados nessa tecnologia, para tal fim. Abordamos inicialmente o 

DE para aplicação na primeira sessão, que é relativo ao estudo unidimensional do CM.  

 

1) Dispositivo experimental para análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos 

relacionados ao estudo do centro de massa no espaço unidimensional, utilizando o ambiente 

computacional GeoGebra. 

 

A primeira tarefa ( ) do dispositivo, que foi organizada em duas subtarefas, é 

apresentada a seguir. 

 

 CONSIDERAR AS NOTAS 7,0; 5,5; 8,5 E 5,0; OBTIDAS POR UM ESTUDANTE 

A E SEUS RESPECTIVOS PESOS 2, 1, 3 E 2, PARA REALIZAR AS SEGUINTES 

SUBTAREFAS: 

 Calcular a média aritmética das notas, obtidas pelo estudante A, no registro 
numérico; 

 Calcular a média ponderada das notas, obtidas pelo estudante A, no registro 
numérico. 

 

 Relativamente à , consideramos ainda o enunciado de cada subtarefa, bem como seus 

objetivos, variáveis didáticas, competências e pré-requisitos, bem como a análise a priori 

propriamente dita. 

 

 Calcular a média aritmética das notas, obtidas pelo estudante A, no registro numérico. 

 

Objetivo da : Calcular o valor numérico da média aritmética referente a um conjunto com 

quatro valores reais indicados. 

Análise a priori da :  

Os estudantes, ao acessarem a página, no site do GeoGebra, que disponibiliza o primeiro 

App, voltado para o estudo do CM unidimensional, após ler as informações iniciais, irão se 

deparar com os conhecimentos prévios que englobam cálculo de médias. Inicialmente, os 

estudantes devem calcular a média aritmética de um conjunto com quatro valores distintos, que 
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se referem às notas de um outro estudante A. Esses valores são, pelo enunciado da subtarefa, 

7,0; 5,5; 8,5 e 5,0, e os discentes usaram como estratégia o cálculo convencional dessa média, 

no registro numérico, . Dificuldades podem ser geradas, a partir 

de manipulações numéricas, ou do instrumento digital offline que, nessa subtarefa, pode ser 

usado como calculadora simples, como destacamos na Figura 171, e automaticamente o App 

indica essa situação levando os estudantes a tentarem novamente.   

 

Figura 171 – Cálculo da média aritmética para um conjunto de valores  

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Variáveis Didáticas da : A variável didática é o valor da média aritmética  que, 

conforme o tratamento no registro numérico, pode não ser encontrada corretamente.  

Pré-requisitos e Competências da : Os discentes precisam ter conhecimentos de operações 

de adição e divisão com números decimais e conseguirem manipular o instrumento GeoGebra, 

em sua relação S – i, caso o utilizem como calculadora simples, para efetuar os cálculos. 

 

 Seguimos para analisar, agora, a segunda subtarefa ( ) da , com o enunciado abaixo. 

 

 Calcular a média ponderada das notas, obtidas pelo estudante A, no registro numérico. 

 

Objetivo da : Calcular o valor numérico da média ponderada para um conjunto com quatro 

valores reais indicados e seus pesos respectivos fornecidos. 

Análise a priori da :  

Os estudantes, com as notas da subtarefa anterior, que são retomadas automaticamente 

pelo App, inserem os pesos dados de 2, 1, 3 e 2, e determinam o valor da média ponderada para 
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essa situação (Figura 172). Para tanto, devem utilizar a técnica, atrelada a conhecimentos do 

ensino básico, e calcular, usando o GeoGebra como calculadora simples, caso desejem,        

.  Esse resultado deve ser representado no registro numérico, no 

lápis/papel. As dificuldades são similares à subtarefa anterior e se remetem à manipulação do 

instrumento GeoGebra offline ou por manipulações com os ostensivos escritos, nas operações 

efetuadas.   

 

Figura 172 – Cálculo da média ponderada para um conjunto de valores 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Variáveis Didáticas da : A variável didática é o valor da média ponderada  que, 

conforme o tratamento no registro numérico, pode não ser encontrada corretamente.  

Pré-requisitos e Competências da : Os discentes precisam ter conhecimentos de operações 

de adição, multiplicação e divisão com números decimais e manipular bem o instrumento 

GeoGebra, caso o utilizem como calculadora simples, para efetuar os cálculos. 

 

Na sequência, apresentamos a tarefa  do dispositivo, sendo esta organizada em duas 

subtarefas, que são apresentadas a seguir. 

 

 ESTABELECER O PONTO DE EQUILÍBRIO, NO REGISTRO NUMÉRICO, 

DESCREVENDO A TÉCNICA USADA EM LÍNGUA MATERNA, ENTRE N 

CORPOS COM N MASSAS RESPECTIVAS, IGUAIS OU DISTINTAS, 

POSICIONADOS NA RETA REAL, CONSIDERANDO OS CASOS EM CADA 

UMA DAS SUBTAREFAS A SEGUIR: 

 Considerar corpos nas posições 2 e 6 da barra, com massas iguais de 2 kg; 
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 Considerar corpos nas posições – 3 e 5 da barra, com massas distintas 
respectivas de 3 kg e 2 kg. 

 Considerar corpos nas posições – 4, 1 e 7 da barra, com massas iguais de 3 kg; 

 Considerar corpos nas posições 0, 3 e 8 da barra, com massas distintas 
respectivas de 2 kg, 6 kg e 5 kg; 

 Considerar corpos nas posições – 3, 0, 3 e 7 da barra, com massas distintas 
respetivas de 1 kg, 3 kg, 5 kg e 3 kg. 

 

Em relação à , iremos considerar o enunciado de cada subtarefa, bem como o objetivo 

“Determinar o ponto de equilíbrio entre corpos com diferentes massas, dispostos numa reta 

numérica”, que estabelecemos similarmente para todas as subtarefas, indicando, na sequência, 

para cada uma delas, apenas as variáveis didáticas, os pré-requisitos e a análise a priori. 

Seguimos para a primeira subtarefa. 

 

 Considerar corpos nas posições 2 e 6 da barra, com massas iguais de 2 kg. 

 

Análise a priori da :  

Nessa tarefa, que está subdivida em itens, os estudantes, mediante indicação na folha do 

DE, deverão considerar corpos dispostos unidimensionalmente, com massas dadas, e 

determinar, com auxílio figural de uma balança, que aparece para direcionar as escolhas feitas, 

quanto à posição onde ocorrer ou não o equilíbrio do sistema. 

Inicialmente, dados dois corpos localizados em 2 e 6, com massas iguais a 2 kg, os 

discentes devem atribuir valores no campo adequado, para o ponto de equilíbrio, como vemos 

na Figura 173. Os estudantes podem resolver esse item da subtarefa por tentativa, utilizando a 

balança, como suporte visual para verificar a coerência de suas escolhas, ou usar os 

conhecimentos prévios das técnicas usadas na tarefa anterior, adaptando-as e chegando ao 

resultado  . 

   

Figura 173 – Equilíbrio para dois corpos com massas iguais no App / Unidimensional 

 
Fonte: www.geogebra.org 
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Considerar corpos nas posições – 3 e 5 da barra, com massas distintas respectivas de        

3 kg e 2 kg. 

 

Análise a priori da :  

Em seguida, ainda são dados dois corpos localizados, agora, em – 3 e 5, porém com 

massas distintas, sendo respectivamente 3 kg e 2 kg. A partir disso, esperamos que os estudantes 

sejam aptos a utilizar o procedimento, ainda análogo ao anterior, porém associado à técnica 

para o cálculo da média ponderada, e obter o resultado explicitado na Figura 174, de                   

. O que também pode ser feito por tentativa, mediante observação no 

registro gráfico. 

   

Figura 174 – Equilíbrio para dois corpos com massas distintas no App / Unidimensional 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

 Considerar corpos nas posições – 4, 1 e 7 da barra, com massas iguais de 3 kg. 

  

Análise a priori da :  

Três corpos de massas iguais a 3 kg, dispostos nas posições – 4, 1 e 7, são apresentados 

no terceiro item, para os quais os estudantes precisam, com estratégias, mobilizando ostensivos 

visuais e principalmente numéricos, determinar o ponto de equilíbrio para esses na reta 

numérica. A técnica associada à tecnologia da média aritmética indica que isso pode ser feito 

da seguinte maneira: .  Isso também pode ser feito através de tentativas, porém 

gera a ocorrência de erros, no registro numérico, como destacamos na Figura 175, em que a 

balança do App não se encontra em equilíbrio.  
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Figura 175 – Equilíbrio para três corpos com massas iguais no App / Unidimensional 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

 
Considerar corpos nas posições 0, 3 e 8 da barra, com massas distintas respectivas de 

2 kg, 6 kg e 5 kg. 

 

Análise a priori da :  

Agora, a abordagem ocorre para três corpos, com massas respectivas de 2 kg, 6 kg e          

5 kg, dispostos na reta numérica, nas posições 0, 3 e 8. Os estudantes devem, similarmente 

como no item b, utilizar a técnica associada ao ostensivo média ponderada e, assim, determinar 

que   será o ponto de equilíbrio ou fazer isso por tentativa e erro, 

observando o comportamento, mediante atribuição de valores, pelo App, no registro gráfico, o 

que, para nós, torna-se muito trabalhoso, incorrendo em erros, como na Figura 176.  

 

Figura 176 – Equilíbrio para três corpos com massas distintas no App / Unidimensional 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

 
Considerar corpos nas posições – 3, 0, 3 e 7 da barra, com massas distintas respetivas 

de 1 kg, 3 kg, 5 kg e 3 kg. 
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Análise a priori da :  

Finalmente, os estudantes podem terminar a tarefa. Para tanto, devem encontrar a 

posição de equilíbrio para um sistema com quatro corpos, nas posições – 3, 0, 3 e 7, com massas 

distintas, sendo essas 1 kg, 3 kg, 5 kg e 3kg. A técnica institucionalizada, no registro numérico, 

utilizada no item anterior, é a saída mais plausível e lhes dá como posição do equilíbrio 

. Novamente, as tentativas são uma saída para os discentes, mas com 

muitos erros incorrendo nesse processo (Figura 177).  

 

Figura 177 – Equilíbrio para quatro corpos com massas distintas no App / Unidimensional 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Para todas essas subtarefas, existe a possibilidade de quando os estudantes, usando a técnica 

de tentativa e erro, para determinar os pontos de equilíbrio, atribuam valores fora do intervalo em 

que deveria se encontrar esse ponto, como, por exemplo, destacado na Figura 178, a situação do 

item e, caso os estudantes atribuam – 4, como sendo a posição desse equilíbrio. Nesse momento, o 

App informará isso e os estudantes deverão continuar seu procedimento para executar corretamente 

a tarefa. 

 

Figura 178 – Posição onde não existe apoio para o equilíbrio no App / Unidimensional 

 
Fonte: www.geogebra.org 
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 Além disso, estabelecemos para todas as subtarefas descritas, cujas análises a priori 

foram explicitadas, as mesmas variáveis didáticas e os mesmos pré-requisitos e competências, 

como elencamos a seguir. 

  

Variáveis Didáticas: As variáveis didáticas, nesse processo, são os pontos de equilíbrio a 

serem determinados pelos discentes, seja por técnicas institucionalizadas seja por tentativa, e 

as posições e massas dos corpos indicados para isso.  

Pré-requisitos e Competências: Os discentes precisam ter conhecimentos de operações de 

adição, multiplicação e divisão com números decimais e conseguirem manipular o instrumento 

GeoGebra, caso o utilizem como calculadora simples, para efetuar os cálculos. 

 

Prosseguimos para a análise da terceira tarefa desse DE ( ). 

 

 

DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NA , 

INCLUSIVE RELATIVAS À MANIPULAÇÃO DO APP. 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

Análise a priori da :  

Os estudantes devem narrar, em língua materna, as dificuldades encontradas durante as 

execuções de tarefas e técnicas de forma pessoal, abarcando entraves, durante observações, 

medições e representações, em qualquer um dos registros semióticos mobilizados ou mesmo na 

manipulação dos instrumentos, usados para a tecnologia construída com o ambiente 

computacional GeoGebra, o App, bem como o GeoGebra Offline. 

Aqui, devem surgir dificuldades, quanto à representação no registro gráfico e sua 

conversão para o registro numérico, na determinação dos pontos de equilíbrio, principalmente 

se não reconhecerem nenhuma técnica institucionalizada para esse fim.  

Variáveis Didáticas da : As variáveis estão ligadas às diversas formas de articulação 

linguística dos estudantes para descrever seus entraves, durante a execução das tarefas e 

subtarefas, no ambiente papel/lápis.  

Pré-requisitos e Competências da : Ter executado as tarefas anteriores e se deparado com 

entraves no decorrer dessas atividades. 
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O próximo DE a ser analisado, utilizado na sessão dois, é voltado para a aplicação na 

bidimensional do CM.  
 

2) Dispositivo experimental para análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos 

relacionados ao estudo do centro de massa no espaço bidimensional, utilizando o ambiente 

computacional GeoGebra. 

  

Como primeira tarefa para esse dispositivo, destacamos a , que foi organizada em 

duas subtarefas e apresentamos a seguir. 

 

 OBSERVAR PONTOS CARTESIANOS, INDICADOS NO REGISTRO 

NUMÉRICO E RESOLVER AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 
Determinar as distâncias do ponto de (3, 5) até os eixos Ox e Oy, 
respectivamente, no registro numérico. Generalizar o raciocínio para um ponto 
qualquer (x, y), na língua materna; 

 
Colocar em ordenação horária ou anti-horária, os conjuntos de pontos indicados 
no App, a partir de um determinado ponto fixo inicial, no registro numérico. 
Descrever a técnica utilizada, em língua materna. 

 

 Para a , iremos considerar o enunciado de cada subtarefa e descrevemos todo o 

processo de análise a priori, como segue. 

 

 

Determinar as distâncias do ponto de (3, 5) até os eixos Ox e Oy, respectivamente, no 

registro numérico. Generalizar o raciocínio para um ponto qualquer (x, y), na língua 

materna. 

 

Objetivo da : Determinar as distâncias de um ponto do plano até os eixos coordenados, 

generalizando esses resultados. 

Análise a priori da :  

Nessa subtarefa, a proposta para os estudantes é, a partir da representação do ponto (3, 

5), no registro gráfico, do plano cartesiano, no App, indicar quanto este dista dos eixos 

coordenados x e y. Isso acontecerá nesse mesmo registro, por observação dos discente, que 

deverá indicar como distância do ponto até o eixo Ox, 5 e distância até Oy, 3, nos campos do 

aplicativo. Posteriormente, deve generalizar que, para um ponto qualquer (x, y), a sua distância 

até o eixo Ox equivale à ordenada y e, até o eixo Oy, é equivalente à abscissa x. Essa 

generalização na língua materna, no ambiente papel/lápis. 
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Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são os valores das distâncias, inicialmente 

determinadas para o ponto fixo dado, e depois generalizadas, no registro algébrico, por vezes, 

e explicitadas em língua materna.  

Pré-requisitos e Competências da : Diante de observações no registro gráfico do plano 

cartesiano, os estudantes devem ser aptos a indicar distâncias de um ponto qualquer até os eixos, 

utilizando elementos do conjunto dos números naturais, e conjecturar generalizações. 

 

 Seguimos para a próxima subtarefa ( ), que aborda a ordenação de pontos no plano 

cartesiano. 

  

 

Colocar em ordenação horária ou anti-horária, os conjuntos de pontos indicados no 

App, a partir de um determinado ponto fixo inicial, no registro numérico. Descrever a 

técnica utilizada, em língua materna. 

 

Objetivo da : Dispor ordenadamente, no sentido horário ou anti-horário, a partir de 

observações no plano cartesiano, alguns pontos dados. 

Análise a priori da :  

Munidos de uma sequência de pontos, os estudantes devem distribuir esses nas caixas 

de entradas do App, levando em consideração um ponto fixo e os sequenciais a este, no sentido 

horário ou anti-horário, mediante visualização no plano cartesiano.  

O primeiro conjunto é formado por: . Considerando o 

primeiro deles, o ponto , os estudantes devem dispor, usando o ambiente papel/lápis, 

para observar como ocorre a distribuição de pontos, no registro gráfico, e a partir dai ordená-

los no sentido anti-horário, colocando nos espaços do App, a sequência:  .  

O segundo conjunto de pontos contém os elementos , 

com destaque para dar a partida à ordenação no sentido horário, do ponto . Espera-se 

então que os estudantes consigam, mediante ostensivos escritos no registro gráfico, observar a 

seguinte ordem como correta e preenchendo em seguida os campos do App: 

. Essas duas situações são ilustradas pela Figura 179. 
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Figura 179 – Ordenação de pontos do plano. 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Variáveis Didáticas da : Como variáveis didáticas temos os pontos que serão dispostos, no 

plano, possibilitando observar o seu posicionamento e a direção desse conjunto de pontos: 

sentidos horário e anti-horário.  

Pré-requisitos e Competências da : As competências são ligadas às manipulações de 

marcação de pontos do plano cartesiano, no registro gráfico, e observação dessas 

representações, a partir de direções no sentido horário e anti-horário. 

 

 Prosseguimos para a análise da segunda tarefa desse DE ( ), ainda considerando o 

objetivo e demais elementos inerentes a esse processo de análise. 

 

 

INDICAR O CENTRO DE MASSA, NO REGISTRO NUMÉRICO, ENTRE DOIS 

CORPOS, POSSUINDO MASSAS IGUAIS OU DISTINTAS, APOIADOS NUM NO 

PLANO CARTESIANO, EM PONTOS DETERMINADOS, CONFORME INDICADO 

A SEGUIR. DESCREVER A TÉCNICA UTILIZADA, EM LÍNGUA MATERNA E NO 

REGISTRO NUMÉRICO. (OBS: NÃO PROSSEGUIR ANTES DE EFETIVAR OS 

DOIS ITENS, ALTERANDO OS VALORES NO APP): 

A) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS (4, 2) E (– 2, 5) DO PLANO, COM 

MASSAS IGUAIS A 2 G; 

B) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS (– 7, – 2) E (5, 6) DO PLANO, COM 

MASSAS DISTINTAS RESPECTIVAMENTE IGUAIS A 3 G E 5 G. 

 

Objetivo da : Determinar o centro de massa para um sistema com dois corpos de massas 

indicadas. 
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Análise a priori da :  

Na tarefa, subdivida em dois itens, os estudantes, mediante indicação na folha do DE, 

deverão considerar corpos dispostos bidimensionalmente, com massas dadas, e determinar, com 

auxílio da representação dos pontos no registro gráfico, no plano cartesiano, a posição onde o 

equilíbrio ocorre, possibilitando assim encontrar o CM. 

Dados dois corpos localizados nos pontos (4, 2) e (– 2, 5), com massas iguais a 2 g, os 

estudantes devem, mediante aplicação de uma técnica, que pode ser a partir de visualização no 

registro gráfico, da janela onde ocorre a marcação desses pontos ou com os ostensivos escritos, 

ligados a conhecimentos de média aritmética, similar ao estudo unidimensional. A técnica 

usada, a partir da tecnologia estudada, na sessão anterior, porém adaptada para determinação 

das duas coordenadas do CM, pode ser posta da seguinte maneira, chegando à solução, como 

indicada na Figura 180:   e , levando ao ponto que indica 

o equilíbrio . Posteriormente, devem explicitar esses resultados, bem como todo o 

processo de técnica associado a ele, no ambiente papel/lápis, em representações no registro 

numérico ou língua materna.  

   

Figura 180 – Equilíbrio para dois corpos com massas iguais no App / Bidimensional 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Em seguida, com ainda dois corpos localizados nos pontos (– 7, – 2) e (5, 6), porém com 

massas distintas, de respectivamente 3 g e 5 g, devem proceder de forma similar. A partir disso, 

esperamos que os estudantes sejam aptos a utilizar o procedimento, ainda análogo ao anterior, 

porém associado à técnica para o cálculo da média ponderada, na obtenção das coordenadas do 

CM, o que incide nos resultados  e , 

representando numericamente a coordenada do ponto . Essa obtenção também pode ser 
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feita utilizando a observação dos ostensivos visuais, que representa os pontos no registro 

gráfico, gerando tentativas para os discentes, como na Figura 181. Na sequência, deve ocorrer 

a explicitação da técnica escolhida, no ambiente lápis/papel, com representação no registro 

numérico ou de língua materna. 

   

Figura 181 – Equilíbrio para dois corpos com massas distintas no App / Bidimensional 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas equivalem às massas indicadas (ao menos 

no segundo item, que ocorre a real necessidade), às posições dos pontos no plano e às 

coordenadas do CM a serem encontradas, por técnicas institucionalizadas ou por tentativas no 

App.  

Pré-requisitos e Competências da : Os discentes precisam ter conhecimentos de operações 

de adição, multiplicação e divisão com números decimais e conseguirem manipular o 

instrumento GeoGebra Offline, caso o utilizem como calculadora simples, para efetuar os 

cálculos, além de noções de posicionamento de pontos no plano cartesiano. 

 

Na sequência, a nossa análise prossegue com a .    

 

 

INDICAR O CENTRO DE MASSA, NO REGISTRO NUMÉRICO, ENTRE TRÊS 

CORPOS, POSSUINDO MASSAS IGUAIS OU DISTINTAS, APOIADOS NUM NO 

PLANO CARTESIANO, EM PONTOS DETERMINADOS, CONFORME INDICADO 

A SEGUIR. DESCREVER A TÉCNICA UTILIZADA, EM LÍNGUA MATERNA E NO 

REGISTRO NUMÉRICO. (OBS: NÃO PROSSEGUIR ANTES DE EFETIVAR OS 

DOIS ITENS, ALTERANDO OS VALORES NO APP): 
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A) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS (5, 0), (– 3, 7) E (2, – 4) DO PLANO, COM 

MASSAS IGUAIS A 3 G; 

B) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS (– 3, 3), (0, 1) E (6, 2) DO PLANO, COM 

MASSAS DISTINTAS RESPECTIVAMENTE IGUAIS A 1 G, 2 G E 4 G. 

 

Objetivo da : Determinar o centro de massa para um sistema com três corpos de massas 

indicadas. 

Análise a priori da :  

A subtarefa, separada em dois itens, solicita dos estudantes, mediante indicação na folha 

do DE, considerar três corpos dispostos bidimensionalmente, com massas dadas e determinar, 

com auxílio da representação dos pontos no registro gráfico, no plano cartesiano, a posição na 

qual se encontra o CM. 

Três corpos localizados nos pontos (5, 0), (– 3, 7) e (2, – 4) são apresentados, com 

massas iguais a 3 g, e os estudantes devem, a partir da execução de uma técnica ou com a 

visualização no registro gráfico, no App, por tentativas, com destacamos na Figura 182,  ou 

com ostensivos escritos, associados a conhecimentos propostos pelas tecnologias do estudo 

unidimensional. A técnica, se baseada na da sessão anterior, será adaptada para determinação 

das duas coordenadas do CM, gerando como resultados os valores   e 

, e o ponto de equilíbrio para o sistema será . Esse processo deve ser 

explicado, no registro numérico ou língua materna pelos estudantes, com todos os detalhes 

possíveis.  

   

Figura 182 – Equilíbrio para três corpos com massas iguais no App / Bidimensional 

 
Fonte: www.geogebra.org 
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Agora, os três corpos localizados nos pontos (– 3, 3), (0, 1) e (6, 2) possuem massas 

distintas, respectivas de 1 g, 2 g e 4 g. Para essa execução, o raciocínio é similar, porém 

atrelando este à técnica da média ponderada, gerando os valores  e                

, cujo ponto representado numericamente, como o CM, será  

(Figura 183). A determinação do ponto também pode ocorrer por tentativa, mediante 

observação visual no registro gráfico, além disso, os discentes precisam descrever sua técnica, 

no registro numérico ou língua materna. 

   

Figura 183 – Equilíbrio para dois corpos com massas distintas no App / Bidimensional 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas equivalem às massas, às posições dos pontos 

no plano e às coordenadas do CM a serem encontradas, por técnicas institucionalizadas ou por 

tentativas no App.  

Pré-requisitos e Competências da : Os discentes precisam ter conhecimentos de operações 

de adição, multiplicação e divisão com números decimais e conseguirem manipular o 

instrumento GeoGebra Offline, caso o utilizem como calculadora simples, para efetuar os 

cálculos, além de noções de posicionamento de pontos no plano cartesiano. 

 

Partiremos agora para a tarefa de número quatro ( ), no mesmo viés das anteriores, 

mas com determinação de CM, para quatro corpos pontuais. 

 

 
INDICAR O CENTRO DE MASSA, NO REGISTRO NUMÉRICO, ENTRE QUATRO 

CORPOS, POSICIONADOS EM (3, – 5), (0, 7), (– 2, – 4), (5, 7) POSSUINDO MASSAS 
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RESPECTIVAMENTE IGUAIS A 2 G, 4 G, 3 G E 1G. DESCREVER A TÉCNICA 

UTILIZADA, EM LÍNGUA MATERNA E NO REGISTRO NUMÉRICO. 

 

Objetivo da : Determinar o centro de massa para um sistema com quatro corpos de massas 

indicadas. 

Análise a priori da :  

São quatro corpos, que estão localizados nos pontos (3, – 5), (0, 7), (– 2, – 4), (5, 7), e 

possuem massas respectivas de 2 g, 4 g, 3 g e 1 g. A partir dessas informações, o estudante por 

tentativas, observando a disposição desses pontos, como representação no registro gráfico, no 

plano cartesiano ou mediante técnica institucionalizada, como usada na tarefa anterior, deverá 

chegar aos resultados  e , que 

representam, no registro numérico, os ostensivos escritos, no ambiente papel/lápis, referentes 

às coordenadas do ponto , o CM procurado (Figura 184). A determinação do ponto 

também pode ocorrer por tentativa, mediante observação visual no registro gráfico, além disso, 

os discentes precisam descrever sua técnica, no registro numérico ou língua materna. 

   

Figura 184 – Equilíbrio para dois corpos com massas distintas no App / Bidimensional 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas equivalem às massas, às posições dos pontos 

no plano e às coordenadas do CM a serem encontradas, por técnicas institucionalizadas ou por 

tentativas no App.  

Pré-requisitos e Competências da : Os discentes precisam ter conhecimentos de operações 

de adição, multiplicação e divisão com números decimais e conseguirem manipular o 

instrumento GeoGebra Offline, caso o utilizem como calculadora simples, para efetuar os 

cálculos, além de noções de posicionamento de pontos no plano cartesiano. 
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A penúltima tarefa desse DE, que analisaremos na sequência, visa à conceituação a 

partir de informações provenientes de uma mídia, pelos estudantes. 

 

 

INDICAR, EM LÍNGUA MATERNA, A PARTIR DA OBSERVAÇÃO DO VÍDEO 

DISPONIBILIZADO NO LINK ABAIXO, O CONCEITO DE CENTRO DE MASSA. 

 

 

Objetivo da : Analisar e estabelecer o conceito do CM, do ponto de vista pessoal, a partir 

da observação de informações advindas de um vídeo. 

Análise a priori da :  

A partir da leitura e análise do vídeo intitulado “Centro de Massa - Professor da USP 

Explica #759”, narrado pelo Prof. Dr. Leonardo Paulo Maia, da USP, os estudantes, precisam 

elaborar, para expor em língua materna, no ambiente papel/lápis, o conceito de Centro de 

Massa, conforme entendimento pessoal.  

Porém, esperamos uma descrição, em língua materna, para o conceito solicitado, similar 

ao que indicamos a seguir: 

 

O centro de massa é útil para descrever, adequado para um movimento de translação, o 

comportamento de um sistema de partículas pontuais, com massas determinadas, sendo este 

um ponto fictício, que pode ser associado ao cálculo da média ponderada, onde os pesos 

equivalem às massas dos corpos. Está também associado a soma dos momentos de cada 

partícula, e o ser interpretado de forma análogo para sistemas bidimensionais e 

tridimensionais, fazendo o cálculo da média, para cada coordenada que compõe sua posição. 
 

Variáveis Didáticas da : As variáveis estão ligadas às diversas formas de articulação 

linguística dos estudantes para descrever, no ambiente lápis/papel, o conceito solicitado, bem 

como ao entendimento pessoal sobre o que é exposto no vídeo.  

                                                 
59 Encontrado, utilizando um programa leitor de QR Code ou pelo endereço eletrônico: 
https://www.youtube.com/watch?v=1e3pDao2QMs.  
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Pré-requisitos e Competências da : Percepção auditiva, bem como objetos matemáticos 

ligados à noção dimensional, em uma, duas e três dimensões, e média ponderada, além de 

alguns conceitos físicos, que não impedem a ideia geral abordada no vídeo. 

Por fim, nesse dispositivo, analisamos a tarefa seis ( ), que se refere ao posicionamento 

discente acerca de entraves, durante a execução das atividades do DE. 

 

 

DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, INCLUSIVE RELATIVAS À 

MANIPULAÇÃO DO APP. 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

Análise a priori da :  

Os estudantes devem narrar, em língua materna, as dificuldades encontradas durante as 

execuções de tarefas e técnicas de forma pessoal, abarcando entraves, quanto às observações, 

medições e representações, em qualquer um dos registros semióticos mobilizados ou mesmo na 

manipulação dos instrumentos, usados para a tecnologia construída com o ambiente 

computacional GeoGebra, o App, bem como o GeoGebra Offline. 

Aqui, devem surgir dificuldades, quanto à representação no registro gráfico e sua 

conversão para o registro numérico, na determinação do CM, principalmente se não 

reconhecerem nenhuma técnica institucionalizada para esse fim.  

Variáveis Didáticas da : As variáveis estão ligadas àas diversas formas de articulação 

linguística dos estudantes para descrever seus entraves, durante a execução das tarefas e 

subtarefas, no ambiente papel/lápis.  

Pré-requisitos e Competências da : Ter executado as tarefas anteriores e se deparado com 

entraves no decorrer dessas atividades. 

 

O DE a seguir, para analisarmos, que será utilizado na sessão três, é voltado para o 

estudo do CM, em figuras simples.  

 

3) Dispositivo experimental para análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos 

relacionados ao estudo do centroide de figuras planas simples, utilizando o ambiente 

computacional GeoGebra. 
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A primeira tarefa ( ) desse dispositivo foi organizada em duas subtarefas e 

apresentamos a seguir. 

  

 DETERMINAR O VALOR DE ÁREAS E MASSAS DAS FIGURAS SIMPLES (FS), NAS 

SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 

Calcular a área das FS (Quadrado, Retângulo, Triângulo e Círculo) a seguir, a 
partir dos pontos do plano cartesiano que indicam os seus vértices, detalhando 
a técnica utilizada, nos registros que achar mais adequados: (OBS: para o 
Círculo são dados o ponto que indica o centro e a medida do seu raio). 
 
a) Retângulo de vértices: A(2, 4), B(– 3, 4), C(– 3, – 5) e D(2, – 5); 
b) Triângulo de vértices: A(1, 7), B(5, 2), C(3, – 2); 
c) Círculo de centro C(– 2, 5) e raio 2 u.c. 

 

Calcular o valor das massas nas FS, a seguir, a partir dos pontos do plano 
cartesiano que indicam os seus vértices, dado o valor de sua densidade 
superficial, no registro numérico: 
 
a) Retângulo de vértices: A(4, 2), B(– 1, 2), C(– 1, 5) e D(4, 5); 
b) Triângulo de vértices: A(2, 0), B(4, 6), C(6, 0); 
c) Círculo de centro C(1, 3) e raio 1,5 u.c. 

 

 Em relação à , iremos considerar o enunciado de cada subtarefa desenvolvendo na 

sequência todo o seu processo de análise a priori. 

 

 

Calcular a área das FS (Quadrado, Retângulo, Triângulo e Círculo) a seguir, a partir 

dos pontos do plano cartesiano que indicam os seus vértices, detalhando a técnica 

utilizada, nos registros que achar mais adequados: (OBS: para o Círculo são dados o 

ponto que indica o centro e a medida do seu raio). 

a) Retângulo de vértices: A(2, 4), B(– 3, 4), C(– 3, – 5) e D(2, – 5); 

b) Triângulo de vértices: A(1, 7), B(5, 2), C(3, – 2); 

c) Círculo de centro C(– 2, 5) e raio 2 u.c. 

 

Objetivo da : Calcular as áreas das figuras planas simples, a partir da construção dessas, 

dados os vértices (ou elementos principais), para serem marcados no plano cartesiano. 

Análise a priori da :  

Os estudantes devem determinar, de posse dos elementos, que favorecem à construção 

das figuras simples, nos três itens, em sua representação no registro gráfico, sejam pontos ou 

medida (o caso do raio do círculo), o valor da área desses entes. 
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No primeiro item, o objeto é um retângulo de vértices A(2, 4), B(– 3, 4), C(– 3, – 5) e 

D(2, – 5), que devem ser utilizado nas entradas do App a fim de projetar essa figura no registro 

gráfico. A partir daí, por observação, por exemplo, mediante contagem das unidades de área 

(quadradinhos da malha do plano) ou mediante aplicação da técnica do produto entre as 

dimensões, os discentes devem chegar ao valor de 45 u.a60 (Figura 185).  

 

Figura 185 – Área do retângulo no App / Figuras Simples 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

O item seguinte, destacado na Figura 186, abarca um triângulo, com vértices nos pontos 

A(1, 7), B(5, 2), C(3, – 2). Os estudantes devem indicar esses pontos no App e calcular a área 

dessa figura. Para tanto, podem usar conjecturas baseadas nos ostensivos visuais, no registro 

gráfico, na JV em que o triângulo é desenhado. Com isso, podem, por exemplo, considerar um 

retângulo cujas dimensões são  u.c61. e  u.c., como percebemos na 

Figura 168, cuja a área será dada pela subtração entre a área desse retângulo  u.a. e a 

soma das áreas de três triângulos, cujos valores são:  u.a.,  u.a. e  u.a. 

Portanto, no registro numérico, a área desse triângulo será  u.a. Isso pode 

ser feito utilizando técnicas mais complexas, que demandam utilização do teorema de 

Pitágoras62, para determinação dos comprimentos dos lados desses três triângulos que 

subtraímos, do retângulo e, por conseguinte, aplicando a fórmula de Heron (já destacada por 

nós no DE com Modelos Concretos, dessa mesma sessão). Ou, mesmo determinando a base 

(um dos lados) pelo teorema de Pitágoras e a altura relativa a esse lado, utilizando distância de 

ponto a reta, necessitaria da equação da reta suporte desse lado medido (base).  

                                                 
60 Unidades de área. 
61 Unidade de comprimento. 
62 O quadrado da medida da hipotenusa, é igual a soma dos quadrados das medidas dos catetos, em um triângulo 
retângulo; 
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Figura 186 – Área do triângulo no App / Figuras Simples 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

E, no último item, os discentes precisam determinar a área de um círculo, com centro 

C(– 2, 5) e raio 2 u.c. Para tanto, conjecturamos que, apenas mediante visualização, dos 

ostensivos no registro gráfico,  isso não será possível, devendo os estudantes lembrarem da 

técnica do ensino básico, atrelado ao número irracional pi, dada por , que resulta com 

atribuição dos dados, no registro numérico, em  u.a (Figura 187). Porém 

existe a possibilidade de algum estudante optar pelo cálculo com integração, mas isso seria 

pouco provável, mediante à praticidade e ao conhecimento prévio que o professor da instituição 

acredita que este discente tenha. 

 

Figura 187 – Área do círculo no App / Figuras Simples 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Nessa tarefa, possivelmente, o maior entrave estará ligado ao cálculo da área do 

triângulo, por, como discentes dessa instituição, não estarem acostumados a determinar área de 

um dado triângulo que não possua um de seus lados paralelos a um dos eixos coordenados. 
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Variáveis Didáticas da : Como variáveis didáticas, temos os valores das coordenadas dos 

vértices das figuras planas, bem como o raio do círculo, as áreas a serem determinadas e as 

possibilidades visuais geradas pelas representações dessas figuras no plano cartesiano, para 

determinação de seus elementos e áreas.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar figuras planas 

desenhadas num sistema bidimensional cartesiano, além de conhecer técnicas para cálculo de 

áreas simples, como retângulo, triângulo e círculo, conseguindo conjecturar possibilidade e 

olhares distintos sobre as figuras em sua representação gráfica. Além disso, se conseguirem 

manipular o instrumento GeoGebra Offline, podem utilizá-lo como calculadora simples, para 

efetuar os cálculos. 

 

Seguimos para análise da próxima subtarefa da , a , que se refere à determinação das 

massas das FS. 

 

 

Calcular o valor das massas nas FS, a seguir, a partir dos pontos do plano cartesiano 

que indicam os seus vértices, dado o valor de sua densidade superficial, no registro 

numérico: 

a) Retângulo de vértices: A(4, 2), B(– 1, 2), C(– 1, 5) e D(4, 5); 

b) Triângulo de vértices: A(2, 0), B(4, 6), C(6, 0); 

c) Círculo de centro C(1, 3) e raio 1,5 u.c. 

 

Objetivo da : Determinar o valor das massas para as Figuras Planas Simples, mediante 

obtenção de sua área e da densidade superficial. 

Análise a priori da :  

Os discentes, com dados sobre alguns elementos para representação das figuras, no 

registro gráfico (vértices, raio e centro), determinam o valor da área de figuras planas simples 

e, em seguida, de posse da sua densidade superficial, indicam quanto vale a massa dessa placa 

plana. 

No item a, os estudantes irão dispor de um retângulo com vértices A(4, 2), B(– 1, 2), 

C(– 1, 5) e D(4, 5), devendo ser marcados no App, para projeção no plano cartesiano. Daí, por 

observação, quanto à medida das suas dimensões, indicam o valor de sua área que, como vemos 

na Figura 188, será  u.a. Em seguida, de posse desse resultado, no registro 

numérico, encontrará a massa dessa placa plana, com densidade fornecida no App, de                   

0,5 kg/u.a. e, de posse do conhecimento da tecnologia que a justifica, enunciada nesse 
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dispositivo por “Densidade superficial é a razão entre a quantidade de uma massa (m) e a área 

(A) de uma determinada superfície”, espera-se que cheguem, com a nova técnica, ao valor de 

, no registro numérico. 

 

Figura 188 – Cálculo de massa do retângulo no App / Figuras Simples 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Na sequência, a subtarefa indica que deve ser feito o cálculo da massa da superfície 

triangular, com esboço no registro gráfico, do triângulo, cujos vértices são A(2, 0), B(4, 6),     

C(6, 0). Inicialmente, os estudantes determinam a área dessa superfície e isso pode ser feito 

pela observação do triângulo no registro gráfico e identificação dos elementos base (um dos 

lados, nesse caso, o paralelo ao eixo das abscissas) e altura (encontrada pela medida projetada 

no eixo das ordenadas), vistos na Figura 189.  Logo, teremos como resultado para área 

 u.a e, utilizando a tecnologia enunciada, com adaptação pelos estudantes, chegamos à 

, onde a densidade é 0,3 kg/u.a. 

 

Figura 189 – Cálculo de massa do triângulo no App / Figuras Simples 

 
Fonte: www.geogebra.org 
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Por fim, a massa a ser determinada é de uma superfície circular, com centro C(1, 3) e 

raio 1,5 u.c., cuja área pode ser determinada pelos discentes, usando a técnica aprendida no 

ensino básico, usada no registro algébrico, que equivale a  u.a. Logo, de 

posse dos conhecimentos da tecnologia sobre densidade, encontra-se  

kg, sendo a densidade dada por 0,8 kg/u.a. (Figura 190).    

 

Figura 190 – Cálculo de massa do círculo no App / Figuras Simples 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Os entraves possíveis, que podem estar atrelados a essa subtarefa, são referentes às 

manipulações numéricas no momento de aplicação de técnicas para a determinação das áreas 

ou do cálculo das massas e os inerentes às verificações dos ostensivos visuais, no registro 

gráfico, para esses mesmos fins citados. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas atreladas a esse processo são pontos que 

indicam os vértices e centro, das figuras planas, bem como o raio do círculo, as áreas a serem 

determinadas e as possibilidades visuais geradas pelas representações dessas figuras no plano 

cartesiano, para sua determinação e dos elementos que possibilitam isso, além da massa de cada 

ente geométrico a ser encontrado.  

Pré-requisitos e Competências da : Os discentes necessitam observar figuras planas 

representadas num sistema bidimensional cartesiano, além de conhecer técnicas para cálculo de 

áreas simples, como retângulo, triângulo e círculo, podendo conjecturar possibilidade e olhares 

distintos sobre as figuras em sua representação gráfica, bem como manipulações de variáveis 

em uma igualdade, para determinação da massa das superfícies. Além disso, se conseguirem 

manipular o instrumento GeoGebra Offline, podem utilizá-lo como calculadora simples, para 

efetuar os cálculos. 
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 Avançaremos para a próxima tarefa do dispositivo, a , relativa à determinação dos 

centroides das FS.     

 

 

INDICAR O CENTRO DE MASSA (CENTROIDE), NO REGISTRO NUMÉRICO, DAS 

FS, DADOS OS SEUS VÉRTICES (OU CENTRO E RAIO PARA O CÍRCULO), NOS 

CASOS A SEGUIR. ARGUMENTE SOBRE SUAS ESCOLHAS EM LÍNGUA 

MATERNA: 

A) RETÂNGULO DE VÉRTICES: A(1, 1), B(1, 5), C(8, 5) E D(8, 1); 

B) TRIÂNGULO DE VÉRTICES: A(3, 0), B(5, 2), C(1, 7); 

C) CÍRCULO DE CENTRO C(2, 4) E RAIO 3 U.C. 

 

Objetivo da : Determinar o centroide das figuras planas simples, a partir da construção 

dessas, dados os vértices (ou elementos principais), no plano cartesiano. 

Análise a priori da :  

Os estudantes devem determinar, de posse dos elementos, que favorecem à construção 

das figuras simples, nos três itens, em sua representação no registro gráfico, sejam pontos ou 

medida (o caso do raio do círculo), o centroide dessa região. 

Inicialmente, os discentes terão à disposição, no item a da subtarefa, um retângulo de 

vértices A(1, 1), B(1, 5), C(8, 5) e D(8, 1). Entrando com os dados, no App, representam na JV, 

como na Figura 191, um retângulo e por observação devem definir a posição do seu centroide, 

para essa situação ocorre o encontro de suas diagonais em .Uma conformação desse 

acerto ocorre, mediante o aparecimento de uma balança, na JV3. 

 

Figura 191 – Centroide do retângulo no App / Figuras Simples 

 
Fonte: www.geogebra.org 
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No item b, o centroide a determinar é o do triângulo de vértices nos pontos A(3, 0),    

B(5, 2), C(1, 7). Os discentes digitam esses valores no App e, ao projetar na JV, no registro 

gráfico, podem observar o ostensivo CM, dessa região, no ponto  (Figura 192). Para essa 

execução, os estudantes podem contar apenas com a visualização gráfica ou utilizar a técnica 

para disposição de três pontos dispostos no plano, para situações bidimensionais de corpos com 

massas iguais, e determinar uma média aritmética entre as coordenadas dos vértices, chegando 

assim aos resultados esperados  e .  

 

Figura 192 – Centroide do triângulo no App / Figuras Simples 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Por último, no item c, a determinação do centroide refere-se à superfície circular, com 

centro em C(2, 4) e raio 3 u.c. Dispondo essas informações no App, os estudantes contam com 

a representação no registro gráfico (Figura 193), em que, de forma bem direta, podem observar 

(o que é esperado pelo pesquisador) o centroide localizado em (2, 4). 

 

Figura 193 – Centroide do círculo no App / Figuras Simples 

 
Fonte: www.geogebra.org 
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A tarefa demanda estratégias de observação, porém, em relação específica ao triângulo, 

o conhecimento de ostensivos, no registro numérico, contribui para execução mais rápida da 

técnica. 

Variáveis Didáticas da : Como variáveis didáticas temos os valores das coordenadas dos 

vértices das figuras planas, bem como o raio do círculo e as coordenadas dos pontos que 

representam a posição do centroide das superfícies planas.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar figuras planas 

desenhadas num sistema bidimensional cartesiano, bem como, caso utilizem, a tecnologia da 

média aritmética, atrelada a conhecimentos do estudo bidimensional do CM. Além disso, se 

conseguirem manipular o instrumento GeoGebra Offline, podem utilizá-lo como calculadora 

simples, para efetuar os cálculos 

 

A próxima tarefa ( ) do dispositivo tecnológico no ambiente GeoGebra foi organizada 

em quatro subtarefas e é apresentada na sequência. 

  

 INDICAR O CENTROIDE DAS COMPOSIÇÕES COM ÁREAS DE FIGURAS 

COMPOSTAS (FC), DESENVOLVENDO AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 

Determinar o centro de massa da secção transversal, de uma viga (em formato 
de T), formando uma FC, no registro numérico, formada por áreas de     
retângulos com vértices em:  

 e . 

 
Descrever, em língua materna, no registro numérico e/ou algébrico, como obter 
o centro de massa da secção considerada na , a partir dos centroides de cada 
uma das FS que compõem a FC. 

 

Determinar o centro de massa da FC, formada pelo área do retângulo de vértices 
, pela área do triângulo de vértices 

 e pela retirada da área do círculo de centro  

e raio 2 u.c 

 
Descrever, em língua materna, no registro numérico e/ou algébrico, como obter 
o centro de massa da FC considerada na , a partir dos centroides de cada 
uma das FS que a compõem. 

 

 Relativamente à , consideramos novamente o enunciado de cada subtarefa, bem como 

os objetivos, as variáveis didáticas, as competências e pré-requisitos, e seguiremos para suas 

análises. 
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Determinar o centro de massa da secção transversal, de uma viga (em formato de T), 

formando uma FC, no registro numérico, formada por áreas de                              

retângulos com vértices em:  

 e . 

 

Objetivo da : Determinar o centroide de uma figura composta, formada pela junção de 

figuras simples (retângulos), mediante a representação dessas no registro gráfico, dados os seus 

vértices. 

Análise a priori da :  

Os discentes, de posse das informações da subtarefa, devem determinar o ponto que 

indica o centroide da FC, formada por três retângulos, no formato de secção de viga. 

Na JV, serão projetados os retângulos cujos vértices estão nos pontos 

;  e 

. Para que os discentes possam determinar qual o centro 

de massa de cada uma dessas figuras, por observação do ostensivo visual, no registro gráfico, 

como ocorreu na subtarefa anterior, localizados em ,  e , cujas 

áreas respectivas também serão indicadas por eles, com valores  u.a.,  u.a. e 

 u.a. A partir desses dados, os estudantes determinarão, conjecturando o processo, no 

intuito de expor uma nova técnica, para chegar ao resultado das coordenadas do centroide do 

conjunto igual a  e , 

como destacamos na Figura 194, cuja execução da tarefa está completa e correta, para o 

centroide . 

 .  

Figura 194 – Centroide da composição de retângulos no App / Figuras Simples 

 
Fonte: www.geogebra.org 
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A maior dificuldade para executar essa subtarefa será relacionada ao momento principal, 

que diz respeito ao centroide do conjunto, onde os estudantes precisaram associar o 

conhecimento no início do App, para determinação de massas com a densidade superficial, ao 

desenvolvimento na definição das coordenadas desse CM. A digitação dos valores em seus 

formatos exatos e não aproximados pode ser também um empecilho, visto que o App não 

reconhece aproximações, apesar deste as exporem na interface. 

Variáveis Didáticas da : Os valores das coordenadas dos vértices dos retângulos, bem com 

as coordenadas dos pontos que representam a posição dos centroides dessas figuras, e suas 

respectivas áreas, com, por fim, as coordenadas do centroide do conjunto, equivalem às 

variáveis didáticas nesse processo. Além disso, se conseguirem manipular o instrumento 

GeoGebra Offline, podem utilizá-lo como calculadora simples, para efetuar os cálculos. 

Pré-requisitos e Competências da : Observar figuras planas desenhadas num sistema 

bidimensional cartesiano, conhecer a tecnologia da média ponderada, a relação entre densidade 

superficial, massa e área para uma superfície plana, atreladas a conhecimentos do estudo 

bidimensional do CM. 

 

Seguiremos agora para análise da subtarefa dois ( , que trata da descrição da técnica 

utilizada para obtenção do centroide na  

 

 

Descrever, em língua materna, no registro numérico e/ou algébrico, como obter o 

centro de massa da secção considerada na , a partir dos centroides de cada uma 

das FS que compõem a FC. 

 

Objetivo da : Explicitar, em língua materna, no registro numérico e/ou algébrico, a técnica 

utilizada para determinação do centroide de uma composição de figuras simples, formada por 

retângulos, considerando os centroides de cada FS que compõem a figura. 

Análise a priori da :  

Diante das informações levantadas na subtarefa anterior, os estudantes deverão 

explicitar o seu processo de desenvolvimento quanto à execução desta, no ambiente lápis/papel. 

A proposta abrange descrever, em língua materna e com ostensivos ligados aos registros 

numérico e/ou algébrico, a técnica utilizada no decorrer da execução do item anterior na tarefa 

desse DE. Espera-se que os discentes consigam perceber a relação adaptada, mediante a 
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substituição da relação , no momento63 de cada figura plana em relação aos eixos 

coordenados. Logo, para cada centroide de uma figura simples, temos que os momentos em 

relação aos eixos coordenados serão calculados por:  

 

A partir dessa adaptação de técnica, surge uma nova, com a tecnologia consolidada 

posteriormente pelo docente da disciplina, que determina o cálculo das coordenadas do 

centroide da composição, as relações, no registro algébrico: 

 

Onde, nas relações destacadas,  é a densidade superficial dos retângulos,  

são as áreas dessas figuras e  são as coordenadas dos centroides. 

Variáveis Didáticas da : Como variáveis didáticas, temos as técnicas enunciadas pelos 

estudantes, que devem ser abordadas nos registros semióticos indicados ou mesmo não ser 

possível representá-las, deixando apenas uma tentativa de ilustração.  

Pré-requisitos e Competências da : No ambiente papel/lápis, os estudantes precisam ser 

aptos a converter as informações nas representações nos registros mobilizados, na subtarefa 

anterior, a fim de enunciar as novas técnicas, seja no registro algébrico e/ou numérico e em 

língua materna. 

 

Prosseguimos nossas análises, com as verificações inerentes à , agora voltada para o 

estabelecimento do CM da outra FC, formada por um retângulo, um triângulo e um círculo. 

 

 

Determine o centro de massa da FC, formada pelo área do retângulo de vértices 

, pela área do triângulo de vértices 

 e pela retirada da área do círculo de centro  e raio 2 u.c. 

 

Objetivo da : Determinar o centroide da figura composta, formada pela junção de figuras 

simples, mediante a representação dessas no registro gráfico, dados os seus vértices (e demais 

elementos). 

 

                                                 
63 O momento de uma partícula em relação ao um eixo coordenado x, por exemplo é dado pelo produto de sua 
massa pela posição da ordenada (distância até o eixo x), ou seja . Para figuras simples consideramos o 
centroide dessa superfície e consideramos os momentos desse ponto, em relação aos eixos coordenados. 
Conhecimento já institucionalizado, no final da sessão anterior de aplicação da SD, pelo professor de CDI1002. 
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Análise a priori da :  

Os estudantes, de posse das informações da subtarefa, devem determinar o ponto que 

indica o centroide da FC, formada por um retângulo, um triângulo e um círculo, este último 

sendo retirado da composição. 

Os vértices e demais elementos devem ser inseridos pelos discentes no App, para 

projeção da FC na JV. São fornecidos na subtarefa os vértices de um retângulo, nos pontos 

, um triângulo tal que  são os vértices 

e um círculo de centro  e raio 2 u.c. De posse dessas informações e com seus esboços 

na JV, os estudantes determinarão os centroides individualmente, nos pontos   para o 

retângulo,  para o triângulo e  para o círculo, apenas com os ostensivos 

visuais, no registro gráfico, ou, particularmente para o triângulo, no registro numérico, 

utilizando a técnica associada à média aritmética, calculando  e 

, conforme Figura 195. As áreas respetivas para esses entes geométricos, no 

registro numérico, com conversão do ostensivo visual das medidas principais, no registro 

gráfico, são  u.a.,  u.a. e  u.a., para o retângulo, o triângulo e o círculo.  

A partir daí, determinarão a posição do centro de massa da composição que, neste caso 

em particular, tem o círculo como parte retirada, influenciando nessa determinação. Nesse 

processo, devem chegar ao resultado de  e                        

, gerando o ponto . 

 

 Figura 195 – Centroide da composição de figuras planas no App / Figuras Simples 

 
Fonte: www.geogebra.org 
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A maior dificuldade para executar essa subtarefa será relacionada ao momento principal, 

que diz respeito ao centroide do conjunto, onde os estudantes precisaram associar o 

conhecimento obtido no início do App, para determinação de massas com a densidade 

superficial, ao desenvolvimento na definição das coordenadas desse CM, além de entenderem 

que no ato da manipulação os valores associados ao círculo devem ser retirados e não 

acrescidos, como acontecia até então. A digitação dos valores em seus formatos exatos e não 

aproximados pode ser também um empecilho, visto que o App não reconhece aproximações, 

apesar deste às expor na interface. 

Variáveis Didáticas da : As Variáveis didáticas atreladas a essa subtarefa compreendem 

os valores das coordenadas dos vértices do retângulo e triângulo, ou o centro e a medida do raio 

para o círculo, bem como as coordenadas dos pontos que representam a posição dos centroides 

dessas figuras, e suas respectivas áreas e, por fim, as coordenadas do centroide do conjunto.  

Pré-requisitos e Competências da : É necessário que os estudantes sejam capazes de 

observar figuras planas desenhadas num sistema bidimensional cartesiano, usar tecnologia da 

média ponderada e a relação entre densidade superficial, massa e área para uma superfície 

plana, atrelada a conhecimentos do estudo bidimensional do CM. Além disso, se conseguirem 

manipular o instrumento GeoGebra Offline, podem utilizá-lo como calculadora simples, para 

efetuar os cálculos. 

 

Passamos a analisar agora a última subtarefa da , referente à descrição da técnica para 

determinação do CM dessa FC, composta por três FS distintas. 

 

 

Descrever, em língua materna, no registro numérico e/ou algébrico, como obter o 

centro de massa da FC considerada na , a partir dos centroides de cada uma das 

FS que a compõem. 

 

Objetivo da : Explicitar, em língua materna, no registro numérico e/ou algébrico, a técnica 

utilizada para determinação do centroide de uma composição de figuras simples, contendo um 

retângulo, um triângulo e um círculo retirado. 

Análise a priori da :  

Diante das informações levantadas na , os estudantes deverão explicitar o seu 

processo de desenvolvimento quanto à execução desta, no ambiente lápis/papel. 

Isso deve ser feito, descrevendo, em língua materna e com ostensivos ligados aos 

registros numérico e algébrico, quando conseguirem, a técnica utilizada no decorrer da 
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execução do item anterior. Os discentes, precisam perceber a relação adaptada, mediante a 

substituição da relação , no momento de cada figura plana em relação aos eixos 

coordenados. Logo, os momentos em relação aos eixos coordenados, de uma figura simples, 

por exemplo, para o retângulo, serão dados por:  

 

A partir dessa nova adaptação de técnica, surge uma outra, com a tecnologia consolidada 

posteriormente pelo docente da disciplina, que determina para cálculo das coordenadas do 

centroide da composição, as relações, no registro algébrico: 

 

Onde, nas relações destacadas,  é a densidade superficial das figuras planas simples, 

 são as áreas dessas figuras e  são as coordenadas dos 

centroides. 

Variáveis Didáticas da : Como variáveis didáticas, temos as técnicas enunciadas pelos 

estudantes, que devem ser abordadas nos registros semióticos indicados ou mesmo não ser 

possível representá-las, deixando apenas uma tentativa de ilustração.  

Pré-requisitos e Competências da : No ambiente papel/lápis, os estudantes precisam ser 

aptos a converter as informações nas representações nos registros mobilizados, na subtarefa 

anterior, a fim de enunciar as novas técnicas, seja no registro algébrico e/ou numérico e em 

língua materna. 

 

Analisaremos a seguir a última tarefa do dispositivo, a . 

 

 

DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NA TAREFA , 

INCLUSIVE RELATIVAS A MANIPULAÇÃO DO APP. 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

Análise a priori da :  

Os estudantes devem narrar, em língua materna, as dificuldades encontradas durante as 

execuções de tarefas e técnicas de forma pessoal, abarcando entraves, para as observações, 

medições e representações, em qualquer um dos registros semióticos mobilizados, ou mesmo 
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na manipulação dos instrumentos, usados para a tecnologia construída com o ambiente 

computacional GeoGebra, o App, bem como o GeoGebra Offline. 

Aqui, devem surgir dificuldades, quanto à representação no registro gráfico, e sua 

conversão para o registro numérico, na determinação do CM, principalmente se não 

reconhecerem nenhuma técnica institucionalizada para esse fim.  

Dificuldades relativas às entradas de valores no App, que abrange números racionais e 

irracionais pode gerar problemas, nas execuções dos discentes. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis estão ligadas às diversas formas de articulação 

linguística dos estudantes para descrever seus entraves, durante a execução das tarefas e 

subtarefas, no ambiente papel/lápis.  

Pré-requisitos e Competências da : Ter executado as tarefas anteriores e se deparado com 

entraves no decorrer dessas atividades. 

 

O próximo DE que faremos análise será utilizado na sessão quatro e é voltado para o 

estudo do CM de figuras diversas (formadas por limitações de gráfico de funções, 

principalmente).  

 

4) Dispositivo experimental para análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos 

relacionados ao estudo do centroide de figuras planas diversas, utilizando o ambiente 

computacional GeoGebra. 

 

Como primeira tarefa ( ) nesse dispositivo, temos a referente aos conteúdos prévios 

relativos ao cálculo de área, entre gráficos de curvas planas, como segue. 

 

 

CALCULAR A ÁREA DA FIGURA PLANA DIVERSA (FD), FORMADA PELO 

GRÁFICO DAS FUNÇÕES REAIS   E  , NO 

INTERVALO ENTRE 0 E 3, NO REGISTRO ALGÉBRICO (COM A DEVIDA 

CONVERSÃO PARA O REGISTRO NUMÉRICO AO ESTABELECER ESSE VALOR). 

 

Objetivo da : Calcular área da figura diversa, limitada pelos gráficos de funções reais, a 

partir da representação desses, no plano cartesiano. 
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Análise a priori da :  

São apresentadas duas leis de funções reais,  e , para 

que os estudantes determinem a área limitada entre os seus gráficos, projetados na JV, no 

intervalo do domínio de 0 a 3, no ambiente papel/lápis. 

Para a execução da tarefa, os discentes devem entrar com os dados explicitados no seu 

enunciado, no App, observar os ostensivos no registro gráfico e, com contribuição do 

instrumento GeoGebra Offline, caso optem pelo uso desse instrumento, ao manipular os 

cálculos com integração definida, que geram o valor de  u.a., cujo detalhamento é 

destacado na Figura 196.  

 

Figura 196 – Área limitada por gráficos de funções reais no App / Figuras Diversas 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

No software offline, o comando principal mobilizado nessa resolução é 

“Integral(<Função>)”, que gera a função integral, da subtração entre as funções, g e f, pois as 

imagens da primeira, no intervalo, são maiores que as da segunda, uma , 

como lei a substituir nesse comando. Em seguida, os estudantes devem aplicar os valores do 

intervalo 0 e 3, na função integral de h, denominada de , observado na 

Figura 197, obtendo  e  e, por fim, encontrar  u.a.   
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Figura 197 – Execução da  na  do App / Figuras Diversas 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Na subtarefa, o maior entrave estará ligado possivelmente ao cálculo da área entre as 

curvas, por conhecimentos prévios dos estudantes, que ainda podem encontrar dificuldades 

relativas a esse objeto matemático, de integração definida. Além disso, podem existir também 

dificuldades de manipulações, quanto aos comandos e sintaxes do software Offline. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são os gráficos das funções reais, no registro 

gráfico, as manipulações no registro algébrico durante o processo de integração definida e as 

extremidades do intervalo, além da área a ser definida, como resposta final.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar regiões limitadas por 

gráficos de funções, no plano cartesiano, conhecer as técnicas e ostensivos utilizados no 

processo de integração definida, principalmente no que diz respeito ao cálculo de área, bem 

como valor numérico de polinômios. Além disso, conhecer os comandos e sintaxes do 

GeoGebra Offline, no que tange a esses objetos matemáticos aqui citados, que são de grande 

importância para otimização da execução na subtarefa.  

 

 Iremos analisar, na sequência, a próxima tarefa, , associada a uma análise da técnica 

explicitada na interface do App, para determinação do CM das FD. 

 

 

ANALISAR E DESCREVER O DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA QUE GERA 

A TÉCNICA PARA O CÁLCULO DAS COORDENADAS DO CENTRO DE MASSA, 

DA REGIÃO SOB O GRÁFICO DA FUNÇÃO F(X), DEFINIDA NUM INTERVALO 

DADO  E ACIMA DO EIXO OX, NA LÍNGUA MATERNA, COM PALAVRAS 
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PRÓPRIAS, APÓS LEITURA E ENTENDIMENTO (PARA A VERIFICAÇÃO INICIAL 

CONSIDERE  E A = 1 E B = 5). 

 

Objetivo da : Analisar criticamente uma nova tecnologia, voltada ao estudo do CM para 

regiões delimitadas por gráficos de funções reais em x. 

Análise a priori da :  

Apresentamos uma nova tecnologia, atrelada à técnica para determinação do centroide 

de superfícies delimitadas, por gráficos de funções reais. Como exemplo, trazemos a função 

, num intervalo de extremos a = 1 e b = 5, e o eixo das abscissas. 

A proposta é que os estudantes possam analisar criticamente, descrevendo, em língua 

materna, seus posicionamentos, quanto ao entendimento, no ambiente lápis/papel, sobre essa 

nova exposição para determinação do centroide, desse tipo de regiões. Na Figura 198, trazemos 

recortes da abordagem, divididos em quatro momentos, que explicitam ostensivos, em língua 

materna e no registro algébrico, trazendo, como suporte visual, representações no registro 

gráfico. A representação na JV contempla partições do intervalo, para associar o CM da região 

com somatórios de centroides de vários retângulos, com esse valor de soma tentando ao infinito 

e chegando nas integrais que determinam o centroide, destacadas a seguir: 

 

 

Figura 198 – Nova tecnologia/técnica para o CM no App / Figuras Diversas 

 
Fonte: www.geogebra.org 
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As dificuldades encontradas estão associadas ao entendimento dos discentes na leitura 

matemática, nos momentos de explicitação, e isso pode gerar entraves para que os mesmos 

possam explanar esse novo conhecimento matemático, na língua materna, no ambiente 

papel/lápis. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as escritas do texto matemático 

associadas aos ostensivos visuais, sejam gráficos ou algébricos, explicitadas no App, bem como 

a interpretação dos estudantes e sua tradução na língua materna para explicação da nova 

tecnologia.  

Pré-requisitos e Competências da : Os discentes necessitam de interpretação, nos 

diferentes registros, da língua materna, gráfico e algébrico, para entendimento e posterior 

exposição das ideias acerca do enunciado como nova técnica para o cálculo do CM.  

 

 A terceira tarefa ( ), proposta no dispositivo, está dividida em quatro subtarefas, que 

apresentamos a seguir. 

 

 DETERMINAR O CENTRO DE MASSA DAS FD, EXECUTANDO AS SUBTAREFAS 

A SEGUIR: 

 
Calcular a área da região plana delimitada entre o gráfico da função real, 

, no intervalo entre – 1 e 3 e o eixo Ox, utilizando os 
registros algébrico e numérico. 

 Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, em , utilizando os 
registros algébrico e numérico. 

  
Calcular a área da região plana delimitada pelos gráficos da função real, 

 e a função real no intervalo entre 0 e 4, utilizando os 
registros algébrico e numérico. 

  Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, em , utilizando os 
registros algébrico e numérico. 

 

 Relativamente à , consideramos o enunciado de cada subtarefa e seguiremos para a 

análise a priori de cada uma delas. 

 

 

Calcular a área da região plana delimitada entre o gráfico da função real,             

, no intervalo entre – 1 e 3 e o eixo Ox, utilizando os registros 

algébrico e numérico. 
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Objetivo da : Calcular a área de uma figura diversa, limitada pelo gráfico de uma função 

real, e o eixo Ox, a partir de sua construção no plano cartesiano. 

Análise a priori da :  

A partir da lei  da função real, no intervalo de – 1 a 3, os estudantes 

precisam determinar o valor da área limitada entre o gráfico dessa e o eixo das abscissas. 

Para essa execução, os discentes devem digitar os dados explicitados no enunciado nas 

entradas do App, observar os ostensivos no registro gráfico e, com contribuição do instrumento 

GeoGebra Offline, caso optem por esse uso, no ato de manipulação do objeto matemático 

integração definida, encontrar o valor de  u.a., cujo detalhamento é destacado na       

Figura 199.  

 

Figura 199 – Área limitada entre a função e o eixo Ox no App / Figuras Diversas 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

No software offline, deve-se mobilizar o comando principal, para a resolução, 

“Integral(<Função>)”, que gera a função integral, da primitiva64 f, para a substituição no 

comando. Em seguida, os estudantes devem aplicar os valores do intervalo – 1 e 3, na função 

integral de f, denominada de , observado na Figura 200, destacado          

em vermelho, obtendo  e  e, por fim, encontrar                                               

 u.a.   

 

                                                 
64 Nome dado a integral indefinida. Primitiva, por a integral indefinida, transforma a derivada de um função, na 
função “original”, ou seja a primitiva.  
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Figura 200 – Execução da  na  do App / Figuras Diversas 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Na subtarefa, o maior entrave possivelmente estará ligado ao cálculo da área da região 

limitada pelo gráfico da função e o eixo x, por conhecimentos prévios dos estudantes, que ainda 

podem encontrar dificuldades relativas a esse objeto matemático, de integração definida. Além 

disso, podem existir também dificuldades de manipulações quanto aos comandos e sintaxes do 

software Offline. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são o gráfico da função real, no registro 

gráfico, as manipulações no registro algébrico durante o processo de integração definida e as 

extremidades do intervalo, além da área a ser definida, como resposta final.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar regiões limitadas por 

gráficos de funções no plano cartesiano, conhecer as técnicas e ostensivos utilizados no 

processo de integração definida, principalmente no que diz respeito ao cálculo de área, bem 

como valor numérico de polinômios. Além disso, conhecer os comandos e sintaxes do 

GeoGebra Offline, no que tange a esses objetos matemáticos aqui citados, que são muito 

importantes para a otimização da execução na subtarefa.  

 

Seguindo para a , iremos analisar os desenvolvimentos relativos à determinação da 

FD formada na primeira subtarefa de . 

 

 
Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, em , utilizando os registros 

algébrico e numérico. 
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Objetivo da : Determinar as coordenadas do centroide, da figura limitada pelo gráfico de 

uma função real, e o eixo Ox, indicada na subtarefa anterior. 

Análise a priori da :  

A partir da lei  da função real, no intervalo de – 1 a 3, os 

estudantes, de posse da área limitada entre o gráfico dessa e o eixo das abscissas, encontrada na 

subtarefa anterior, precisam determinar o valor das coordenadas do centroide dessa região. 

Na execução, os discentes, ainda de posse da representação gráfica, que agora será útil 

para  validação sobre os resultados encontrados, pois o CM deve estar contido nessa região, 

devem utilizar as técnicas analisadas na tarefa 2 e calcular as coordenadas  e , como 

observado na Figura 201, com o devido detalhamento de ostensivos ligados ao objeto integral 

definida.  

 

Figura 201 – Centroide da FD entre função e eixo Ox no App / Figuras Diversas 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Usando o software offline, deve-se mobilizar o comando principal, para a resolução, 

“Integral(<Função>)”, que gera a função integral, da primitiva , para a 

substituição no comando. Em seguida, os estudantes devem aplicar os valores do intervalo – 1 

e 3, na função integral de h, denominada de , observado na Figura 202, 

destacados em vermelho, obtendo  e , daí obtemos                                            

 , logo  . Repetindo o mesmo processo, para a função 

, substituindo no comando, encontramos, 
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, para, em seguida, obter   e , daí,  , 

logo, , que ainda é destacado na Figura 202. 

 

Figura 202 – Execução da  na  do App / Figuras Diversas 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Na subtarefa, o maior entrave possivelmente estará ligado ao cálculo das coordenadas 

da região delimitada pelo gráfico da função e o eixo x, por conhecimentos prévios dos 

estudantes, que ainda podem encontrar dificuldades relativas a esse objeto matemático, de 

integração definida. Além disso, podem existir também dificuldades de manipulações, quanto 

aos comandos e sintaxes do software Offline e erros quanto à não apropriação da nova técnica 

para o CM. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são o gráfico da função real, no registro 

gráfico, as manipulações no registro algébrico durante o processo de integração definida e as 

extremidades do intervalo, além e principalmente da técnica para a determinação das 

coordenadas do CM, gerando o centroide como resposta final.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar regiões limitadas por 

gráficos de funções no plano cartesiano, conhecer as técnicas e ostensivos utilizados no 

processo de integração definida, particularmente para a tecnologia abordada na tarefa 2, 

atrelando aos comandos do GeoGebra Offline, no que tange a esses objetos matemáticos aqui 

citados.  

 

Na sequência, faremos a análise da terceira subtarefa da , direcionada ao cálculo de 

área da próxima FD trazida em nova etapa do dispositivo digital.   
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Calcular a área da região plana delimitada pelos gráficos da função real, 

 e a função real  no intervalo entre 0 e 4, utilizando os registros 

algébrico e numérico. 

 

Objetivo da : Calcular a área de uma figura diversa, limitada pelos gráficos de duas funções 

reais, a partir de sua construção no plano cartesiano. 

Análise a priori da :  

A partir das leis  e  das funções reais, no intervalo de 0 a 4, os 

estudantes precisam determinar o valor da área limitada entre os seus gráficos esboçados na JV. 

Para essa execução, os discentes devem digitar os dados explicitados no enunciado, nas 

entradas do App, observar os ostensivos no registro gráfico, e, com contribuição do instrumento 

GeoGebra Offline, caso optem por esse uso, no ato de manipulação do objeto matemático 

integração definida, encontrar o valor de  u.a., cujo detalhamento é destacado na      

Figura 203.  

 

Figura 203 – Área limitada por gráficos de funções reais no App / Figuras Diversas 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

No software offline, deve-se mobilizar o comando principal para a resolução, 

“Integral(<Função>)”, que gera a função integral, da primitiva f, para a substituição no 

comando. Em seguida, os estudantes devem aplicar os valores do intervalo – 1 e 3, na função 

integral de f, denominada de , observado na Figura 204, destacado          

em vermelho, obtendo  e  e, por fim, encontrar   u.a.   

 



311 
 

Figura 204 – Execução da  na  do App / Figuras Diversas 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Na subtarefa, o maior entrave estará ligado possivelmente ao cálculo da área da região 

limitada pelo gráfico da função e o eixo x, por conhecimentos prévios dos estudantes, que ainda 

podem encontrar dificuldades relativas a esse objeto matemático, de integração definida. Além 

disso, podem existir também dificuldades de manipulações quanto aos comandos e sintaxes do 

software Offline. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são os gráficos das funções reais, no 

registro gráfico, as manipulações no registro algébrico durante o processo de integração 

definida e as extremidades do intervalo, além da área a ser definida, como resposta final.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar regiões limitadas por 

gráficos de funções no plano cartesiano, conhecer as técnicas e ostensivos utilizados no 

processo de integração definida, principalmente no que diz respeito ao cálculo de área, bem 

como o valor numérico de polinômios. Além disso, conhecer os comandos e sintaxes do 

GeoGebra Offline, no que tange a esses objetos matemáticos aqui citados, para otimização da 

execução na subtarefa.  

 

A seguir, abordaremos a última subtarefa da , a , relativa à determinação do 

centroide da FD indicada na . 

 

 
Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, em , utilizando os registros 

algébrico e numérico. 
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Objetivo da : Determinar as coordenadas do centroide, da figura limitada pelos gráficos 

das funções reais, indicadas na subtarefa anterior. 

Análise a priori da :  

A partir das leis  e  das funções reais, no intervalo de 0 a 4, os 

estudantes, de posse da área limitada entre os gráficos dessas curvas, encontrada na subtarefa 

anterior, precisam determinar o valor das coordenadas do centroide dessa região. 

Na execução, os discentes, ainda de posse da representação gráfica, que agora será útil 

para  validação sobre os resultados encontrados, pois o CM deve estar contido nessa região, 

devem utilizar as técnicas analisadas na tarefa 2 e calcular as coordenadas  e , como 

observado na Figura 205, com o devido detalhamento de ostensivos ligados ao objeto integral 

definida.  

 

Figura 205 – Centroide da FD entre duas funções no App / Figuras Diversas 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Usando o software offline, deve-se mobilizar o comando principal, para a resolução, 

“Integral(<Função>)”, que gera a função integral, da primitiva , para 

a substituição no comando. Em seguida, os estudantes devem aplicar os valores do intervalo, – 

1 e 3, na função integral de h, denominada de , observado na           

Figura 206, destacados em vermelho, obtendo  e , daí obtemos                                            

 , logo,  . Repetindo o mesmo processo, para a função 

, substituindo no comando, encontramos, 

, para, em seguida, obter   e , daí,  , 

logo, , que pode ser observado na mesma Figura 206. 
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Figura 206 – Execução da  na  do App / Figuras Diversas 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Na subtarefa, o maior entrave possivelmente estará ligado ao cálculo das coordenadas 

do centroide da região delimitada pelos gráficos das funções, por conhecimentos prévios dos 

estudantes, que ainda podem encontrar dificuldades relativas a esse objeto matemático, de 

integração definida. Os estudantes terão que conseguir associar as técnicas usadas até então, 

para as coordenadas do CM, expandindo a ideia para região entre duas funções, o que é similar 

ao cálculo de área. Esse raciocínio análogo é destacado como dica para ser usada, pelo App. 

Além disso, podem existir também dificuldades de manipulações, quanto aos comandos e 

sintaxes do software Offline e erros quanto à não apropriação da nova técnica para o CM. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são o gráfico das funções reais, no registro 

gráfico, as manipulações no registro algébrico durante o processo de integração definida e as 

extremidades do intervalo, além e principalmente da técnica para a determinação das 

coordenadas do CM, gerando o centroide como resposta final.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar regiões limitadas por 

gráficos de funções no plano cartesiano, conhecer as técnicas e ostensivos utilizados no 

processo de integração definida, particularmente para a tecnologia abordada na tarefa 2, 

atrelando aos comandos do GeoGebra Offline, no que tange a esses objetos matemáticos aqui 

citados.  

 

Passaremos a analisar a última tarefa ( ) do dispositivo.  
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DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NA TAREFA , 

INCLUSIVE RELATIVAS À MANIPULAÇÃO DO APP. 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

Análise a priori da :  

Os estudantes devem narrar, em língua materna, as dificuldades encontradas durante as 

execuções de tarefas e técnicas de forma pessoal, abarcando entraves, para as observações, 

medições e representações, em qualquer um dos registros semióticos mobilizados ou mesmo na 

manipulação dos instrumentos, usados para a tecnologia construída com o ambiente 

computacional GeoGebra, o App, bem como o GeoGebra Offline. 

Aqui, devem surgir dificuldades, quanto aos conhecimentos prévios relacionados ao 

objeto, e a explicitação dos processos, utilizando os registros algébrico e registro numérico, na 

determinação do CM, principalmente se não compreenderem à técnica desenvolvida no App.  

Dificuldades relativas às entradas de valores no App, que abrange números racionais e 

irracionais podem gerar problemas, nas execuções dos discentes. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis estão ligadas às diversas formas de articulação 

linguística dos estudantes para descrever seus entraves, durante a execução das tarefas e 

subtarefas, no ambiente papel/lápis.  

Pré-requisitos e Competências da : Ter executado as tarefas anteriores e se deparado com 

entraves no decorrer dessas atividades. 

 

O último DE no ambiente computacional, que faremos análise, será utilizado na sessão 

cinco e abordada a aplicação do CM, o Teorema de Pappu-Guldin.  

 

5) Dispositivo experimental para análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos 

relacionados ao Teorema de Pappus-Guldin, utilizando o ambiente computacional 

GeoGebra. 

 

 Iniciamos a análise desse dispositivo pela primeira tarefa ( ), que visa à abordagem do 

conhecimento prévio acerca de distância entre ponto de reta, necessário para o bom 

desenvolvimento do nosso objeto de estudo nessa última etapa. 
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DETERMINAR A DISTÂNCIA ENTRE UM PONTO P E UMA RETA R (NA FORMA 

GERAL) DADOS, NO REGISTRO NUMÉRICO, PARA CADA CASO A SEGUIR (OBS: 

NÃO PROSSEGUIR ANTES DE EFETIVAR OS TRÊS ITENS, ALTERANDO OS 

VALORES NO APP). 

A) CONSIDERAR  E A RETA ; 
B) CONSIDERAR  E A RETA ; 
C) CONSIDERAR  E A RETA . 

 

Objetivo da : Determinar o valor de distâncias, entre retas e pontos dados, no plano 

cartesiano. 

Análise a priori da :  

Os estudantes, de posse dos pontos e retas em cada item da subtarefa, devem determinar 

a medida das distâncias, entre estes entes geométricos, usando, para isso, observações no 

registro gráfico e/ou a técnica, do conhecimento prévio, no registro algébrico, distância entre o 

ponto  e reta , dada por . 

No primeiro item, os discentes podem, por percepção dos ostensivos visuais no registro 

gráfico, através da entrada de informações no App, do ponto  e da reta  

verificar que a distância entre esses elementos geométricos é dada por 4 u.c. (Figura 207). Ou, 

para obter esse valor, podem utilizar a técnica indicada acima, chegando à conclusão que      

.  

 

Figura 207 – Distância de P a r, no item a, da ,  no App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: www.geogebra.org 
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 O item b se refere à distância entre o ponto  e a reta . Os discentes 

podem, também por percepção dos ostensivos visuais no registro gráfico, observar que a 

distância entre esses objetos será 3 u.c., como vemos na Figura 208. Esse valor pode ser obtido 

pela técnica anterior, chegando a . 

 

Figura 208 – Distância de P a r, no item b, da ,  no App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Por fim, no item c, os estudantes precisam obter a distância entre o ponto  e 

a reta . Nessa situação, eles necessitam da técnica indicada pelo ostensivo 

algébrico, pois determinação apenas geométrica estaria associada à demonstração da tecnologia 

que sustenta essa técnica. Mas, ao executar as tarefas dos itens anteriores, os discentes obtêm, 

pelo ostensivo visual, propiciado pelo App, como destacado na Figura 209, e, nas figuras 

acima, referente a essa técnica, no registro algébrico, o que os possibilita a encontrar mais 

facilmente o resultado . 

 

Figura 209 – Distância de P a r, no item c, da ,  no App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: www.geogebra.org 
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O maior entrave está ligado à determinação da distância no item c, pois necessita do 

conhecimento, pelo discente, da técnica institucionalizada para esse fim. Nos outros casos, 

apenas a observação no registro gráfico pode resolver a tarefa. Caso os estudantes queiram 

utilizar o ambiente do GeoGebra Offline como calculadora para determinar o valor numérico 

desses objetos, precisam manipular, corretamente, os comandos e sintaxes e, nesse momento, 

também podem aparecer erros. A digitação incorreta dos coeficientes das retas, no App, também 

pode configurar problemas durante a execução. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as representações dos entes geométricos, 

pontos e retas no plano cartesiano, bem como os valores dos coeficientes e coordenadas destes 

que serão colocados nas entradas do App, além do valor a determinar da distância solicitada 

nessa subtarefa.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar representações de 

retas e pontos no plano cartesiano e reconhecer a distância entre eles, além de conhecer a 

técnica, advinda do ensino básico, para essa determinação e os comandos e sintaxes do 

GeoGebra Offline, para as manipulações desejadas.  

 

A seguir, abordaremos a próxima tarefa do dispositivo, a , que visa introduzir para 

cálculo de volume, para sólidos revolucionados, o Teorema de Pappus-Guldin. 

 

 

ANALISAR E DESCREVER O DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA QUE 

SUSTENTA A TÉCNICA PARA O CÁLCULO DO VOLUME DO SÓLIDO GERADO 

A PARTIR DA REVOLUÇÃO, EM RELAÇÃO A UM DADO EIXO R, DA REGIÃO 

PLANA DELIMITADA PELOS GRÁFICOS DAS FUNÇÕES REAIS  y = f(x) E y = g(x) 

NUM INTERVALO DADO , NA LÍNGUA MATERNA, COM PALAVRAS 

PRÓPRIAS, APÓS LEITURA E ENTENDIMENTO (PARA A VERIFICAÇÃO INICIAL 

CONSIDERE ,  E  E B = 3). 

 

Objetivo da : Analisar criticamente uma nova tecnologia, voltada ao estudo do cálculo de 

volumes de sólidos de revolução, que configura o Teorema de Pappus-Guldin. 

Análise a priori da :  

Com essa subtarefa, os estudantes conhecerão uma nova tecnologia, atrelada à técnica 

para determinação do valor do volume de um sólido de revolução, indicada como Teorema de 

Pappus-Guldin, e que necessita da determinação do CM da região a ser rotacionada, em relação 
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a um determinado eixo dado. Para tanto, como exemplo, são abarcadas duas funções reais 

,  num intervalo de extremos  e b = 3. 

Os discentes devem analisar, criticamente, descrevendo em língua materna seus 

posicionamentos quanto ao entendimento, no ambiente lápis/papel, sobre essa nova exposição 

para cálculo do volume, gerado pela revolução da região indicada. Inicialmente, eles devem 

entrar com os dados no App e movimentar o cursor para variar o ângulo , que vai de 0º a 360º, 

observando a seção retangular gerada e rotacionada em torno do eixo Oy, na JV, cujo sólido 

cilíndrico, a partir disso, aparece na JV3. Ao clicar em continuar, explicitamos que essa 

movimentação está ligada a uma técnica já institucionalizada, para cálculo de volume, por 

cascas cilíndricas, cuja relação é dada pela integral, fornecida no ambiente computacional: 

 

  Usando o GeoGebra Offline ou não, os estudantes devem aplicar os dados informados 

no enunciado da subtarefa e determinar esse volume, com essa técnica, chegando ao resultado, 

cujo processo destacamos na Figura 210, na utilização do ambiente Offline, para calcular, 

através do comando “Integral(<Função>)”, sendo a função a ser integrada                             

, que gera uma função integral . Logo, 

considerando  e , temos o valor dessa integral definida 

 e, portanto, o volume será dado por  u.v.65 

 

Figura 210 – Nova tecnologia/técnica par o CM no App / Figuras Diversas 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

                                                 
65 Unidades de volume. 
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Acertando o valor solicitado, os discentes seguem para conhecer a nova técnica 

enunciada a partir da tecnologia explicitada no App que indica, numa situação onde o eixo de 

revolução é o eixo Oy ou de forma análoga o eixo Ox, que esse volume pode ser determinado 

a partir da associação com as coordenadas do CM da região, no registro algébrico, como sendo 

respectivamente: 

 

 Onde A é a área e   são as coordenadas do CM da região rotacionada. Isso é 

formalizado, logo em seguida, pelo enunciado do Teorema de Pappus-Guldin, considerando 

qualquer eixo de revolução que não intercepta a região a ser rotacionada (exceto na fronteira), 

a seguinte técnica mais geral para a determinação do volume, conforme processo completo, 

ilustrado na Figura 211.   

 

 Em que d é a distância da reta (na forma geral), eixo de rotação até o CM da região, e é 

encontrado a partir da técnica utilizada na tarefa anterior desse DE, . 

 

Figura 211 – Nova tecnologia/técnica para o CM no App / Figuras Diversas 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 
As dificuldades encontradas estão associadas ao entendimento dos discentes, na leitura 

matemática, nos momentos de explicitação, e isso pode gerar entraves para que os mesmos 

possam explanar esse novo conhecimento matemático, na língua materna, no ambiente 

papel/lápis. 
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Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as escritas do texto matemático 

associadas aos ostensivos visuais, sejam gráficos ou algébricos, explicitadas no App, bem como 

a interpretação dos estudantes e sua tradução na língua materna para explicação da nova 

tecnologia.  

Pré-requisitos e Competências da : Os discentes necessitam de interpretação, nos 

diferentes registros, da língua materna, gráfico e algébrico, para entendimento e posterior 

exposição das ideias acerca do enunciado como nova técnica para o cálculo do volume de sólido 

de revolução, com o uso do CM.  

 

 A terceira tarefa ( ) nesse dispositivo encontra-se dividida em quatro subtarefas, que 

apresentamos a seguir. 

 

 DETERMINAR O CENTRO DE MASSA DAS FD, EXECUTANDO AS SUBTAREFAS 

A SEGUIR: 

 
Calcular a área da região delimitada pelos gráficos das funções reais,          

 e , para o intervalo entre – 2 e 2, utilizando os 
registros algébrico e numérico. 

 
Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, em , utilizando os 
registros algébrico e numérico e indicar o que acontece de particular nessa 
situação, em relação a esses valores. 

  

Determinar a distância do Centro, encontrado em , até a reta r, em cada caso, 

no registro numérico (OBS: Não avançar continuando, enquanto não efetuar 

os três casos): 

a) Considerar ; 
b) Considerar ; 
c) Considerar . 

  

Calcular o volume, gerado a partir da rotação da região delimitada em , em 
torno da reta, em cada caso na , no registro numérico, utilizando o Teorema 
de Pappus-Guldin. (OBS: Não avançar continuando, enquanto não efetuar os 
três casos). 

 

 Em relação à , consideramos o enunciado de cada subtarefa e desenvolvemos a análise 

a priori de cada uma delas. 

 

 

Calcular a área da região delimitada pelos gráficos das funções reais,                      

 e , para o intervalo entre – 2 e 2, utilizando os 

registros algébrico e numérico. 
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Objetivo da : Calcular a área de uma figura diversa, limitada pelos gráficos de duas funções 

reais, a partir de sua representação no plano cartesiano. 

Análise a priori da :  

A partir das leis  e , e considerando o intervalo no 

domínio de ambas, entre – 2 e 2, os estudantes precisam determinar o valor da área limitada 

entre os gráficos desses objetos. 

Para essa execução, os discentes devem digitar os dados explicitados no enunciado, nas 

entradas do App, observar os ostensivos no registro gráfico, conforme Figura 212, e com 

contribuição do instrumento GeoGebra Offline, caso optem por esse uso, no ato de manipulação 

do objeto matemático integração definida, encontrar o valor de  u.a.  

 

Figura 212 – Área limitada entre duas funções no App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

No software offline, deve-se mobilizar o comando principal, para a resolução, 

“Integral(<Função>)”, que gera a função integral, da primitiva h, sendo , 

para a substituição no comando. Em seguida, os estudantes devem aplicar os valores do 

intervalo, – 2 e 2, na função integral de h, denominada de , observado na 

Figura 213, destacado em vermelho, obtendo  e  e, por fim, encontrar                                               

 u.a.   
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Figura 213 – Execução da  na  do App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Na subtarefa, o maior entrave possivelmente estará ligado ao cálculo da área da região 

limitada pelos gráficos das funções, por conhecimentos prévios dos estudantes, que ainda 

podem encontrar dificuldades relativas a esse objeto matemático, de integração definida. Além 

disso, podem existir também dificuldades de manipulações, quanto aos comandos e sintaxes do 

software Offline. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as representações dos gráficos das 

funções reais, no registro gráfico, as manipulações no registro algébrico e numérico, durante o 

processo de integração definida, e as extremidades do intervalo, além da área a ser definida, 

como resposta final.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar regiões limitadas por 

gráficos de funções no plano cartesiano, conhecer as técnicas e ostensivos utilizados no 

processo de integração definida, principalmente no que diz respeito ao cálculo de área, bem 

como valor numérico de polinômios. Além disso, conhecer os comandos e sintaxes do 

GeoGebra Offline, no que tange a esses objetos matemáticos aqui citados para otimização da 

execução na subtarefa.  

 

Na sequência, iremos analisar a determinação do CM da FD presente na , na segunda 

subtarefa da . 

 

 

Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, em , utilizando os registros 

algébrico e numérico e indicar o que acontece de particular nessa situação, em relação 

a esses valores. 
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Objetivo da : Determinar as coordenadas do centroide, da figura limitada pelos gráficos 

duas funções reais, indicadas na subtarefa anterior, observando particularidades no processo. 

Análise a priori da :  

A partir das leis  e  das funções reais, no intervalo entre 

– 2 e 2, os estudantes, de posse da área limitada entre os gráficos desses objetos, encontrada na 

subtarefa anterior, precisam determinar o valor das coordenadas do centroide da região, 

verificando particularidades quanto a esses valores numéricos. 

Na execução, os discentes, ainda de posse da representação gráfica, que agora será útil 

para  validação sobre os resultados encontrados, pois o CM deve estar contido nessa região, 

devem utilizar as técnicas analisadas na sessão 4 e calcular as coordenadas  e , gerando o 

resultado, como observado na Figura 214, com o devido detalhamento de ostensivos escritos 

ligados ao objeto integral definida, no ambiente papel/lápis.  

 

Figura 214 – Centroide da FD entre duas funções no App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Usando o software offline, deve-se mobilizar o comando principal, para a resolução, 

“Integral(<Função>)”, que gera a função integral, da primitiva , para 

a substituição no comando. Em seguida, os estudantes devem aplicar os valores do intervalo – 

1 e 3, na função integral de h, denominada de , observado na Figura 215, 

destacada em vermelho, obtendo  e , daí obtemos                               

 , logo,  . Repetindo o mesmo processo, para a função 

, substituindo o comando, encontramos, , para, 

em seguida, obter   e , daí,  , logo,               

, que ainda é destacado na Figura 215. Porém, espera-se que os estudantes 
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consigam verificar, mediante observação do ostensivo gráfico, referente à simetria da região, 

que a abscissa do CM se encontra no eixo das ordenadas, ou seja, tem valor nulo. 

 

Figura 215 – Execução da  na  do App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Na subtarefa, o maior entrave possivelmente estará ligado ao cálculo das coordenadas 

do centroide da região delimitada pelos gráficos das funções, por conhecimentos prévios dos 

estudantes, que ainda podem encontrar dificuldades relativas a esse objeto matemático, de 

integração definida. Além disso, podem existir também dificuldades de manipulações, quanto 

aos comandos e sintaxes do software Offline e erros quanto a não apropriação da nova técnica 

para o centroide. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são os gráficos das funções reais, no 

registro gráfico, as manipulações no registro algébrico e numérico, durante o processo de 

integração definida, e as extremidades do intervalo, além da técnica para a determinação das 

coordenadas do CM, gerando o centroide como resposta final.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar regiões limitadas por 

gráficos de funções no plano cartesiano, conhecer as técnicas e ostensivos utilizados no 

processo de integração definida, particularmente para a tecnologia abordada na sessão quatro, 

atrelando aos comandos do GeoGebra Offline, no que tange a esses objetos matemáticos aqui 

citados.  

 

Prosseguimos os nossos estudos, analisando a terceira subtarefa, vinculada à , que aborda 

a determinação de distâncias entre o CM encontrado na  e retas dadas.  
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Determinar a distância do Centro, encontrado em , até a reta r, em cada caso, no 

registro numérico (OBS: Não avançar continuando, enquanto não efetuar os três 

casos): 

a) Considerar ; 
b) Considerar ; 
c) Considerar . 

 

Objetivo da : Determinar o valor das distâncias, entre as retas consideradas, e o centroide 

de uma FD, no plano cartesiano. 

Análise a priori da :  

Os estudantes, de posse do CM da região, encontrado na subtarefa anterior, e das retas 

em cada item dessa subtarefa, devem determinar a medida das distâncias, entre estes entes 

geométricos, usando para isso observações no registro gráfico e/ou a técnica, do conhecimento 

prévio, no registro algébrico, distância entre o ponto  e reta , dada 

por . 

No primeiro item, os discentes podem, por percepção dos ostensivos visuais no registro 

gráfico, do ponto  e da reta  verificar que a distância entre esses elementos 

geométricos é dada por 2 u.c. (Figura 216). Ou, para obter esse valor, podem utilizar a técnica 

indicada acima, chegando à conclusão que .  

 

Figura 216 – Distância de G a r, no item a, da ,  no App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

 O item b se refere à distância entre o ponto  e a reta . Os discentes 

podem, também por percepção dos ostensivos visuais no registro gráfico, observar que a 
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distância entre esses objetos será 5 u.c., como vemos na Figura 217. Esse valor pode ser obtido 

pela técnica anterior, chegando a . 

 

Figura 217 – Distância de G a r, no item b, da ,  no App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Por fim, no item c (Figura 218), os estudantes precisam obter a distância entre o ponto 

 e a reta . Nessa situação, eles necessitam da técnica indicada pelo 

ostensivo algébrico, pois determinação apenas geométrica estaria associada à demonstração da 

tecnologia que sustenta essa técnica. Mas, de posse dos conhecimentos obtidos na tarefa um 

desse DE, os discentes podem utilizar a técnica para esse fim, encontrando o resultado                                       

. 

 

Figura 218 – Distância de P a r, no item c, da ,  no App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

O maior entrave está ligado à determinação da distância no item c, pois necessita do 

conhecimento, pelo discente, da técnica institucionalizada para esse fim. Nos outros casos, 
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apenas a observação no registro gráfico pode resolver a tarefa. Caso os estudantes queiram 

utilizar o ambiente do GeoGebra Offline como calculadora para determinar o valor numérico 

desses objetos, precisa manipular corretamente os comandos e sintaxes e, nesse momento, 

também podem aparecer erros. A digitação incorreta dos coeficientes das retas, no App, também 

pode configurar problemas durante a execução. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as representações dos entes 

geométricos, CM e retas no plano cartesiano, bem como os valores dos coeficientes e 

coordenadas destes que serão colocados nas entradas do App, além do valor a determinar da 

distância solicitada nessa subtarefa.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar representações de 

retas e ponto no plano cartesiano e reconhecer a distância entre eles, além de conhecer a técnica, 

advinda do ensino básico, já abordada pelo App, na parte de conhecimentos prévios, para essa 

determinação, e os comandos e sintaxes do GeoGebra Offline, para as manipulações desejadas.  

 

A última subtarefa da , que está ligada à prática do cálculo de volume para os sólidos 

gerados pela revolução da FD da  em relação às retas consideradas em , será analisada 

na sequência. 

 

 

Calcular o volume, gerado a partir da rotação da região delimitada em , em torno 

da reta, em cada caso na , no registro numérico, utilizando o Teorema de Pappus-

Guldin. (OBS: Não avançar continuando, enquanto não efetuar os três casos). 

 

Objetivo da : Calcular o volume dos sólidos de revolução, gerados pela rotação de uma 

FD, em torno de retas posicionadas de várias maneiras no plano cartesiano. 

Análise a priori da :  

Com os dados da subtarefa anterior, no item a, os discentes, sabendo que a área da região 

é igual a  u.a., o CM é  , tal que a distância desse ponto a reta  vale 

 u.c., usando o Teorema de Pappus-Guldin, como nova técnica analisada na tarefa dois 

desse DE, devem chegar ao resultado, como mostra a Figura 219, de                                                  

 u.v., com o esboço do sólido gerado, como ostensivo visual, 

na JV3, em sua representação no registro gráfico. 
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Figura 219 – Volume do sólido da FD, item a, no App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Logo após, os discentes deverão fazer o mesmo procedimento (Figura 220) no item b, 

considerando ainda o ponto  para o CM, a área  u.a., mas, agora, a                    

distância  u.c. de G até a reta . Com esses dados e utilizando a técnica do 

Teorema, similarmente ao que fizemos no item anterior, eles obterão  u.v. 

para ser inserido no lugar do valor calculado anteriormente. A visualização do novo sólido, 

como ostensivo visual, é encontrada na JV3, como representação no registro gráfico. 
 

Figura 220 – Volume do sólido da FD, item b, no App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Por fim, para a subtarefa, no item c, analogamente, para os dados do CM e área iguais 

aos anteriores, os discentes devem considerar agora como distância entre o ponto G e a reta 

, o valor, no registro numérico,  u.c. e, a partir disso, usando o 

Teorema de Pappus, indicar que  u.v. A visualização do ostensivo 

visual relativo ao sólido encontra-se na Figura 221, na JV3. 
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Figura 221 – Volume do sólido da FD, item b, no App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Como essa subtarefa está atrelada a resultados das subtarefas anteriores, o maior 

entrave, aqui, possivelmente será referente à determinação numérica dos valores do volume e 

sua digitação incorreta no App. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são relativas ao valor do volume para cada 

caso, bem como do esboço do sólido e sua reflexão em torno da reta dada.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar regiões no espaço e 

bidimensionais a fim de entender o comportamento gráfico dos sólidos de revolução em relação 

a um eixo de rotação fornecido, além de conhecer e saber utilizar a técnica abordada na tarefa 

dois desse DE, bem como, caso haja necessidade, saber usar os comandos do GeoGebra Offline, 

no que tange a operações no registro numérico.  

 

 Seguimos para a quarta tarefa ( ) desse dispositivo, que se divide em quatro subtarefas, 

apresentada na sequência. 

 

 DETERMINAR O CENTRO DE MASSA DAS FDC, EXECUTANDO AS SUBTAREFAS 

A SEGUIR: 

 

Calcular a área da região plana, da FDC formada pela delimitação dos gráficos 
das funções reais,  e , no intervalo 
entre 0 e 3, pelo retângulo de vértices  e pelo 
triângulo de vértices , utilizando os registros algébrico e 
numérico. 

 Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FDC, em , utilizando os 
registros algébrico e numérico. 

  Calcular a distância do Centro, encontrado em , até a reta , no 
registro numérico. 
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Calcular o volume, gerado a partir da rotação da região delimitada em , em 
torno da reta r, na , no registro numérico utilizando o Teorema de Pappus-
Guldin. 

 

 Em relação à , consideramos o enunciado de cada subtarefa e analisamos cada uma 

delas, configurando o nosso processo de análise a priori. 

 

 

Calcular a área da região plana, da FDC formada pela delimitação dos gráficos das 

funções reais,  e , no intervalo entre 0 e 

3, pelo retângulo de vértices  e pelo triângulo de 

vértices , utilizando os registros algébrico e numérico. 

 

Objetivo da : Calcular a área de uma figura diversa composta, limitada por gráficos de 

funções reais, e polígonos cujos elementos para representação no plano cartesiano são 

fornecidos. 

Análise a priori da :  

A partir das leis das funções reais,  e , no 

intervalo entre 0 e 3, do retângulo de vértices  e do triângulo de 

vértices , os estudantes precisam determinar o valor da área limitada por 

essa FDC. 

Para essa execução, os discentes devem digitar os dados explicitados no enunciado, nas 

entradas do App, observar os ostensivos no registro gráfico, e, com contribuição do instrumento 

GeoGebra Offline, caso optem por seu uso, no ato de manipulação do objeto matemático 

integração definida, para verificar que o valor da área entre os gráficos das funções, que 

compõem a FDC, é de  u.a. Além disso, para determinar o valor das áreas do retângulo 

e triângulo, basta a observação de suas medidas de comprimento, através dos ostensivos visuais, 

no registro gráfico, que calculados no registro numérico, indicam respectivamente os valores 

 u.a. e  u.a., o que resulta em uma área total da FDC de               

 u.a., como destacamos na Figura 222. 
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Figura 222 – Área limitada da FDC no App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

No software offline, no que diz respeito à resolução suporte para determinar a área entre 

os gráficos das funções, deve-se mobilizar o comando principal, para a resolução, 

“Integral(<Função>)”, que gera a função integral, da primitiva h, sendo , 

para a substituição no comando. Em seguida, os estudantes devem aplicar os valores do 

intervalo, 0 e 3, na função integral de h, denominada de , observado na 

Figura 223, destacado em vermelho, obtendo  e  e, por fim, encontrar                                               

 u.a.   

 

Figura 223 – Execução da  na  do App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Na subtarefa, os entraves possivelmente estarão ligados ao cálculo da área da região 

limitada pelos gráficos das funções reais, por conhecimentos prévios dos estudantes, pois ainda 

podem encontrar dificuldades relativas a esse objeto matemático, de integração definida, bem 
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como na observação na JV, dos polígonos quanto a suas medidas. Além disso, podem existir 

também dificuldades de manipulações, quanto aos comandos e sintaxes do software Offline. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as representações dos gráficos das 

funções reais e dos polígonos, retângulo e triângulo, com as coordenadas dos pontos que 

determinam seus vértices, no registro gráfico, as manipulações no registro algébrico e 

numérico, durante o processo de integração definida, e as extremidades do intervalo, além das 

áreas a serem definidas.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar regiões limitadas por 

gráficos de funções no plano cartesiano, conhecendo as técnicas e ostensivos utilizados no 

processo de integração definida, principalmente no que diz respeito ao cálculo de área, bem 

como valor numérico de polinômios e determinar elementos, através dos ostensivos visuais, 

para encontrar a área de polígonos, no registro gráfico. Além disso, conhecer os comandos e 

sintaxes do GeoGebra Offline, no que tange a esses objetos matemáticos aqui citados, 

importante para otimização da execução na subtarefa.  

 

Seguiremos agora para a análise da segunda subtarefa da , relacionada à determinação 

do CM da FDC, considerada na primeira subtarefa. 

 

 
Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FDC, em , utilizando os 

registros algébrico e numérico. 

 

Objetivo da : Determinar as coordenadas do centroide, da FDC, formada pelos gráficos das 

funções reais e polígonos, indicadas na subtarefa anterior, representados no plano cartesiano. 

Análise a priori da :  

A partir das leis das funções reais,  e  , no 

intervalo entre 0 e 3, do retângulo de vértices  e do triângulo de 

vértices , os estudantes precisam determinar, de posse do valor da área 

limitada pela FDC, da subtarefa anterior, as coordenadas dos centroides de cada uma dessas 

figuras planas e da composição. 

Na execução, os discentes, ainda com a possibilidade de observação da representação 

gráfica da FDC, que agora será útil para  validação sobre os resultados encontrados, pois o CM 

deve estar contido nessa região, devem utilizar as técnicas analisadas na sessão 4 e os 

conhecimentos provenientes do estudo do CM, na sessão três, para determinar as coordenadas 
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 e , , gerando os resultados, com o devido detalhamento de ostensivos escritos 

ligados ao objeto integral definida, no ambiente papel/lápis. O centroide do retângulo pode ser 

determinado em sua representação, no registro gráfico, pelos ostensivos visuais, mobilizados 

pelos estudantes, levando-os ao ponto . Já o do triângulo, usando a técnica já 

institucionalizada, equivale a .  

Usando, para determinação do centroide da região limitada pelos gráficos das funções 

reais, o software offline, os discentes devem mobilizar o comando principal, para a resolução, 

“Integral(<Função>)”, que gera a função integral, da primitiva , para 

a substituição no comando. Em seguida, devem aplicar os valores do intervalo 0 e 3, na função 

integral de h, denominada de , observado na Figura 224, destacado em 

vermelho, obtendo  e , daí obtemos  , logo,           

. Repetindo o mesmo processo, para a função , 

substituindo no comando, encontramos  para, em seguida, obter  

 e , daí,  , logo,  , que ainda é destacado 

na Figura 224. 

 

Figura 224 – Execução da  na  do App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: GeoGebra 5.0 

 

Então, com os respectivos centroides e suas áreas, encontradas na subtarefa anterior, 

para cada figura que compõe a FDC, os estudantes deverão determinar, usando a técnica vista 

na sessão 4, incluindo agora não só FS, mas também a FD, formada pelos gráficos das funções, 

o seguinte resultado para as coordenadas, que é destacado na Figura 225, juntamente com os 
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outros CM:  e , logo, temos 

. 

 

Figura 225 – Centroide da FDC no App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Na subtarefa, os entraves possivelmente estarão ligados ao cálculo das coordenadas da 

região delimitada pelos gráficos das funções, por conhecimentos prévios dos estudantes, que 

ainda podem encontrar dificuldades relativas a esse objeto matemático, de integração definida, 

bem como a usabilidade da técnica já reconhecida institucionalmente, vista na sessão 4. Além 

disso, podem existir também dificuldades de manipulações, quanto aos comandos e sintaxes do 

software Offline e erros quanto à não apropriação da nova técnica para o centroide. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são os gráficos das funções reais, no 

registro gráfico, as manipulações no registro algébrico e numérico, durante o processo de 

integração definida, e as extremidades do intervalo, além da técnica para a determinação das 

coordenadas do CM, gerando o centroide como resposta final.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar regiões limitadas por 

gráficos de funções no plano cartesiano, conhecer as técnicas e ostensivos utilizados no 

processo de integração definida, particularmente para a tecnologia abordada na sessão quatro, 

atrelando aos comandos do GeoGebra Offline, no que tange a esses objetos matemáticos aqui 

citados.  

 A penúltima subtarefa de  é apresentada na sequência, referindo-se à determinação da 

distância do CM da FDC até uma reta dada. 
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Calcular a distância do Centro, encontrado em , até a reta , no registro 

numérico. 

 

Objetivo da : Determinar o valor de distâncias, entre retas e o centroide de uma FDC, no 

plano cartesiano. 

Análise a priori da :  

Os estudantes, de posse do CM da região, encontrado na subtarefa anterior e da reta r, 

devem determinar a medida da distância, entre esses entes geométricos, usando para isso 

observações no registro gráfico e/ou a técnica, do conhecimento prévio, no registro algébrico, 

distância entre o ponto  e reta , dada por . 

Os discentes podem, por percepção dos ostensivos visuais no registro gráfico, do ponto 

 e da reta  verificar que a distância entre esses elementos geométricos é 

dada por  u.c. (Figura 226). Ou, para obter esse valor, podem utilizar a técnica indicada 

acima, chegando à conclusão que .  

 

Figura 226 – Distância de G a r, da ,  no App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Nesse caso, apenas a observação no registro gráfico pode resolver a tarefa. Caso os 

estudantes queiram utilizar o ambiente do GeoGebra Offline como calculadora, para determinar 

o valor numérico dessa distância, precisam manipular corretamente os comandos e sintaxes e, 

nesse momento, também podem aparecer erros. A digitação incorreta dos coeficientes da reta, 

no App, também pode configurar problemas durante a execução. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são as representações dos entes 

geométricos, CM e da reta no plano cartesiano, bem como os valores dos coeficientes e 
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coordenadas destes que serão colocados nas entradas do App, além do valor a determinar da 

distância solicitada nessa subtarefa.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar representação de reta 

e ponto no plano cartesiano e reconhecer a distância entre eles, ao menos. Se necessitarem, 

devem conhecer a técnica, advinda do ensino básico, já abordada pelo App, na parte de 

conhecimentos prévios, para essa determinação, e os comandos e sintaxes do GeoGebra Offline, 

para as manipulações desejadas.  

  

 Agora, passaremos a analisar a última subtarefa da . 

 

 
Calcular o volume, gerado a partir da rotação da região delimitada em , em torno 

da reta r, na , no registro numérico utilizando o Teorema de Pappus-Guldin. 

 

Objetivo da : Calcular o volume do sólido de revolução, gerado pela rotação da FDC, em 

torno de reta r, da subtarefa anterior, no plano cartesiano. 

Análise a priori da :  

Com os dados da subtarefa anterior, os discentes, sabendo que a área da região é igual 

a  u.a., o CM é , tal que a distância desse ponto a reta , vale              

 u.c., usando o Teorema de Pappus-Guldin, como nova técnica analisada na tarefa dois, 

desse DE, devem chegar ao resultado, como mostra a Figura 227, de                                                  

 u.v., com o esboço do sólido gerado, como ostensivo 

visual, na JV3, em sua representação no registro gráfico. 

 

Figura 227 – Volume do sólido da FD, item a, no App / Teorema de Pappus 

 
Fonte: www.geogebra.org 
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Como essa subtarefa está atrelada aos resultados das subtarefas anteriores, o maior 

entrave aqui possivelmente será referente à determinação numérica dos valores do volume e 

sua digitação incorreta no App. 

Variáveis Didáticas da : As variáveis didáticas são relativas ao valor do volume, bem como 

do esboço do sólido e sua reflexão em torno da reta dada.  

Pré-requisitos e Competências da : Os estudantes precisam observar regiões no espaço e 

bidimensionais a fim de entenderem o comportamento gráfico dos sólidos de revolução em 

relação a um eixo de rotação fornecido, além de conhecer e saber utilizar a técnica abordada na 

tarefa dois desse DE, bem como, caso haja necessidade, saber usar os comandos do GeoGebra 

Offline, no que tange a operações no registro numérico.  

 

Por fim, para esse dispositivo, abordamos a análise da última tarefa, a , que está 

associada aos entraves relatados pelos estudantes. 

 

 

DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NAS TAREFAS 

 E , INCLUSIVE RELATIVAS À MANIPULAÇÃO DO APP. 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

Análise a priori da :  

Os estudantes devem narrar, em língua materna, as dificuldades encontradas durante as 

execuções de tarefas e técnicas de forma pessoal, abarcando entraves, para as observações, 

medições e representações, em qualquer um dos registros semióticos mobilizados, ou mesmo 

na manipulação dos instrumentos, usados para a tecnologia construída com o ambiente 

computacional GeoGebra, o App, bem como o GeoGebra Offline. 

Aqui, devem surgir dificuldades, quanto aos conhecimentos prévios relacionados ao 

objeto e a explicitação dos processos, utilizando os registros algébrico e registro numérico, na 

determinação das áreas, dos CM, bem como do volume, principalmente se não compreenderem 

a técnica desenvolvida no App.  

Dificuldades relativas às entradas de valores no App, que abrangem números racionais 

e irracionais, podem gerar problemas, nas execuções dos discentes. 
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Variáveis Didáticas da : As variáveis estão ligadas às diversas formas de articulação 

linguística dos estudantes para descrever seus entraves, durante a execução das tarefas e 

subtarefas, no ambiente papel/lápis.  

Pré-requisitos e Competências da : Ter executado as tarefas anteriores e se deparado com 

entraves no decorrer dessas atividades. 

 

 Os controles das tarefas foram feitos por observações das dialogias entre os estudantes, 

bem como das observações sobre as manipulações desses frente aos Apps, e a usabilidade do 

GeoGebra Offline. Tudo isso foi registrado visualmente pelo pesquisador e em mídia, mediante 

fotos, que foram autorizadas, com as assinaturas dos discentes no termo de uso de imagens e 

depoimentos, e constará no protocolo experimental de nossa pesquisa. 

 

7.3. APLICAÇÃO DA SD E NEGOCIAÇÃO COM OS ELEMENTOS 

INSTITUCIONAIS   

 

 Como indicado no nosso percurso metodológico, essa fase da pesquisa compreende à 

Pesquisa Externa, relativa à aplicação da SD, cujo objetivo principal é analisar as práticas 

efetivas dos estudantes de CDI1002, do curso de Engenharia Civil, do IFBA, campus Eunápolis, 

em torno do estudo do objeto matemático CM. Essa SD foi composta de cinco sessões, contendo 

dez DE, sendo cinco deles voltados à utilização de Modelos Concretos Manipuláveis e os outros 

cinco ligados às tecnologias digitais, especificamente aos Apps construídos no ambiente 

computacional do Software GeoGebra. Os DE foram aplicados nas sessões da SD, em duplas, 

com alternância das tecnologias propostas no trabalho (Modelos Concretos e os Apps do 

ambiente GeoGebra). 

 Para que ocorresse essa aplicação, foi necessário haver a negociação com alguns 

elementos institucionais, a saber: a Direção do IFBA, campus Eunápolis, na figura do Diretor 

Geral, que estava ciente, mediante autorização prévia quanto à execução dos projetos vigentes 

e coordenados pelo próprio pesquisador na instituição de ensino, como citado na metodologia, 

intitulados: “Produção de Modelos e Atividades com o GeoGebra: Contribuições para o 

Processo de Ensino e Aprendizagem de Matemática” e “Produção e aplicação de Atividades 

com Modelos Concretos: Contribuições para o Processo de Ensino e Aprendizagem de 

Matemática”, ambos com as devidas autorizações junto ao CEP do IFBA. 

 Diante dessa autorização, ocorreu também a negociação com os estudantes que fazem 

parte da instituição de referência e aplicação, CDI1002. Nessa instituição, o pesquisador 
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também assume o papel de sujeito, como docente da referida disciplina. Com isso, mediante a 

mobilização do seu planejamento semestral e traçando novas cláusulas para o contrato didático, 

estabeleceu junto a esses discentes e, com sua anuência, após assinatura dos TCL vinculados 

aos projetos aprovados pelo CEP, o período de aplicação da SD, que ocorreu, conforme 

planejamento em anexo, no terceiro bimestre do semestre letivo de 2018.2, entre os dias 22 de 

abril e 05 de maio de 2019. 

 Para que os estudantes se familiarizassem com o ambiente computacional GeoGebra, o 

pesquisador, na posição de sujeito docente da instituição de referência, possibilitou, durante 

seus diversos momentos de aulas e aplicações de atividades, inclusive avaliativas, durante os 

dois primeiros bimestres do semestre letivo, a utilização dessa tecnologia, como destacamos na 

Figura 228, em que os discentes executavam tarefas provenientes de uma avaliação sobre o 

objeto integração definida. 

 

Figura 228 – Utilização do GeoGebra pelos Estudantes de CDI1002 

 
Fonte: Próprio autor 

 

 A turma de CDI1002 era formada por 38 (trinta e oito) estudantes matriculados. Dentre 

esses estudantes, 34 estiveram presentes durante a aplicação da SD, foram divididos em 17 

(dezessete) duplas, sendo que, alternadamente nas aplicações das cinco sessões, 8 delas 

iniciavam as atividades pelo DE com modelos concretos e as 9 (nove) restantes utilizando o DE 

do ambiente computacional GeoGebra e, depois, permutavam as atividades, quando 

finalizavam a realização das tarefas propostas nos seus respetivos DE iniciais. Todas as 

aplicações ocorreram no Laboratório de Informática II (Figura 229), do IFBA, campus 

Eunápolis, para que ocorresse o acesso aos Apps disponíveis na página eletrônica do GeoGebra, 

nos horários programados das aulas da disciplina CDI1002. 

 



340 
 

Figura 229 – Ambiente de Aplicação da SD 

 
Fonte: Próprio autor 

 

 A primeira sessão, referente ao estudo unidimensional do CM, ocorreu em 2 (duas) 

aulas, com duração total de 100 minutos, no dia 22/04, com a presença de 33 estudantes, pois 

uma das duplas atuou com apenas um discente, que aqui indicamos como , com 

, a , nesse momento. A partir da segunda sessão, que também foi aplicada 

em 100 minutos, todos os 34 estudantes estavam presentes e atuantes na realização das tarefas 

propostas nos DE. 

 Os DE que compõem a primeira sessão foram aplicados normalmente, dentro do horário 

estipulado e com grande aceitação dos discentes, com estes se sentindo bem confortáveis e 

desenvoltos na realização das tarefas (  e das subtarefas ( ) propostas. Os estudantes 

haviam entrado em contato inicial com o CM nas aulas anteriores a essa aplicação, no mesmo 

dia, numa abordagem teórica, apresentada pelo professor da instituição Física I. Porém, 

alegaram que a utilização das tecnologias propostas na sessão da SD propiciou um conforto 

maior para o aprendizado desse objeto. Na segunda sessão, ocorrida no dia 25/04, que abordava 

o estudo bidimensional do CM, similarmente a primeira, tudo também ocorreu a contento, com 

praticamente todas as duplas respondendo totalmente as tarefas indicadas nos DE. 

 A terceira sessão ocorreu fora do tempo previsto, indicado na análise a priori, 

extrapolando o horário programado de 100 minutos, numa média de acréscimo de 30 minutos 

a mais, e com alguns estudantes não conseguindo desenvolver certas subtarefas propostas nos 

DE, principalmente pelas representações das figuras compostas, formada por figuras planas 

simples, pois esse era o viés na abordagem do objeto matemático em estudo, nesse momento. 

 Antes de iniciar a quarta sessão, o Professor de CDI1002 fez um apanhado teórico com 

aplicação de outros exemplos, com duração de 50 minutos, acerca dos estudos realizados nas 

três primeiras sessões, sobre o CM. O docente observou que, até aquele momento, a assimilação 
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dos estudantes parecia ter sido bastante proveitosa, pela grande participação na abordagem do 

objeto que, até então, não havia sido institucionalizado. Esse momento de interação entre os 

sujeitos da instituição mostrou-se diferente, num viés positivo, em relação às turmas anteriores, 

quando da abordagem do mesmo objeto, levando-nos a acreditar em um potencial favorável 

para as tecnologias aqui utilizadas, como observação inicial de nossa pesquisa. Logo após esse 

momento, foi iniciada a quarta sessão da nossa SD, que, novamente, ultrapassou o tempo 

previsto na análise a priori, em 50 minutos, com algumas duplas deixando subtarefas em 

branco. 

 Os entraves referentes a quarta sessão e, na sequência, a quinta sessão, que também 

terminou com atraso, similarmente as duas anteriores, foram referentes a alguns problemas na 

atualização da página dos Apps e na entrada de dados nesses ambientes computacionais, 

principalmente no que diz respeito aos conhecimentos prévios de integração, necessários ao 

bom andamento do estudo do objeto da nossa pesquisa. Essas duas últimas sessões tratavam da 

abordagem do CM, com figuras diversas, formadas por gráficos de funções reais e o Teorema 

de Pappus-Guldin. 

 Durante o período de aplicação da SD, logo após cada sessão, os questionários 

eletrônicos, conforme consta no Apêndice, foram disponibilizados e as informações com as 

opiniões dos estudantes em relação àqueles momentos foram colhidas, referentes ao DE pelo 

qual cada estudante iniciou a sessão, destacando as vantagens e desvantagens de ter iniciado 

daquela forma e o seu avanço quanto ao aprendizado do objeto matemático CM, até aquele 

momento, bem como quando comparado com a sessão anterior. Além disso, de posse das 

informações constantes no desenvolvimento dos DE, referentes às execuções das tarefas e 

subtarefas, com as explicitações das técnicas e tecnologias utilizadas pelos discentes, com dados 

quantitativos e, principalmente, qualitativos, pudemos prosseguir e desenvolver as nossas 

análises a posteriori, que serão destacadas, a seguir, com a riqueza de detalhes que se faz 

necessária para traçar os resultados da nossa pesquisa. 

      

7.4. ANÁLISE A POSTERIORI DA SD   

 

 Apresentaremos, nesta parte, nossa análise a posteriori, referente às práticas efetivas 

dos estudantes de nossa instituição de aplicação, sendo a mesma de referência, CDI1002. Como 

já descrito, a turma, com 38 discentes, foi separada em duplas, que alternavam, a cada sessão 

no início das atividades, entre os dispositivos com utilização de modelos concretos ou o 

ambiente computacional GeoGebra. Ressaltamos que, ao final de cada sessão, os estudantes 
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responderam aos questionários já mencionados, contendo perguntas iguais em todos eles, 

direcionando-nos sobre a influência dessa maneira de iniciar as atividades, o que será destacado 

no discorrer desta seção. 

 Destacamos ainda que as duplas, para execução da SD, foram divididas mediante 

escolha pessoal dos próprios estudantes, porém, com a preocupação de que estudantes que já 

haviam estabelecido a relação com o objeto matemático a ser abordado, por estarem repetindo 

a disciplina, ficassem juntos, sendo esse o caso das duplas: , ,  e .  

 Faremos a apresentação das tarefas e das respectivas subtarefas, similar a como 

destacamos na análise a priori, enfatizando novamente os seus objetivos e os critérios de 

análise, que indicaremos por , conforme abordagem para execução da praxeologia 

proposta em cada DE. Nesse momento, destacaremos aspectos quantitativos, porém nos serão 

de maior relevância as considerações qualitativas, referentes ao desenvolvimento das práticas 

discentes, que nos trarão, num viés teórico da TAD, da TRRS e da ABIN, os resultados e 

discussões para sustentação da tese de nossa pesquisa. 

 Iniciamos essa análise considerando os dispositivos aplicados com a utilização dos 

modelos concretos manipuláveis e, posteriormente, seguiremos para a análise referente aos 

resultados obtidos com a aplicação dos DE que envolvem o ambiente computacional 

GeoGebra.  

  

7.4.1. ANÁLISE A POSTERIORI – DISPOSITIVOS PARA MODELOS CONCRETOS 

  

 Seguimos para a observação dos pontos de análise a posteriori, referentes aos nossos 

DE vinculados à utilização de MC. Tratamos inicialmente da análise dos resultados obtidos 

com a aplicação do DE que diz respeito ao estudo unidimensional do CM.  

 

1) Dispositivo experimental, envolvendo a utilização de modelos concretos para análise das 

práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centro de massa, no 

espaço unidimensional. 

 

 Conforme apresentado anteriormente, a primeira tarefa ( ) proposta nesse DE é 

organizada por três subtarefas e traz o seguinte enunciado: 

 



343 
 

 CONSIDERAR CORPOS DE DIFERENTES MASSAS QUE SE ENCONTRAM NO 

KIT E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA REALIZAR 

AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 Estabelecer, utilizando a balança de precisão, a massa dos corpos que se 
encontram no kit; 

 

Identificar o ponto de equilíbrio, de n corpos com massas iguais ou distintas, no 
registro numérico, apoiados numa superfície plana (barra plana enumerada, 
dando uma ideia unidimensional), considerando as seguintes condições: 
a) Os corpos são colocados nas posições – 3 e 7 da barra, com massas iguais; 
b) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8 e 4 da barra, com massas 
distintas; 
c) Os corpos são colocados corpos nas posições – 9, – 4, e 7 da barra, com 
massas iguais; 
d) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8, 1 e 5 da barra, com massas 
distintas; 
e) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8, – 1, 3 e 7 da barra, com 
massas distintas. 

 
Representar cada uma das situações dadas na , numa reta numérica dada, no 
registro gráfico, marcando a posição dos corpos (indicando a massa em cada 
posição) e do ponto de equilíbrio. 

 

 Apresentamos, a seguir, a análise de cada uma das subtarefas. Para isso, retomamos o 

enunciado, os objetivos estabelecidos anteriormente na análise a priori e elaboramos os 

critérios de análise/interpretação das práticas efetivas dos estudantes envolvidos na aplicação 

da SD. 

 
Estabelecer, utilizando a balança de precisão, a massa dos corpos que se encontram 

no kit; 

 

Objetivo da : Conduzir os estudantes na realização das devidas medições de massa dos corpos 

disponibilizados no kit, com o instrumento experimental (uma balança de precisão), inferindo os 

valores iguais ou distintos. 

Para realizarmos a leitura das práticas desenvolvidas pelos estudantes na efetivação 

dessa subtarefa, estabelecemos os critérios excludentes66 de análise que compõem o          

Quadro 44.  

 

                                                 
66 Critérios excludentes são os que contêm ocorrência para o quantitativo sem interseções, ou seja, se um recorte 
do manuscrito de práticas efetivas dos estudantes é classificado em um critério não poderá ser inserido em outro; 
Critérios não excludentes, ao contrário do anterior, existe interseção entre os critérios, ou seja, um recorte do 
manuscrito de práticas efetiva dos estudantes pode ser classificado em mais de um critério.  
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Quadro 44 – Critérios para a Análise para a  de  – Sessão 1 (MC) 

 
A dupla de estudantes consegue utilizar a balança de precisão e estabelecer a massa dos 
corpos contidos nos kits. 

 
A dupla de estudantes não consegue utilizar a balança de precisão e nem estabelecer a 
massa dos corpos contidos nos kits. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Com base nos critérios que estabelecemos, pudemos observar quantitativamente, a partir da 

verificação do próprio pesquisador no momento de aplicação do dispositivo, que todas as 16 duplas 

e o estudante que trabalhou sozinho nessa sessão conseguiram realizar as referidas medições, 

manipulando de forma coerente o instrumento disponibilizado para o desenvolvimento da atividade, 

mobilizando ostensivos tátil e visual. Logo, o critério  foi atingido em 100%. Algumas medidas, 

no ato das pesagens, pela leveza do material empregado e rapidez que os discentes executavam a 

tarefa, foram aproximadas, como previsto na análise a priori.  

 Passamos para a análise da segunda subtarefa ( ) da , com o seguinte enunciado. 

 

 

Identificar o ponto de equilíbrio, de n corpos com massas iguais ou distintas, no 
registro numérico, apoiados numa superfície plana (barra plana enumerada, dando 
uma ideia unidimensional), considerando as seguintes condições: 
a) Os corpos são colocados nas posições – 3 e 7 da barra, com massas iguais; 
b) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8 e 4 da barra, com massas distintas; 
c) Os corpos são colocados corpos nas posições – 9, – 4, e 7 da barra, com massas 
iguais; 
d) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8, 1 e 5 da barra, com massas 
distintas; 
e) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8, – 1, 3 e 7 da barra, com massas 
distintas. 

 

Objetivo da : Determinar, aproximadamente, o ponto de equilíbrio para corpos com diferentes 

massas, dispostos em uma reta em posições pré-determinadas, mediante escolha adequada do 

posicionamento de um suporte material. 

Determinar, com a necessária aproximação, o ponto de equilíbrio dos corpos com diferentes 

massas, elencados nos itens da subtarefa, dispostos em uma régua numerada, em locais pré-

determinados, mediante escolha adequada do posicionamento no suporte material, para que 

ocorresse esse equilíbrio, como podemos observar na Figura 230. 
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Figura 230 – Duplas   e  em atividades na aplicação da SD – Sessão 1 (MC) 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Na Figura 230, podemos observar os estudantes executando a  que, em relação aos 

objetivos definidos para essa subtarefa, os critérios não excludentes de análise do Quadro 45, 

foram delineados, sendo o  e o  excludentes entre si, bem como o  e o , levando em 

consideração as manipulações através dos ostensivos visual e tátil, em relação ao instrumento 

para efetivar o equilíbrio e, posteriormente, a conversão para sua representação no registro 

numérico. 

 

Quadro 45 – Critérios para a Análise para a  de  – Sessão 1 (MC) 

 
A dupla de estudantes consegue utilizar a régua e equilibrar os corpos com massas 
iguais ou distintas, observando o ponto de equilíbrio. 

 
A dupla de estudantes não consegue utilizar a régua e equilibrar os corpos com massas 
iguais ou distintas, observando o ponto de equilíbrio. 

 
A dupla de estudantes indica, com a representação no registro numérico, o ponto de 
equilíbrio entre os corpos equilibrados no instrumento concreto. 

 
A dupla de estudantes não indica, com a representação no registro numérico, o ponto 
de equilíbrio entre os corpos equilibrados no instrumento concreto. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Diante desses critérios, destacamos, na Tabela 8, o número de duplas (no caso da , 

apenas um estudante), que efetivou cada um deles, durante a execução da subtarefa.  

 

Tabela 8 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 1 (MD) 

Critérios     
Q. P. E. D. 17 0 9 8 

% 100 0 53 47 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Os resultados, na Tabela 8, apontam para um favorável processo de gênese instrumental 

(S(i) – O) em relação ao critério , pois todas as duplas, a partir da utilização dos ostensivos 

visual e tátil, foram capazes de realizar a tarefa. Esse fato foi observado pelo pesquisador 

durante a aplicação, bem como através de imagens enviadas pelos próprios estudantes para um 

grupo virtual, de aparelhos telefônicos móveis, relativas ao equilíbrio dos seus corpos, o que 

também pode ser observado na Figura 231.  

  

Figura 231 – Execução pelas Duplas  ,  e  da :  – Sessão 1 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de ,  e  

  

Na Figura 231, observamos as técnicas utilizadas pelas duplas ,  e , fazendo 

parte das 53% que explicitaram a representação no registro numérico (critério ), para o ponto 

de equilíbrio, conforme Tabela 8. Essas duplas, respectivamente (Figura 231 (a), (b), (c)), 

trouxeram ostensivos escritos, na forma fracionária, na forma decimal e a indicação que tal 

ponto esteja entre dois inteiros consecutivos, o que ocorreu apenas com essa última dupla. Os 

outros 47% conjecturamos que, como fizeram as marcações desses pontos (como veremos na 

) e equilibraram os corpos utilizando o instrumento concreto, não atingiram esse critério, 

por falta de atenção durante a leitura do enunciado da subtarefa, o que é bastante comum quando 

os estudantes executam muitos detalhes em uma certa atividade. 
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Representar cada uma das situações dadas na , numa reta numérica dada, no 

registro gráfico, marcando a posição dos corpos (indicando a massa em cada posição) 

e do ponto de equilíbrio. 

 

Objetivo da : Representar as posições dos corpos observados experimentalmente, bem como 

do ponto de equilíbrio entre eles, no registro gráfico, em uma reta numérica dada. 

O objetivo explicitado nos leva a analisar as práticas dos estudantes considerando os 

critérios apresentados no Quadro 46. 

 

Quadro 46 – Critérios para a Análise para a  de  – Sessão 1 (MC) 

 
A dupla de estudantes consegue representar as situações propostas na , na reta 
numérica, no registro gráfico, de todas as posições e pesos dos corpos, bem como a 
posição do ponto de equilíbrio. 

 
A dupla de estudantes consegue representar as situações propostas na , na reta 
numérica, no registro gráfico, de todas as posições dos corpos e do ponto de equilíbrio, 
porém não indica os pesos. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Realizando a leitura das práticas efetivas dos estudantes, observamos, com base nesses 

critérios, que 88% das duplas, ou seja 15 delas (incluído o estudante que atuou sozinho), conseguiu 

desenvolver a subtarefa na íntegra, fazendo as devidas representações nas retas numéricas, como 

mostrado na Tabela 9. A Figura 232 nos mostra a execução da técnica da dupla  para dois 

corpos com massas distintas e três corpos com massas iguais. 

 

Tabela 9 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 1 (MD) 

Critérios   
Q. P. E. D. 15 2 

% 88 12 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 232 – Execução pelas Duplas   da :  – Sessão 1 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de  

 

As duas duplas que incorreram na realização parcial da subtarefa não explicitando as 

massas, na representação gráfica, o fizeram, a partir do acompanhamento do pesquisador, no ato da 

aplicação, por finalização do tempo da atividade. 

Pudemos perceber, na aplicação dessa primeira tarefa do dispositivo, que as dificuldades 

encontradas pelos estudantes foram mínimas e, na maioria das vezes, por falta de atenção, 

principalmente na língua materna, por inadequação de leitura dos enunciados das subtarefas. Os 

objetos ostensivos visuais e táteis, necessários para a execução das técnicas associadas à 

manipulação dos corpos, foram mobilizados adequadamente e com cautela pelas duplas. Portanto, 

podemos concluir que o objetivo principal destacado, que diz respeito a determinar 

experimentalmente o ponto de equilíbrio num sistema unidimensional para corpos “pontuais”, foi 

atingido pela totalidade dos discentes, com exceções perante algumas de suas representações. 

Partimos então para a apresentação da análise da segunda tarefa do dispositivo. 

 

 

INDICAR UMA TÉCNICA (NO REGISTRO ALGÉBRICO E/OU LÍNGUA 

MATERNA) PARA CALCULAR O PONTO DE EQUILÍBRIO DE N CORPOS 

COM N MASSAS IGUAIS OU DISTINTAS, DA TAREFA ANTERIOR. 

 

Objetivo da : Indicar, com representação na língua materna e/ou registro algébrico, uma técnica 

que permita determinar os pontos de equilíbrio entre corpos com massas diversas, dispostos em 

uma reta numérica. 

Para realizar a análise das práticas efetivas dos estudantes, na realização dessa tarefa, 

elaboramos os critérios excludentes que apresentamos no Quadro 47. 
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Quadro 47 – Critérios para a Análise para a  – Sessão 1 (MC) 

 
A dupla de estudantes indica uma técnica, no registro algébrico, para n corpos, com n 
massas iguais ou distintas. 

 
A dupla de estudantes indica uma técnica, apenas em língua materna, para n corpos, 
com n massas iguais ou distintas. 

 
A dupla apenas discorre sobre o seu procedimento, em língua materna, para 
desenvolver a tarefa anterior. 

 A dupla indica a técnica incorreta ou não responde. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Diante dos critérios estabelecidos, observamos, na Tabela 10, que 59% das duplas apenas 

descreveu a sua técnica específica, em língua materna, para executar a tarefa anterior, mostrando 

que os estudantes, em sua maioria, não conseguem inferir sobre generalizações, alocados no . 

Desse percentual, é importante destacar que 70% equivale às duplas que iniciaram as atividades 

dessa sessão, pelo DE para MC, sem ter contato com nenhuma representação algébrica do CM, 

apenas utilizando a experimentação dos instrumentos manipuláveis.   

 

Tabela 10 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  – Sessão 1 (MD) 

Critérios     
Q. P. E. D. 1 2 10 4 

% 6 12 59 23 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Ainda sobre o critério  , na Figura 233, destacamos as realizações da tarefa, pelas duplas 

 e , ambas fazendo o desenvolvimento no registro da língua materna. A , cuja resposta 

está na Figura 233 (a), indica que o ponto de equilíbrio divide a quantidade de corpos em dois 

grupos, em lados opostos e se encontra de forma central a eles, também enfatizando a 

consideração que deve ser feita ao peso da régua, como instrumento concreto utilizado. Já a  

(Figura 233 (b)), com resposta à direita, igualmente observando a relação do CM, com as 

massas e distâncias dos corpos em relação à origem do instrumento, destaca a utilização do 

ostensivo visual para determinação deste, durante sua experimentação.  
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Figura 233 – Execução pelas Duplas   e  da  – Sessão 1 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de  e   

 

 No que se refere aos critérios  e , destacamos a abordagem feita pelas duplas   e 

 respectivamente na Figura 234 (a) e Figura 234 (b). A  traz a representação no registro 

algébrico, sendo a única da turma a conseguir esse feito, e complementa a sua execução, para 

indicar a técnica solicitada, com detalhamentos em língua materna. Já a , mesmo com a 

tentativa de indicação do ostensivo escrito para o somatório, discorre apenas em língua materna, 

sobre como determinar o CM de forma mais generalizada, atendendo ao solicitado na tarefa. 

 

Figura 234 – Execução pelas Duplas   e  da  – Sessão 1 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de  e   

 

Mesmo a maioria das duplas não conseguindo explicitar em algum registro a técnica 

usual para determinação do CM unidimensional, classificamos os resultados obtidos como 

satisfatórios, pois, como essas duplas transcorreram sobre o seu processo para indicação do 

ponto de equilíbrio, pudemos observar que a gênese instrumental foi importante nesse 

desenvolvimento. Seguimos então para a última tarefa desse DE. 
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DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NA . 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

Indicamos dois critérios excludentes entre si, mostrados no Quadro 48, para efetivar a 

análise das práticas dos discentes nessa tarefa. 

 

Quadro 48 – Critérios para a Análise da  – Sessão 1 (MC) 

 
A dupla de estudantes descreve, em língua materna, as suas dificuldades na execução 
das tarefas do dispositivo. 

 
A dupla de estudantes não descreve suas dificuldades na execução das tarefas do 
dispositivo, em língua materna, indicando que estas não ocorreram, ou deixa a tarefa 
em branco. 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

Com base nos critérios descritos no Quadro 48, observamos, mediante o exposto nos 

manuscritos das duplas, que apenas uma delas, a , não executou a tarefa, enquanto que, na 

descrição de todas as outras, haviam dificuldades relatadas. Esses entraves ora se referiam à 

manipulação dos instrumentos, principalmente a régua, para que ocorresse o equilíbrio, ou 

referente ao seu peso interferir nos resultados, ora destacavam as dificuldades de generalização 

para determinação do CM, como solicitado na . Isso pode ser notado na Figura 235, com os 

recortes feitos nos manuscritos de práticas efetivas das duplas , ,  e .  

 

Figura 235 – Execução pelas Duplas  , ,  e  da  – Sessão 1 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de , ,  e   
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As duplas  e  relatam, com destaques nas Figura 235 (a)  e Figura 235 (d), 

respectivamente, suas dificuldades ao tentar equilibrar os objetos “pontuais” (os corpos 

fornecidos no kit), usando a régua e o suporte de apoio, bem como determinar o ponto de 

equilíbrio a partir dessa manipulação ostensiva, tanto tátil quanto visual, nos instrumentos. A 

 (Figura (b)), além de pontuar sobre as dificuldades na manipulação dos instrumentos, 

explicita também sobre suas angústias relativas ao que indicam como “teorizar” o conteúdo, 

quando se referem à descrição da técnica generalizada para determinação do CM, para 

distribuição unidimensional de corpos, num determinado registro semiótico, preferencialmente 

o registro algébrico ou a língua materna, como proposto na tarefa dois. 

Por fim, na Figura 235 (c), a , em sua resposta à tarefa, indica dificuldades, por vir 

para essa prática experimental após ter vivenciado o primeiro contato com o objeto matemático, 

no dispositivo tecnológico digital, o App do GeoGebra, trazendo assim “vícios” das técnicas 

observadas nesse outro ambiente, que estão associadas à determinação do ponto de equilíbrio, 

médias aritmética ou ponderada, as quais foram usadas nas tentativas, no DE, com modelos 

concretos, apresentando divergências nas medições obtidas para os objetos concretos.  

Porém, mesmo diante dos relatos de dificuldades, o objetivo da tarefa foi atingido pela 

quase totalidade dos estudantes e nos deu direcionamentos importantes sobre o 

desenvolvimento, no processo de aprendizagem desse primeiro contato com o objeto, mediante 

a utilização do DE para modelos concretos. 

Para finalizarmos nossa análise do DE para modelos concretos, da primeira sessão, 

destacaremos alguns posicionamentos dos estudantes, que foram indagados, ao final de cada 

aplicação das sessões, com alguns questionamentos, que descrevemos no Quadro 49. 

 

Quadro 49 – Entrevista escrita: Avaliação dos Discente sobre as Sessões da SD 

 Por qual dispositivo (DE) você iniciou a sessão indicada? 

 
Comente, com detalhes, as vantagens e desvantagens de iniciar essa sessão pelo DE 
indicado acima ( ). 

 
Discorra sobre seu progresso em relação ao aprendizado do objeto matemático CM, ao 
final dessa sessão (inclusive, em relação às anteriores, caso haja). 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os 18 (dezoito) estudantes, que formaram as duplas , com , 

iniciaram a sessão 1, com o DE para modelos concretos ( ), em sua maioria, no que se refere  

ao , indicaram que a desvantagem em iniciar dessa forma é a dificuldade de conjecturar 

técnicas, principalmente no registro algébrico, pois não costumam fazer isso em suas práticas 
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institucionais para a determinação do ponto de equilíbrio dos corpos. Dos três depoimentos que 

destacamos dos formulários respondidos por esses sujeitos, o Estudante 8, da , nos indica 

esse posicionamento:    

 

A vantagem foi saber na pratica a importância do ponto de equilíbrio para conseguir 

distribuir as massas adequadamente, a desvantagem foi não conseguir expressar o 

cálculo corretamente de acordo com o peso, média ponderada. (Estudante 8 da )  

 

Já para os Estudantes 4 e 6, das duplas  e , esse DE como primeiro contato da 

sessão foi importante para uma melhor compreensão quando seguiram para o dispositivo 

digital, deixando-os mais confortáveis com o desenvolvimento das novas tarefas propostas, 

como indicamos: 

A vantagem foi visualizar com antecedência o modelo e como se comportavam os 
corpos, isso nos deu um discernimento maior na hora de comprovar no ambiente 
computacional, pois analisamos uma probabilidade de ser o local exato que 
calculamos, então todo o trabalho de encontrar o equilíbrio e anotar aonde era o 
provável centro de massa nos fez entrar no modelo tecnológico com a mente mais 
aberta, além da fórmula, além de um padrão específico. (Estudante 4 da )  
A vantagem foi poder observar a aplicação prática do que seria e onde estaria o 
ponto de equilíbrio entre os objetos. Foi um pouco complicado tentar relacionar o 
experimento com a teoria, mas foi ótimo. Acredito que por ter começado pelo modelo 
foi bem mais fácil fazer a relação no dispositivo tecnológico. Pois, já havia uma ideia 
do que seria exatamente o centro de massa e equilíbrio. (Estudante 6 da ) 

 

No geral, os estudantes relataram que o dinamismo e a possibilidade dos ostensivos tátil 

e visual, além do oral observado pelo pesquisador, em discussões entre os pares, foram 

providenciais no desenrolar das atividades para a compreensão do objeto matemático CM, em 

sua abordagem unidimensional. Seguimos então para o DE que foi aplicado na segunda sessão, 

voltado para o estudo bidimensional do CM.  

 

2) Dispositivo experimental, envolvendo a utilização de modelos concretos para análise das 

práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centro de massa, no 

espaço bidimensional. 

 

Lembramos, em conformidade com a apresentação anterior, que a primeira tarefa ( ) é 

organizada com três subtarefas e traz o seguinte enunciado: 
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 CONSIDERAR CORPOS DE DIFERENTES MASSAS QUE SE ENCONTRAM NO 

KIT E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA REALIZAR 

AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 Estabelecer, utilizando a balança de precisão, a massa dos corpos que se 
encontram no kit; 

 

Identificar o ponto de equilíbrio, de n corpos com massas iguais ou distintas, no 
registro numérico, apoiados numa superfície plana (barra plana enumerada, 
dando uma ideia unidimensional), considerando as seguintes condições: 
a) Os corpos são colocados nos pontos (8, 0) e (– 7, 7) do plano, com massas 
iguais; 
b) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 8, 8) e (8, – 1) do plano, com 
massas distintas; 
c) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 5, 2), (– 4, – 8) e (5, – 4) do 
plano, com massas iguais; 

d) Os corpos são colocados corpos nos pontos ,  e (7, – 4) do 

plano, com massas distintas; 

e) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 5, – 8), (– 8, – 2),  e 

(0, 3) do plano, com massas distintas.  

 
Representar cada uma das situações dadas , num plano cartesiano dado, no 
registro gráfico, marcando a posição dos corpos (indicando a massa em cada 
posição) e do centro de massa. 

 

 Apresentamos, a seguir, a análise de cada uma das subtarefas, retomando, contudo, o 

respectivo enunciado, os objetivos estabelecidos anteriormente na análise a priori e elaboramos 

os critérios de análise das práticas efetivas dos estudantes envolvidos na aplicação da SD. 

 

 
Estabelecer, utilizando a balança de precisão, a massa dos corpos que se encontram 

no kit. 

 

Objetivo da : Conduzir os estudantes na obtenção de medições, com o instrumento 

experimental (uma balança de precisão), para inferir os valores das massas de corpos presentes no 

kit fornecido, determinando valores iguais e distintos. 

A igualdade entre as massas poderia ocorrer, caso a diferença entre essas fosse de um 

grama, conforme orientação do pesquisador, no ato da aplicação. Os critérios excludentes para 

analisar essa subtarefa são destacamos no Quadro 50 e referem-se à dupla ter ou não 

conseguido utilizar o instrumento de medição, para determinação das massas dos corpos 

presentes em seus kits. 
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Quadro 50 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 2 (MC) 

 
A dupla de estudantes consegue utilizar a balança de precisão e estabelecer a massa dos 
corpos contidos em seus kits. 

 
A dupla de estudantes não consegue utilizar a balança de precisão nem estabelecer a 
massa dos corpos contidos em seus kits. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Usando os critérios presentes no Quadro 50, observamos, ao analisar os manuscritos 

dos estudantes, que 100% das duplas conseguiram mobilizar os ostensivos concretos na 

medição experimental, em busca dos não-ostensivos, referentes aos valores das massas dos 

corpos disponíveis no seu kit, para desenvolvimento do decorrer da atividade. Esses valores 

foram recolhidos, em alguns momentos, levando em consideração a diferença de 1 g, como erro 

estabelecido pelo pesquisador, para mais ou para menos.  

 Prosseguimos a nossa análise considerando agora a  dessa tarefa um. 

 

 

Identificar o ponto de equilíbrio, de n corpos com massas iguais ou distintas, no 

registro numérico, apoiados numa superfície plana (barra plana enumerada, dando 

uma ideia unidimensional), considerando as seguintes condições: 

a) Os corpos são colocados nos pontos (8, 0) e (– 7, 7) do plano, com massas iguais; 
b) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 8, 8) e (8, – 1) do plano, com massas 
distintas; 
c) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 5, 2), (– 4, – 8) e (5, – 4) do plano, 
com massas iguais; 

d) Os corpos são colocados corpos nos pontos ,  e (7, – 4) do plano, 

com massas distintas; 

e) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 5, – 8), (– 8, – 2),  e (0, 3) 

do plano, com massas distintas. 
 

Objetivo da : Determinar, com dados aproximados, o centro de massa para corpos com massas 

iguais ou distintas, dispostos num plano cartesiano em posições pré-estabelecidas, mediante 

posicionamento adequado de um suporte material. 

Estabelecemos os critérios não excludentes, descritos no Quadro 51, para efetivar a 

análise dessa subtarefa. Destacamos que, dois a dois (  e  ou  e ), os critérios são 

excludentes entre si. 
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Quadro 51 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 2 (MC) 

 
A dupla de estudantes consegue utilizar o plano cartesiano e equilibrar os corpos com 
massas iguais ou distintas, observando o CM. 

 
A dupla de estudantes não consegue utilizar o plano cartesiano e nem equilibrar os 
corpos com massas iguais ou distintas, observando o CM. 

 
A dupla de estudantes indica, com a representação no registro numérico, o CM entre 
os corpos equilibrados no instrumento concreto. 

 
A dupla de estudantes não indica, com a representação no registro numérico, o CM 
entre os corpos equilibrados no instrumento concreto. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

  

Figura 236 – Duplas , ,  e  em atividade na aplicação da SD – Sessão 2 (MC) 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao verificar, através da observação, tanto no momento da aplicação do DE na sessão 2 

(Figura 236), quanto mediante as fotos enviadas pelos estudantes, via telefone celular, em 

grupo pré-estabelecido para esse fim e criado pelo pesquisador, percebemos que todas as duplas 

foram capazes de realizar a parte experimental da tarefa, mediante a manipulação de ostensivos 

táteis e visuais, ao equilibrar os corpos no plano cartesiano material fornecido, o que destacamos 

em relação ao critério um na Tabela 11.   

 

Tabela 11 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 2 (MD) 

Critérios     
Q. P. E. D. 17 0 10 7 

% 100 0 59 41 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Mesmo que todas as duplas conseguissem cumprir com o proposto na subtarefa, no que 

concerne à determinação experimental do CM, verificamos que 59% (critério 3) delas 

forneceram, como solicitado, esse ponto, com a representação no registro numérico, enquanto 

os outros 41% (critério 4) não conseguiram atingir esse fim, apenas fazendo a indicação com a 

representação no registro gráfico. Nas Figura 237 (a) e Figura 237 (c), respectivamente, as 

duplas  e  destacaram as coordenadas do CM, a primeira com tratamento do ostensivo 

visual, observado no plano cartesiano material, em números fracionários, para distribuição de 

três corpos com massas diferentes; e a segunda, com numeração decimais, relativo à 

distribuição de dois corpos com massas distintas.  

 

Figura 237 – Execução pelas Duplas  , ,  e  da  e  – Sessão 2 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de , ,  e   

 

 As duplas  e , com resoluções destacadas nas Figura 237 (b) e Figura 237 (d), 

explicitaram a posição do CM, a primeira o indicando como centro de massa dos três corpos 

com massas iguais; e a segunda como ponto de equilíbrio, como abordado na sessão 1, para 
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quatro corpos com massas distintas. Em ambas as situações, não ocorre a representação no 

registro numérico dos pontos, o que conjecturamos ocorrer por falta de atenção dos estudantes 

na leitura da representação em língua materna da subtarefa e, em particular, essas duplas 

executaram esse DE, na segunda parte da sessão, possivelmente já o fazendo com mais pressa. 

 A próxima subtarefa da  aborda a representação no registro gráfico de todos os pontos 

observados experimentalmente, pelos estudantes, e a analisamos a seguir. 

 

 
Representar cada uma das situações dadas , num plano cartesiano dado, no 
registro gráfico, marcando a posição dos corpos (indicando a massa em cada posição) 
e do centro de massa. 

  

Objetivo da : Representar os pontos observados experimentalmente, no registro gráfico, em 

um plano cartesiano fornecido. 

Consideramos, na análise dos manuscritos das duplas, os dois critérios excludentes do 

Quadro 52. 

 

Quadro 52 – Critérios de Análise da  de  – Sessão 2 (MC) 

 
A dupla de estudantes consegue representar as situações propostas na , no plano 
cartesiano, no registro gráfico, de todas as posições e pesos dos corpos, bem como a 
posição do ponto de equilíbrio. 

 
A dupla de estudantes consegue representar as situações propostas na , no plano 
cartesiano, no registro gráfico, de todas as posições dos corpos e do ponto de equilíbrio, 
porém não indica os pesos. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Diante desses critérios, a Tabela 12 nos traz o resultado quantitativo positivo de 88% 

que determina a execução, em sua totalidade, da subtarefa efetivada pelas duplas, como já 

destacado na Figura 237.  

 

Tabela 12 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  de – Sessão 2 (MD) 

Critérios   
Q. P. E. D. 15 2 

% 88 12 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

Apenas a  e a , incidindo no critério 2, não representaram os pesos das massas, 

durante a resolução da . A próxima tarefa, referente à verificação quanto à generalização das 

técnicas usados pelos discentes até então, no DE, vem em seguida. 



359 
 

 

INDICAR UMA TÉCNICA (NO REGISTRO ALGÉBRICO E/OU LÍNGUA 

MATERNA) PARA CALCULAR O PONTO DE EQUILÍBRIO DE N CORPOS 

COM N MASSAS IGUAIS OU DISTINTAS, DA TAREFA ANTERIOR. 

  

Objetivo da : Indicar, com representação na língua materna e/ou registro algébrico, uma técnica, 

para determinação do CM entre os corpos com massas diversas, dispostos no plano cartesiano. 

Os critérios excludentes do Quadro 53 foram estabelecidos como parâmetros de 

análise, durante as execuções das técnicas, consideradas pelos estudantes. 

 

Quadro 53 – Critérios para a Análise da  – Sessão 2 (MC) 

 
A dupla de estudantes indica uma técnica, no registro algébrico, para n corpos, com n 
massas iguais ou distintas. 

 
A dupla de estudantes indica uma técnica, apenas em língua materna, para n corpos, 
com n massas iguais ou distintas. 

 
A dupla apenas discorre sobre o seu procedimento, em língua materna ou em outro 
registro semiótico, para desenvolver a tarefa anterior. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Entre os três critérios estabelecidos para a nossa análise, nenhum deles se refere à não 

resolução ou resolução incorreta da tarefa. Como incorreta, entendemos uma explicitação 

incoerente frente ao objeto matemático observado, pois os estudantes tiveram a perspicácia de, 

se não indicaram a técnica formal similar à institucionalizada para a determinação do CM       

(critério 1), descreveram-no trazendo sua técnica particular na resolução dessa tarefa (critério 

2). As porcentagens com relação a cada critério se encontram na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  – Sessão 2 (MD) 

Critérios    
Q. P. E. D. 4 2 11 

% 23 12 65 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Do total de duplas participantes, 23% delas cumpriu com o solicitado na tarefa e, se 

comparado com a tarefa similar no DE com modelos concretos da sessão 1 (4% alcançou esse 

resultado), observamos um avanço, que mostra o quão adaptados ao objeto matemático CM os 

estudantes se encontram nessa nova etapa. Os discentes que compõem as  e  estabelecem 

esses resultados, conforme destacamos na Figura 238. Na Figura 238 (a), a , que migrou do 

DE tecnológico para o DE com MC, consegue, tanto utilizando a representação em língua 
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materna, quanto no registro algébrico, estabelecer uma técnica para determinação do CM entre 

corpos com diferentes massas, dispostos num plano cartesiano. 

 

Figura 238 – Execução pelas Duplas   e  da  – Sessão 2 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

 Já a , em seu desenvolvimento, na Figura 238 (b), utiliza o conhecimento físico de 

vetores para indicar a posição dos objetos dispostos no plano, o que é similar a considerar em 

separado uma técnica para determinação de cada coordenada do CM. Isso possivelmente é 

advindo da associação, com a institucionalização referente a esse objeto, que de forma 

concomitante estava ocorrendo nas aulas da disciplina Física I, naquele período. Essa dupla 

iniciou a sessão pelo DE concreto, não tendo contato ainda nesse momento com a técnica 

matemática, que estava disponível após toda a execução do DE digital, no GeoGebra. 

 Trazemos aqui também para ilustrar o critério três, no que se refere aos estudantes não 

conseguirem indicar a técnica generalizada, mas, sim, apenas mostrar a sua solução particular 

da . A dupla , como destacamos na Figura 239, executa a técnica, trazendo a 

representação no registro numérico do seu desenvolvimento na tarefa anterior. 
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Figura 239 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 2 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 A  está incluída nos 65% das duplas que apenas abarcaram o desenvolvimento da 

, em língua materna, porém somente ela ( ) usou, como registro representativo, o 

numérico. Nesse momento, o destacado com maior frequência pelos discentes foi a obtenção 

do ponto que indica o CM, através do que eles chamam de “tentativa ou olhômetro”, associado 

ao fato de uso do ostensivo visual e tátil, por se tratar de uma atividade experimental.  

 Por fim, seguimos para a análise da última tarefa desse dispositivo. 

 

 
DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NA . 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

Dois critérios excludentes foram estabelecidos, no Quadro 54, para analisar essa tarefa, 

frente aos seus objetivos. 

 

Quadro 54 – Critérios para a Análise da  – Sessão 2 (MC) 

 
A dupla de estudantes descreve, em língua materna, as suas dificuldades na execução 
das tarefas do dispositivo. 

 
A dupla de estudantes não descreve suas dificuldades na execução das tarefas do 
dispositivo, em língua materna, indicando que estas não ocorreram ou deixa a tarefa 
em branco. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Com base nos critérios estabelecidos, verificamos, através de investigação nos 

manuscritos de práticas efetivadas dos estudantes, que 82% (Tabela 14) das duplas se enquadra 

no critério um, do Quadro 54, e indica que a grande maioria estabelece ter ocorrido alguma 

dificuldade. Nessas ocorrências, usadas como respostas para a tarefa, muitas das duplas se 

posicionaram afirmando que um entrave causador de desconforto no ato de encontrar o CM 

experimental foi referente aos corpos, por esses, em alguns casos, estarem com formato 

imperfeito, atrapalhando o posicionamento no plano cartesiano, como destaca a , na       

Figura 240 (b). 

 

Tabela 14 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  – Sessão 2 (MD) 

Critérios   
Q. P. E. D. 14 3 

% 82 18 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Figura 240 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 2 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

 Os estudantes da  também discorrem (Figura 240 (a)) sobre problemas na 

manipulação do MC, no momento da determinação do ostensivo visual e tátil do CM. Além 

disso, a dupla destaca que, como iniciou a sessão pelo DE com tecnologia digital (App 

GeoGebra), o desempenho foi melhor, levando a fazer verificações com as técnicas conhecidas 
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nesse ambiente, porém sem muito sucesso na compatibilidade exata dos resultados, através 

desses ostensivos escritos, em detrimento da prática experimental.  A seguir, trazemos 

evidenciado, na Figura 241, o posicionamento da dupla , similar ao das outras que juntas 

formam os 8% (Tabela 14) se enquadrando no critério dois, com a afirmação de que não 

houveram entraves durante o desenvolvimento do DE com modelos concretos.  

 

Figura 241 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 2 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 A dupla  indica, em seu manuscrito de práticas, que não ocorreram dificuldades, pois, 

para esses estudantes, houve bastante similaridade dessa aplicação com a ocorrida na sessão 1. 

 Essa análise permitiu observarmos que o DE com utilização dos modelos concretos 

atingiu o objetivo principal voltado ao trabalho experimental do CM, através de mobilizações 

de ostensivos táteis e visuais, principalmente porque os estudantes chegaram a conclusões, 

mesmo que não precisas, como pontuado por eles, ao descreverem suas próprias práticas, mas 

favoráveis ao conhecimento acerca do objeto matemático CM, agora em sua abordagem 

bidimensional. 

 No questionário de investigação aplicado após a sessão, quanto à realização da questão 

, do Quadro 49, especificamente para discentes que iniciaram a sessão 2 por esse DE, os 

Estudantes 30 e 16, das  e , respectivamente, apontam como vantajoso iniciar pelo DE 

com MC, pois permite uma interação mais “viva” e dinâmica com o objeto, possibilitando desde 

o aprendizado inicial à preparação para as mobilizações no dispositivo seguinte, que contempla 

um maior formalismo para utilização das tecnologias e técnicas necessárias: 

Vantagens: Iniciando a sessão através dos Modelos Concretos tivemos uma melhor 
apreensão do objeto em estudo, uma vez que através dos elementos fornecidos e da 
metodologia pré-estabelecida em roteiro, conseguimos efetuar o passo-a-passo 
gradativamente sem maiores entraves. Desvantagens: Em contrapartida, penso que 
iniciar a sessão através dos Modelos Concretos induz o aluno criar "vícios" de 
abstração no que se refere a não se apropriar do registro algébrico ou mesmo língua 
materna para esclarecer quais técnicas estão envolvidas na essência deste conteúdo. 
Isso consequentemente gera entraves ao utilizar a ferramenta computacional, pois 
torna-se necessário este entendimento durante a execução das tarefas. (Estudante 30, 
da ) 
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A vantagem por ter começado pelo modelo concreto foi que tivemos uma noção do 
que já nos esperava no App porque tivemos a prática primeiro. A desvantagem foi ter 
começado sem ter a base da teoria que iríamos utilizar. (Estudante 16, da ) 

 

 Além disso, em seus depoimentos, esses estudantes apresentam fatos voltados às 

desvantagens de iniciar por esse DE concreto, que se referem à impossibilidade de não ter 

acesso anterior ou não conjecturar de imediato as técnicas com representações no registro 

algébrico para transformações, no decorrer das tarefas. O Estudante 17 da  positivamente 

afirma que o início de sua sessão dois pelo dispositivo com MC, mesmo com a disparidade do 

ambiente experimental em relação ao ambiente digital, considerado “perfeito”, contribuiu para 

entender bem a situação de aprendizagem em questão e desenvolvê-la melhor ainda com esse 

suporte, no próximo DE:  

Inicialmente começar pelo modelo foi novidade, em virtude do dia anterior no qual 
realizamos a oficina, a ideia de centro de massa e equilíbrio, já estava pontuada com 
êxito, visto que... Nossa dificuldade foi o tempo e tentar adequar o ambiente real com 
várias variáveis, ao ambiente tecnológico que é "perfeito". Após essa expansão de 
ideias, iniciar com o modelo concreto foi tranquilo, a ideia e a maneira de realizar 
os cálculos e como adequar os corpos no plano cartesiano estava sendo bem 
absorvido pela dupla, ou seja, sem grandes impasses. Essas questões foram 
vantajosas, vêm como já ter a ideia e passar a mesma para o ambiente tecnológico. 
Não foram pontuados desvantagens e impasses grotescos. (Estudante 17, da ) 

 

 Portanto, após os relatos, do que foi visto para essa primeira parte da sessão 2, seguimos 

analisando o dispositivo com modelos manipuláveis da próxima sessão, sobre a aplicação da 

nossa SD. Ele se refere à abordagem com figuras planas simples e à determinação dos seus 

centros de massa. 

 

3) Dispositivo experimental, envolvendo a utilização de modelos concretos para análise das 

práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centroide de figuras 

planas simples. 

 

A primeira tarefa ( ) desse dispositivo é organizada com quatro subtarefas trazendo o 

seguinte enunciado: 

 

 CONSIDERAR AS FIGURAS SIMPLES (FS) QUE SE ENCONTRAM NO KIT E 

UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA REALIZAR AS 

SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 Medir e indicar as principais dimensões de cada uma das FS presentes no kit: 
Quadrado, Retângulo, Triângulo e Círculo; 
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 Calcular a área de cada FS da 

 Determinar a massa em gramas, de cada FS da 

 Calcular a densidade superficial ( ) de cada FS, na , sabendo que esta é igual 
a razão entre a massa da placa plana e a sua área total. 

 

 A seguir, apresentamos a análise de cada uma das subtarefas, explicitando novamente o 

respectivo enunciado, os objetivos estabelecidos anteriormente na análise a priori e elaboramos 

os critérios de análise das práticas efetivas dos estudantes envolvidos na aplicação da SD. 

 

 
Medir e indicar as dimensões principais de cada uma das FS presentes no kit: 

Quadrado, Retângulo, Triângulo e Círculo. 

 

Objetivo da : Conduzir os estudantes na realização das devidas medições, das dimensões 

das FS disponibilizados no kit, com o instrumento experimental (régua enumerada).  

Os critérios excludentes entre si, de análise, que estabelecemos para essa subtarefa, estão 

elencados no Quadro 55. Além disso, contabilizamos, mediante verificação dos manuscritos 

das práticas efetivas dos estudantes, o quantitativo equivalente a cada um desses critérios, 

conforme destacamos na Tabela 15. 

 

Quadro 55 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (MC) 

 
A dupla de estudantes consegue utilizar a régua e estabelecer as dimensões das FS 
contidas em seus kits, indicando-as no registro numérico, com suas unidades de 
medidas. 

 
A dupla de estudantes consegue utilizar a régua e estabelecer as dimensões das FS 
contidas em seus kits, indicando-as no registro numérico, sem as unidades de medidas. 

 
A dupla de estudantes consegue utilizar a régua e estabelecer as dimensões das FS 
contidas em seus kits, porém não indicando-as no registro numérico. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Tabela 15 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da – Sessão 3 (MD) 

Critérios    
Q. P. E. D. 10 4 3 

% 59 23 18 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Observamos, na Tabela 15, que a maioria dos discentes conseguiu atingir o objetivo 

principal dessa subtarefa, num total de 59%. Fizeram as medições pertinentes e, com uso dos 

ostensivos táteis e visuais (Figura 242), auxiliados pelo instrumento adequado disponível, 

obtiveram as dimensões necessárias no registro numérico, com a devida unidade de medida, 

propiciada pela régua graduada em centímetros. 

 

Figura 242 – Dupla  em atividade na aplicação da SD – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 

 Na Figura 243 (a), a dupla um ( ) apresenta as medidas das quatro figuras simples, 

com a representação no registro numérico, em centímetros, enquanto que, na Figura 243 (b), 

no recorte do manuscrito da , podemos observar que esta dupla indica as medidas obtidas 

com a régua, porém sem explicitar a unidade devida, o que se enquadra nos 23% associados ao 

critério dois ( ) do Quadro 55. Além disso, durante a aplicação, percebemos que todos os 

estudantes, em seus pares, executaram esse processo de medida, mas, ao analisar os seus 

manuscritos, três duplas não as explicitaram. 

Figura 243 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   
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 Seguimos agora para a análise da próxima subtarefa ( ) que, após recolhidas as 

medidas necessárias, demanda o cálculo da área das FS. 

 

 Calcular a área de cada FS da . 

 

Objetivo da : Calcular as áreas das figuras planas simples contidas no kit experimental. 

O objetivo indicado nos possibilita considerar os seguintes critérios excludentes de 

análise, elencados no Quadro 56. Na Tabela 16, apresentamos a quantidade de duplas que se 

enquadram em cada uma desses critérios. 

 

Quadro 56 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (MC) 

 
A dupla de estudantes calcula a área das FS contidas em seus kits, indicando-as no 
registro numérico, com suas unidades de medidas. 

 
A dupla de estudantes calcula a área das FS contidas em seus kits, indicando-as no 
registro numérico, sem as unidades de medidas. 

 
A dupla de estudantes não calcula a área das FS contidas em seus kits ou erra alguma 
dessas áreas. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 16 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 3 (MD) 

Critérios    
Q. P. E. D. 10 3 4 

% 59 18 23 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Na Figura 243 (a) e (b), as duplas  e , respectivamente, optam, em sua 

representação no registro numérico, pela técnica de calcular a área do triângulo disponível no 

kit de materiais através da divisão deste em dois triângulos retângulos de altura comum, ambas 

colocando a unidade de medida em centímetros quadrados, o que classifica essas resoluções no 

critério  (Quadro 56), que está diretamente associado ao objetivo dessa subtarefa, onde são 

alocadas a maior parte das soluções analisadas nos manuscritos das duplas. 

Já a  determina as áreas das FS, como podemos observar na Figura 244 (c), mas 

aponta como unidade de medida “u.a.” de forma genérica, não levando em consideração a 

unidade do instrumento padrão de medida utilizado. A resolução da  se associa ao critério 

 do Quadro 56, por entendermos que esses estudantes calcularam o valor das áreas das FS, 

mas sem a medida adequada para a atividade.   
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Figura 244 – Execução pelas Duplas ,  e  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de ,  e   

 

 As três duplas, com suas resoluções expostas na Figura 244, trouxeram valores 

compatíveis e aproximados de áreas, como definido em nossa análise a priori, para as quatro 

FS do kit. 

   Considerando agora os recortes dos manuscritos da  e , presentes na Figura 245, 

notamos que a primeira dupla, incluída no , encontra o valor das áreas solicitadas, mas não 

denota nenhuma unidade de medida (Figura 245 (a)). Por outro lado, ao observarmos a 

resolução da , chegamos à conclusão de que, nesta, a área direcionada para a FS triângulo 

está incorreta, pois, ao mobilizar o ostensivo escrito, toma como altura um dos lados dessa 

figura, o que incorre no erro, como destacamos na Figura 245 (b). 

 

Figura 245 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   
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 Prosseguimos para a próxima subtarefa ( ) de , referente ao cálculo da massa das 

FS presentes no kit disponibilizado para as duplas. 

 

 Determinar a massa, em gramas, de cada FS da . 

 

Objetivo da : Determinar a massa de cada uma das FS contidas no kit para uso no DE, 

através do instrumento de medição adequado (balança de precisão). 

No Quadro 57, trazemos os critérios excludentes que serviram como base para nossa 

análise, que elucidam pontos importantes dessa subtarefa, mediante investigação do manuscrito 

dos estudantes. 
 

Quadro 57 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (MC) 

 
A dupla de estudantes consegue utilizar a balança de precisão e estabelecer as massas 
das FS contidos em seus kits, no registro numérico, com as unidades de medidas 
apropriadas. 

 
A dupla de estudantes consegue utilizar a balança de precisão e estabelecer as massas 
das FS contidos em seus kits, mas não as representa no registro numérico. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Baseados nos critérios descritos no Quadro 57, mensuramos, através da investigação 

dos manuscritos, quantas duplas se encaixam em cada um desses e destacamos os resultados na 

Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 3 (MD) 

Critérios   
Q. P. E. D. 14 3 

% 82 18 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A maioria dos discentes com seus pares conseguiu efetivar, de maneira compatível ao 

objetivo definido, essa subtarefa três. Como percebemos na Tabela 17, 83% das duplas, 

utilizando o instrumento de medição (a balança de precisão) ofertado para a determinação, 

mediante utilização de ostensivos táteis e visuais, foram capazes de inferir a massa das FS 

(Figura 246) e anotar em seus manuscritos, com a devida unidade de medida padrão definida 

para a atividade (gramas). A  é um exemplo desse momento bem-sucedido na atividade 

experimental, que ilustramos na Figura 247 com o recorte do seu manuscrito de práticas.  
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Figura 246 – Dupla  em atividade na aplicação da SD – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 

 Nenhum dos estudantes deixou de efetivar essa subtarefa fazendo as medições com a 

balança, mas três desses pares de discentes, que se encaixam no critério  (Tabela 17), ao 

transcrever para o ambiente papel/lápis, esqueceram-se de evidenciar a devida unidade de 

medida para as massas das FS. 

 

Figura 247 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

  

Prosseguimos as nossas investigações, agora com a análise da subtarefa quatro ( ).   

 

 
Calcular a densidade superficial ( ) cada FS, na , sabendo que está é igual a razão 

entre a massa da placa plana e a sua área total. 

 

Objetivo da : Calcular a densidade superficial para cada uma das FS, da primeira subtarefa, 

considerando os valores das massas e áreas encontradas. 
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Os critérios excludentes, no Quadro 58, servem como parâmetros para análise dos 

manuscritos dos estudantes baseada no objetivo da subtarefa.  

 

Quadro 58 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (MC) 

 
A dupla de estudantes calcula as densidades superficiais das FS contidas em seus kits, 
indicando-as no registro numérico, com as unidades de medidas apropriadas. 

 
A dupla de estudantes calcula as densidades superficiais das FS contidas em seus kits, 
indicando-as no registro numérico, sem as unidades de medidas. 

 
A dupla de estudantes não calcula a densidade superficial das FS contidas em seus kits, 
indicando-as no registro numérico, ou erra alguma dessas densidades. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Observamos as práticas efetivadas pelas duplas e chegamos aos resultados listados na 

Tabela 18, que indicam um equilíbrio quanto aos três critérios estipulados para análise. Porém, 

onze duplas conseguiram estabelecer, com representação no registro numérico, o valor da 

densidade solicitada, sendo cinco delas com a devida unidade de medida, e o restante, sem 

explicitar essa informação em seus manuscritos. 

 

Tabela 18 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da   – Sessão 3 (MD) 

Critérios    
Q. P. E. D. 5 6 6 

% 30 35 35 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Para corroborar essas colocações, trazemos os recortes das resoluções das duplas  e 

, que se enquadram respectivamente nos 30% de  e 35% de , por exibirem ou não a 

unidade de medida necessária, durante a execução dessa técnica. 

 

Figura 248 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   
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 Enquanto isso, a , ao descrever sua técnica para determinação da densidade das FS, 

através do quociente entre a massa e a área desses objetos, utiliza representações numéricas 

incorretas, para as áreas do triângulo e círculo (Figura 249). Quanto ao triângulo, utilizou o 

ostensivo escrito correto para tal fim ( ), porém usou, como valor da altura, uma das 

dimensões do lado. Já em relação ao valor determinado para o círculo, a ausência do número 

irracional “pi” ( ) foi o causador da incorreção dessa área. 

 

Figura 249 – Execução pelas Dupla  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 A  não indica os valores das densidades com representação no registro numérico, 

como observamos na Figura 247, apenas descreve quanto as suas preocupações, relativas às FS, 

nessa parte inicial das atividades. 

 

Figura 250 – Execução pelas Dupla  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 Fechamos então a primeira tarefa ( ) desse dispositivo, com uma percepção de bom 

aproveitamento pelos discentes, que conseguiram em sua maioria efetivar as suas práticas 

experimentais de forma compatível com os objetivos propostos em cada uma das subtarefas. 

 Como segunda tarefa ( ) do dispositivo, apresentamos o seguinte enunciado, sendo ela 

organizada em duas subtarefas. 
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 CONSIDERAR AS FS, O APOIO FORNECIDO NO KIT E OS DADOS OBTIDOS 

NA PARA RESOLVER AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 

Representar, no registro gráfico com escala igual, nos planos estabelecidos para 
cada FS e indicar (a partir do posicionamento que for estabelecido), os pontos 
dos vértices dessas figuras, no registro numérico e no gráfico (para o círculo a 
posição do centro); 

 
Determinar o centroide de cada uma das FS, a partir do equilíbrio delas no 
apoio, marcando esse ponto no esboço feito na  (registro gráfico), com 
representação também no registro numérico.

 

 Apresentamos, como segue, a análise de cada uma das duas subtarefas propostas nessa 

tarefa, explicitando novamente o respectivo enunciado, os objetivos estabelecidos 

anteriormente na análise a priori e elaborarmos os critérios de análise das práticas efetivas dos 

estudantes envolvidos na aplicação da SD. 

 

 

Representar, no registro gráfico com escala igual, nos planos estabelecidos para cada 

FS e indicar (a partir do posicionamento que for estabelecido), os pontos dos vértices 

dessas figuras, no registro numérico e no gráfico (para o círculo a posição do centro). 

 

Objetivo da : Representar as FS da tarefa anterior nos planos cartesianos determinados para 

cada uma delas. 

Como critérios excludentes para analisar a subtarefa estabelecemos, com base em seu 

objetivo principal, os abordados no Quadro 59.  

 

Quadro 59 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (MC) 

 A dupla de estudantes representa as FS no registro gráfico, com escala igual. 

 
A dupla de estudantes representa as FS no registro gráfico, com escala igual ou 
diferente, mas não indica os pontos que indicam os vértices, com sua representação no 
registro numérico. 

 A dupla de estudantes não executa essa subtarefa. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Após as verificações iniciais de análise dos manuscritos, no que se refere à subtarefa um 

( ), distribuímos essas quantidades nos diferentes critérios, conforme a Tabela 19. 
 

Tabela 19 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da    – Sessão 3 (MD) 

Critérios    
Q. P. E. D. 8 6 3 

% 47 35 18 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Do total de duplas, três delas não efetivaram essa tarefa, por questões relativas ao tempo 

para desenvolvimento das atividades vinculadas à sessão três, especificamente por virem das 

execuções ligadas ao DE no GeoGebra. Aproximadamente 47% dos pares de estudantes 

conseguem responder a contento essa subtarefa se encaixando no primeiro critério . Essas 

duplas efetuaram a representação no registro gráfico das FS e representaram seus vértices com 

ostensivos escritos no registro numérico, como observamos na Figura 251. 

 

Figura 251 – Execução pelas Duplas , ,  e  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de , ,  e   

 

 Verificando a Figura 251 (a) e (d), nas representações no registro gráfico do triângulo 

e do quadrado respectivamente feitas por  e , os estudantes optaram por indicar no registro 

numérico as coordenadas dos pontos que representam os vértices da FS, com números decimais. 

Já as duplas  e , com resoluções da subtarefa constantes na Figura 251 (b) e (c), optaram 

pela representação no registro numérico, com ostensivos escritos na forma fracionária. 

 Seis pares de discentes, o que equivale a 35% (Tabela 19), apenas fizeram a 

representação das FS, mas sem explicitar os vértices no registro numérico, como técnica para 

resolução da . 

 Partimos agora para discorrer sobre as análises de práticas estudantis, referentes a 

segunda subtarefa da . 
 

 

Determinar o centroide de cada uma das FS, a partir do equilíbrio delas no apoio, 

marcando esse ponto no esboço feito na  (registro gráfico), com representação 

também no registro numérico. 

 

Objetivo da : Determinar o centroide de cada uma das FS representada na subtarefa anterior 

( ). 
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Os critérios excludentes de análise, estipulados para verificar o processo de 

determinação associado ao nosso objetivo, definidos para a , podem ser observados no 

Quadro 60. 
 

Quadro 60 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (MC) 

 
A dupla de estudantes equilibrou as FS com o apoio material e indicou o seu CM com 
representações no registro gráfico e no registro numérico. 

 
A dupla de estudantes equilibrou as FS com o apoio material e indicou o seu CM com 
representação no registro gráfico, mas não no registro numérico. 

 A dupla de estudantes não executa a subtarefa ou a faz de forma inadequada. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 20 contempla a quantidade de manuscritos com as práticas estudantis 

baseadas nos critérios descritos, que estão associados à indicação experimental do CM. 

 

Tabela 20 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 3 (MD) 

Critérios    
Q. P. E. D. 11 3 3 

% 64 18 18 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A dupla  tem seu recorte de resolução da subtarefa destacado na Figura 252 (a) e 

representa gráfica e numericamente, com ostensivos escritos, as coordenadas no centroide do 

círculo, bem como o faz a , com a indicação do CM, na representação do registro gráfico e 

numérico, para a FS em forma de quadrado (Figura 252 (b)). Ambas as duplas se associam ao 

montante de estudantes que integram o primeiro critério ( )  do Quadro 60, que equivale a 

64%, e indica que houve um retorno quanto ao cumprimento do objetivo da subtarefa pela 

turma. 

   

Figura 252 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   
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 De forma distinta, a e a , com resoluções destacadas na Figura 253 (a) e (b) 

respectivamente, fazem a representação do centroide do retângulo e do triângulo no registro 

gráfico, mas não fazem a devida conversão para o registro numérico. 

 

Figura 253 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

Classificamos então a técnica utilizada por esses pares de estudantes ao indicarem o CM 

das FS (retângulo e triângulo), no critério , formando os 18% do total, valor considerado 

também para o , ao analisar os manuscritos cujos estudantes não efetivaram essa etapa. 

A tarefa três ( ), do dispositivo experimental, tem seu enunciado apresentado a seguir, 

sendo organizada em quatro subtarefas. 

 

 CONSIDERAR AS FIGURAS COMPOSTAS (FC) QUE SE ENCONTRAM NO KIT 

E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA REALIZAR AS 

SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 Medir e indicar as dimensões principais das duas FC presentes no kit; 

 Calcular a área de cada FC da 

 Determinar a massa em gramas, de cada FC da 

 

Calcular a densidade superficial ( ) cada FC, na , sabendo que está é igual 
a razão entre a massa da placa plana e a sua área total e indicar o que acontece 
de particular, em relação a esses valores, justificando o posicionamento tomado, 
em língua materna. Fazer a associação com o que ocorreu, em relação à 
subtarefa similar para FS (  da ). 

 

 A análise de cada uma das quatro subtarefas, do respectivo enunciado, dos objetivos 

estabelecidos anteriormente na análise a priori são apresentados e elaboramos os critérios de 

análise das práticas efetivas dos estudantes envolvidos na aplicação da SD. 
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 Medir e indicar as dimensões principais das duas FC presentes no kit. 

 

Objetivo da : Efetuar medições, com os instrumentos experimentais, para indicar as 

medidas principais de figuras compostas por FS. 

Os critérios excludentes, para avaliação das práticas efetivas dos estudantes, foram 

estabelecidos e os vemos no Quadro 61. 

 

Quadro 61 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (MC) 

 
A dupla de estudantes consegue utilizar a régua e estabelecer as dimensões das FC 
contidas em seus kits, indicando-as no registro numérico, com suas unidades de 
medidas. 

 
A dupla de estudantes consegue utilizar a régua e estabelecer as dimensões das FC 
contidas em seus kits, indicando-as no registro numérico, sem as unidades de medidas. 

 
A dupla de estudantes consegue utilizar a régua e estabelecer as dimensões das FC 
contidas em seus kits, porém não indicando-as no registro numérico. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Na Tabela 21, destacamos o número de manuscritos contabilizados, a partir da análise 

de práticas das duplas na dessa tarefa três ( ), em relação aos critérios que aqui 

estabelecemos. 

 

Tabela 21 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da   – Sessão 3 (MD) 

Critérios    
Q. P. E. D. 4 10 3 

% 24 58 18 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
 Diferente da subtarefa similar a esta, associada às medidas das FS, ocorrida na primeira 

tarefa desse dispositivo, a maioria dos estudantes, mesmo conseguindo efetuar as medições 

referentes às dimensões das FC (Figura 254), fizeram sem indicar as unidades de medidas (em 

centímetros), situação observada em 58% dos manuscritos analisados ( ). 
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Figura 254 – Dupla  em atividade na aplicação da SD – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 
  

 A Figura 255 destaca a resolução da dupla  que, mesmo mostrando as medidas com 

representação no registro numérico, não indica a unidade de medida propiciada pelo 

instrumento de medida (régua graduada), disponível no kit de materiais, mediante mobilização 

dos ostensivos visuais e táteis utilizados pelos estudantes. Quatro duplas fizeram o processo de 

atividade da subtarefa contemplando seu objetivo ( ), enquanto três delas não foram aptas a 

dar essas soluções, por questões de tempo disponibilizado para a sessão (Tabela 21). 

 

Figura 255 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

Prosseguimos para a análise da segunda subtarefa vinculada à , voltada para a 

determinação das áreas das FC. 
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 Calcular a área de cada FC da . 

 

Objetivo da : Calcular as áreas das figuras planas compostas presentes no kit de materiais. 

Com base no objetivo da subtarefa dois, estabelecemos os critérios excludentes 

necessários ao desenvolvimento de análise das práticas dos estudantes, listados no Quadro 62. 

 

Quadro 62 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (MC) 

 
A dupla de estudantes calculou as áreas das FC contidas em seus kits, indicando-as no 
registro numérico, com suas unidades de medidas. 

 
A dupla de estudantes não calculou as áreas das FC contidas em seus kits, indicando-
as no registro numérico, sem as unidades de medidas. 

 A dupla de estudantes não calculou as áreas das FC contidas em seus kits. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 As soluções dos discentes, em seus manuscritos de práticas, foram investigados e 

levantamos os quantitativos na Tabela 22, para cada um dos critérios propostos no Quadro 62.   

 

Tabela 22 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 3 (MD) 

Critérios    
Q. P. E. D. 11 3 3 

% 64 18 18 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 O critério , contemplando totalmente o objetivo dessa atividade, teve maior 

frequência quanto aos acertos dos estudantes: 64% das duplas foram capazes de calcular as 

áreas das FC e de indicar a unidade de medida em centímetros quadrados, mesmo que algumas 

não tenham considerado a unidade para as medições das dimensões dessas figuras.  

 A dupla  organizou corretamente sua técnica para resolução dessa atividade e, com 

representações no registro numérico, indicou as áreas para as FS que compunham a FC e, em 

seguida, a área total de cada uma dessas figuras maiores, todas com as devidas unidades de 

medida, como esperávamos ao estabelecermos a nossa análise a priori, situação ilustrada na 

Figura 256. 
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Figura 256 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 A próxima subtarefa ( ), que se refere à determinação da massa das FC, é explanada 

a seguir. 

 

 Determinar a massa em gramas, de cada FC da . 

 

Objetivo da : Determinar a massa de cada uma das FC contidas no kit para utilização no 

DE, através do instrumento de medição adequado (balança de precisão). 

Os critérios excludentes para que ocorra a análise das práticas efetivas dos estudantes 

estão destacados no Quadro 63, em consonância com o objetivo da . Na sequência, 

estabelecemos o número de eventos ocorridos em referência a esses critérios e os elencamos na 

Tabela 23. 

 

Quadro 63 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (MC) 

 
A dupla de estudantes consegue utilizar a balança de precisão e estabelecer as massas 
das FC contidos em seus kits, no registro numérico, com as unidades de medidas 
apropriadas. 

 
A dupla de estudantes consegue utilizar a balança de precisão e estabelecer as massas 
das FC contidos em seus kits, mas não as representa no registro numérico. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 23 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 3 (MD) 

Critérios   
Q. P. E. D. 13 4 

% 76 24 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Todas as duplas de estudantes utilizaram corretamente a balança de precisão, disponível 

no kit, e, com ostensivos táteis e visuais, conseguiram efetuar as medições para obtenção da 

massa de cada FC. Dessas, apenas três, como destacado na Tabela 23, não transcreveram os 

valores em seus manuscritos de práticas, com representação no registro numérico, porém a 

maioria, 76%, explicitou esses dados, com a devida unidade de medida em gramas, como 

podemos observar na Figura 257, no recorte da resolução da . 

  

Figura 257 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 A última subtarefa da , referente ao cálculo da densidade superficial para as FC, é 

discutida a seguir. 

 

 

Calcular a densidade superficial ( ) cada FC, na , sabendo que está é igual a razão 

entre a massa da placa plana e a sua área total e indicar o que acontece de particular, 

em relação a esses valores, justificando o posicionamento tomado, em língua materna. 

Fazer a associação com o que ocorreu, em relação à subtarefa similar para FS (  

da ). 

 

Objetivo da : Calcular a densidade superficial para cada uma das FC, da primeira subtarefa, 

considerando os valores das massas e áreas encontradas, com os instrumentos de medição 

experimental (balança de precisão e régua graduada). 

Estabelecemos critérios, não excludentes, para análise das práticas efetivadas pelos 

discentes, no Quadro 64, em relação a essa subtarefa. Para cada manuscrito dos estudantes, 

nessa subtarefa, consideramos a classificação múltipla em vários desses critérios, que são 
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excludentes nas subcategorias: associadas ao cálculo da densidade (  a ), a justificativa para 

os valores encontrados nessas densidades (  e ) e a associação com esses valores obtidos 

para as FC e os análogos, encontrados para as FS (  e ). 

 

Quadro 64 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (MC) 

 
A dupla de estudantes calcula as densidades superficiais das FC contidas em seus kits, 
indicando-as no registro numérico, com as unidades de medidas apropriadas. 

 
A dupla de estudantes calcula as densidades superficiais das FC contidas em seus kits, 
indicando-as no registro numérico, sem as unidades de medidas. 

 
A dupla de estudantes não calcula as densidades superficiais das FC contidas em seus 
kits, indicando-as no registro numérico. 

 
A dupla de estudantes consegue observar e justificar, em língua materna, o que ocorre 
particularmente entre esses resultados encontrados para as densidades. 

 
A dupla de estudantes não consegue observar nem justificar, em língua materna, o que 
ocorre particularmente entre esses resultados encontrados para as densidades. 

 
A dupla de estudantes faz a associação entre os valores encontrados para as densidades 
das FC em relação aos das FS. 

 
A dupla de estudantes não faz a associação entre os valores encontrados para as 
densidades das FC em relação aos das FS. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Além disso, na Tabela 24, contabilizamos o desempenho dos estudantes mediante os 

critérios estabelecidos. 

 

Tabela 24 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 3 (MD) 

Critérios        
Q. P. E. D. 7 6 4 4 13 2 15 

% 41 35 24 24 76 12 88 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 As duplas e , com resoluções exibidas na Figura 258, se enquadram nos critérios 

, por determinarem as densidades corretamente, com a representação no registro numérico, 

atribuindo as respectivas unidades de medida; e , pois esses estudantes conseguem perceber 

o que ocorre de particular com esses valores encontrados, quanto a sua igualdade aproximada. 
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Figura 258 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

 Já, ao observar na Figura 259 o desenvolvimento das técnicas respectivas da  e , 

podemos perceber que ambas utilizaram corretamente a representação no registro numérico 

para os valores das densidades das FS, mas não explicitaram as devidas unidades de medidas. 

A (Figura 259 (b)) indicou a unidade de forma genérica, como u.a., onde deveria indicar 

gramas por centímetro quadrado.  

 Porém, em relação às resoluções dessas duplas, podemos identificar que ambas 

cumprem com o critério , sendo apenas essas as consideradas para esse item, conforme a 

Tabela 24. Esses discentes conseguem associar, além da igualdade entre as densidades 

calculadas nessa subtarefa, as determinadas para as FS, algo que, como citamos na análise a 

priori, é proveniente do mesmo material utilizado para sua confecção. 

 

Figura 259 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

 Como elencado na Tabela 24, notamos que o número é pequeno para os pares de 

estudantes que conseguem cumprir totalmente o objetivo da subtarefa, porém uma boa parte 

encontra as densidades solicitadas, no registro numérico, e alguns ainda são capazes de perceber 

a particularidade entre esses valores. Essa redução gradativa em relação aos quantitativos, para 
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os critérios não excludentes, é proveniente dos tratamentos em língua materna, que não foram 

muito bem alcançados nesse momento. 

Sendo organizada em cinco subtarefas, apresentamos a penúltima tarefa ( ) do 

dispositivo. 

 

 CONSIDERAR AS FC, O APOIO FORNECIDO NO KIT E OS DADOS OBTIDOS 

NA PARA RESOLVER AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 

Representar, no registro gráfico, com escala proporcional (indicando essa 
escala) nos planos estabelecidos para cada FC, indicando (a partir de seu 
posicionamento) os pontos dos vértices dessas figuras, no registro numérico e no 
gráfico; 

 Indicar por quais FS é formada a FC laranja e identificar, no registro numérico 
e gráfico, os seus Centros de Massa

 Indicar por quais FS é formada a FC vermelha e identificar, no registro 
numérico e gráfico, os seus Centros de Massa

 
Determinar o Centroide da FC laranja, a partir do seu equilíbrio no apoio 
(disponibilizado no kit), marcando esse ponto no esboço feito na  (registro 
gráfico) e o explicitando no registro numérico; 

 
Determinar o Centroide da FC vermelha, a partir do seu equilíbrio no apoio 
(disponibilizado no kit), marcando esse ponto no esboço feito na  (registro 
gráfico) e o explicitando no registro numérico. 

 

 Seguimos para indicar, novamente, o respectivo enunciado, os objetivos estabelecidos 

anteriormente na análise a priori de cada subtarefa da  e elaboramos seus critérios de análise 

relativa às práticas efetivadas pelos estudantes envolvidos na aplicação da SD. 

 

 

Representar, no registro gráfico, com escala proporcional (indicando essa escala) nos 

planos estabelecidos para cada FC, indicando (a partir de seu posicionamento) os 

pontos dos seus vértices dessas figuras, no registro numérico e no gráfico. 

 

Objetivo da : Representar as FC da tarefa anterior ( ), no plano cartesiano. 

Para representar as FC, no plano cartesiano, fazemos a análise dessa subtarefa, com base 

nos critérios excludentes indicados no Quadro 65. Na sequência, trazemos, na Tabela 25, os 

levantamentos acerca da quantidade de manuscritos dos discentes que se associam a cada 

critério. 
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Quadro 65 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (MC) 

 
A dupla de estudantes representa as FC no registro gráfico, com escala diferente, 
destacando os pontos que indicam seus vértices (ou elementos principais) nos registros 
gráfico e numérico. 

 
A dupla de estudantes representa as FC no registro gráfico, com escala igual ou 
diferente, mas não mostra os pontos que indicam os vértices, com sua representação no 
registro numérico. 

 A dupla de estudantes não executa as representações solicitadas ou erra alguma delas. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 25 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 3 (MD) 

Critérios    
Q. P. E. D. 7 7 3 

% 41 41 18 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

 Houve um equilíbrio equitativo em relação aos critérios e , com 41% das duplas 

tendo suas soluções associadas a estes, enquanto apenas três delas não conseguiram executar a 

representação no registro gráfico das duas ou apenas de uma das FS, conforme os dados da 

Tabela 25. 

  A , ao representar a FC que construímos da cor laranja, no registro gráfico, formada 

por FS em forma de retângulos, explicitou corretamente, mediante seu posicionamento 

particular no plano cartesiano, os pontos que indicam os vértices da figura e trouxe a 

representação no registro numérico, com números decimais, como podemos observar na Figura 

260. 

  

Figura 260 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   
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 O mesmo ocorre com a  (Figura 261), que, também com as devidas representações, 

nos registros numérico e gráfico, tanto para a FC, agora vermelha, quanto para seus vértices (e 

centro, para o círculo que faz parte da composição), ainda com numeração em formato decimal. 

 

Figura 261 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 
  

Seguimos então para a próxima subtarefa, a , associada especificamente à FC 

laranja. 

 

 
Indicar por quais FS é formada a FC laranja e identificar, no registro numérico e 

gráfico, os seus Centros de Massa. 

 

Objetivo da : Determinar a composição da FC laranja e o CM de cada uma das FS que 

juntas a representam. 

O objetivo será analisado com os critérios excludentes do Quadro 66, verificando se os 

estudantes são capazes de determinar a composição da FC laranja, bem como o seu CM. 

 

Quadro 66 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (MC) 

 
A dupla de estudantes consegue indicar por quais FS é composta a FC laranja e o CM 
de cada uma delas, tanto com representação no registro gráfico, quanto numérico. 

 
A dupla de estudantes não identifica por quais FS é composta a FC laranja e não 
determina o CM de cada uma delas em nenhum registro. 

 
A dupla de estudantes não identifica por quais FS é composta a FC laranja, mas 
determina o CM de cada uma delas no registro gráfico e/ou numérico. 

 
A dupla de estudantes consegue indicar por quais FS é composta a FC laranja, mas não 
identifica o CM de cada uma delas em nenhum registro. 

 A dupla de estudantes não executa a tarefa. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Na Tabela 26, explicitamos a contabilização dos manuscritos de práticas que se 

enquadram em cada um dos critérios propostos no Quadro 66. 

 

Tabela 26 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 3 (MD) 

Critérios      
Q. P. E. D. 4 6 1 3 3 

% 24 35 5 18 18 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A maioria das duplas teve classificação de sua técnica de resolução, para essa subtarefa, 

associada ao , pois efetuaram a representação no registro gráfico e numérico dos CM, porém 

não transcreveram em língua materna por quais FS essa figura laranja é formada. Isso ocorre 

para um total de 35% dos pares de discentes, enquanto 24% conseguiram efetivar 

completamente e de forma correta a técnica esperada para a subtarefa. Este foi o caso da , 

cuja solução é destacada na Figura 262. 

  

Figura 262 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 Algumas duplas (23%) têm resoluções associadas aos critérios e , por não 

representarem os CM das FS no registro numérico ou em ambos os registros (numérico e 
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gráfico), respectivamente. Três dessas duplas não conseguiram executar a  por falta de 

tempo  (Tabela 26). 

 A terceira subtarefa será analisada a seguir e possui o mesmo viés da .  

  

 
Indicar por quais FS é formada a FC vermelha e identificar, no registro numérico e 

gráfico, os seus Centros de Massa. 

 

Objetivo da : Determinar a composição de uma FC e os CM de cada uma das FS que juntas 

a representam. 

Os critérios excludentes que estabelecemos para análise dessa subtarefa encontram-se 

no Quadro 67, visando a verificar as determinações propostas no objetivo apresentado. 

 

Quadro 67 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (MC) 

 
A dupla de estudantes consegue indicar por quais FS é composta a FC vermelha e o 
CM de cada uma delas, tanto com representação no registro gráfico, quanto numérico. 

 
A dupla de estudantes não identifica por quais FS é composta a FC vermelha e não 
determina o CM de cada uma delas em nenhum registro. 

 
A dupla de estudantes não identifica por quais FS é composta a FC vermelha, mas 
determina o CM de cada uma delas no registro gráfico e/ou numérico. 

 
A dupla de estudantes consegue indicar por quais FS é composta a FC vermelha, mas 
não identifica o CM de cada uma delas em nenhum registro. 

 A dupla de estudantes não executa a tarefa. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Com base nos critérios, analisamos as práticas dos estudantes no desenvolvimento dessa 

subtarefa e obtivemos o quantitativo que ilustramos na Tabela 27. 

 

Tabela 27 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 3 (MD) 

Critérios      
Q. P. E. D. 3 6 1 4 3 

% 18 35 5 24 18 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Na execução da , manteve-se a maior contabilização sobre o critério , ou seja, os 

estudantes não transcreveram no registro numérico o CM de cada FS, bem como não 

descreveram quais erros dessas figuras, na representação em língua materna, totalizando 35% 

do total. No critério , que contempla o objetivo da subtarefa, 18% dos pares de discentes 
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executaram suas técnicas abarcando esses registros, além da representação gráfica para a 

composição que forma a FC vermelha, fato que pode ser ilustrado pela resolução da , na 

Figura 263. 

Além disso, alguns discentes com seus pares, no que tange ao , apenas indicaram a 

representação em língua materna sobre quais FS compõem a FC vermelha, não trazendo as 

representações numérica e gráfica para os CM dessas figuras; enquanto uma dupla se enquadrou 

no , trazendo em seu manuscrito somente a representação dos centroides, nesse caso, no 

registro gráfico. 

Novamente, de forma similar à FC laranja, três pares de estudantes não conseguiram 

executar a tarefa por questões relativas ao tempo de atividade da sessão.  

 

Figura 263 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

Na sequência, partiremos para a análise da quarta subtarefa da , que abarca a 

determinação do CM para a FC laranja. 

 

 

Determinar o Centroide da FC laranja, a partir do seu equilíbrio no apoio 

(disponibilizado no kit), marcando esse ponto no esboço feito na  (registro gráfico) 

e o explicitando no registro numérico. 

 

Objetivo da : Determinar o centroide da FC laranja, a partir de seu equilíbrio no ponto de 

apoio fornecido no kit experimental, e dos CM de cada FS que a formam. 
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Os critérios excludentes estabelecidos para a análise das práticas efetivas dos estudantes 

são ilustrados no Quadro 68. 

 
Quadro 68 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (MC) 

 
A dupla de estudantes equilibra as FC laranja com o apoio material e indica seu CM 
com representações no registro gráfico e no registro numérico. 

 
A dupla de estudantes equilibra as FC laranja com o apoio material e indica o seu CM 
com representação no registro gráfico, mas não no registro numérico. 

 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Na Tabela 28, ocorre o destaca quanto à quantidade de manuscritos de práticas dos 

estudantes que se encaixam em cada um dos critérios determinados. 
 

Tabela 28 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da   – Sessão 3 (MD) 

Critérios    
Q. P. E. D. 8 6 3 

% 47 35 18 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A dupla , cuja resolução para essa subtarefa se classifica no critério , fazendo parte 

dos 47% de pares nessa situação, estabeleceu o CM da FC com representação no registro 

gráfico, bem como no registro numérico, com coordenadas em números decimais, como 

ilustramos na Figura 264. Esse processo se dá mediante a manipulação da FC, equilibrando-a 

no apoio para equilíbrio presente no kit, com os devidos ostensivos táteis e visuais mobilizados 

na subtarefa.   

Figura 264 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   
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 Seis duplas são classificadas no  por apenas indicarem o CM graficamente; enquanto 

três delas não foram aptas a executar essa tarefa, alocadas então no , como observamos na 

Tabela 28. 

 Seguimos então para a análise da última subtarefa da , voltada para a determinação 

do CM da FC vermelha. 

  

 

Determinar o Centroide da FC vermelha, a partir do seu equilíbrio no apoio 

(disponibilizado no kit), marcando esse ponto no esboço feito na  (registro gráfico) 

e o explicitando no registro numérico. 

 

Objetivo da : Determinar o centroide da FC vermelha, a partir de seu equilíbrio no ponto de 

apoio fornecido no kit experimental, e dos CM de cada FS que a formam. 

A partir do objetivo, estabelecemos, no Quadro 69, os critérios excludentes para análise 

das práticas efetivas dos discentes. Classificamos os manuscritos com os recortes das soluções 

dos discentes na Tabela 29. 

 

Quadro 69 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (MC) 

 
A dupla de estudantes equilibra as FC vermelha com o apoio material e indica o seu 
CM com representações no registro gráfico e no registro numérico. 

 
A dupla de estudantes equilibra as FC vermelha com o apoio material e indica o seu 
CM com representação no registro gráfico, mas não no registro numérico. 

 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 29 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da   – Sessão 3 (MD) 

Critérios    
Q. P. E. D. 6 7 4 

% 35 41 24 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 O par de estudantes da  representa graficamente a FC e destaca o CM, conforme 

ilustração referente ao recorte do seu manuscrito, na Figura 265. Essa dupla, classificada em 

, indica com representações no registro gráfico e numérico o posicionamento do CM para a 

composição de figuras simples. Porém, nessa subtarefa, como última prática sobre o centroide, 

a ser desenvolvida no dispositivo, tem maiores resultados atrelados ao , com 41%, e , 

associando-se respectivamente às resoluções dos estudantes que apenas utilizaram os tensivos 
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escritos, representando o CM no registro gráfico e não no numérico e os pares discentes que 

não a executaram por falta de tempo hábil.  

 

Figura 265 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 Partimos então para a última tarefa ( ) do dispositivo da sessão 3, sobre os 

posicionamentos discentes acerca dos seus entraves no decorrer de suas atividades. 

 

 

DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE EM RELAÇÃO 

A . 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

Os critérios excludentes observados para o desenvolvimento da análise dessa subtarefa 

estão destacados no Quadro 70. Estes são contabilizados por nós na Tabela 30, mediante 

verificação dos seus manuscritos de práticas efetivas. 

 

Quadro 70 – Critérios para a Análise da  – Sessão 3 (MC) 

 
A dupla de estudantes descreveu, em língua materna, as suas dificuldades na execução 
das tarefas do dispositivo. 

 
A dupla de estudantes não descreveu suas dificuldades na execução das tarefas do 
dispositivo, em língua materna, indicando que estas não ocorreram, ou deixou a tarefa 
em branco. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 30 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  – Sessão 3 (MD) 

Critérios   
Q. P. E. D. 13 4 

% 76 24 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Os estudantes da  indicam, como observado na Figura 266 (a), que tiveram muitas 

dificuldades na representação gráfica das FS e FC, além de entraves no tratamento em língua 

materna dos enunciados das tarefas e subtarefas. Na Figura 266 (b), a  corrobora os 

impedimentos frente às FC em particular, pois alegam ter empecilhos durante a manipulação 

instrumental dos materiais, na mobilização do ostensivo tátil, ao determinar do CM para a figura 

vermelha, composta por um círculo vazado. 

 

Figura 266 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

 As duplas  e  seguem com a mesma opinião que as citadas anteriormente nessa 

subtarefa, no referente à manipulação e, principalmente, à representação no registro gráfico da 

FC vermelha, ainda pela presença da FS em forma de círculo vazado (Figura 267 (a) e (b)). A 

, com resolução da tarefa ilustrada na Figura 267 (b), fala sobre a facilidade na manipulação 

e representação das FS. 

 Na Figura 267 (a), com o recorte da , destacamos que esses estudantes, mesmo diante 

dos entraves elencados, conseguiram, de forma bem-sucedida, executar todas as tarefas do 

dispositivo, tendo este oferecido um dinamismo para a oficina.  
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Figura 267 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

 Durante a realização das suas tarefas, a dupla  traz, em seu recorte da Figura 268, 

que encontraram dificuldade com as representações gráficas e numéricas, principalmente por 

questões relativas às medidas das FS e FC, pois essas não são exatas e ao precisar mudar a 

escala de tamanho para ocorrência de sua representação no plano cartesiano, isso causou 

entraves, ao lidar com valores racionais, com mais de uma casa decimal. Esses estudantes 

trazem ainda que tinham conhecimento da técnica institucionalizada para a determinação do 

centroide do triângulo, que ocorre no encontro de suas mediatrizes, porém não foram aptos 

nesse momento à representação cartesiana.  

 

Figura 268 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   
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 Mesmo diante das dificuldades relatadas pelos discentes em seus manuscritos e 

observadas pelo pesquisador, relativas ao tempo estabelecido e inerentes às representações das 

figuras, principalmente das FC, o trabalho desenvolvido com o DE para determinação do CM 

(ou centroide) com Figuras Planas Simples foi válido pois propiciou o contato “real” com esse 

objeto do saber para o estudante, podendo este manipular com ostensivos táteis, visuais e 

imprimir discussões com os ostensivos orais, junto aos seus pares, levantando hipóteses e 

desenvolvendo uma visão mais concisa, fatos que favoreceram a sua aprendizagem. 

 Levando em consideração o questionário de investigação aplicado após essa sessão, 

especificamente quanto à questão , do Quadro 49, para os discentes que iniciaram as 

atividades da sessão utilizando o DE com modelos concretos, referente às duplas                     

, consideremos os posicionamentos de alguns estudantes: 

Nessa sessão a vantagem por ter começado pelo modelo concreto, foi que tivemos 
acesso por ele a algumas fórmulas, como da densidade, que ajudou quando passamos 
para o ambiente computacional, mas achei muito grande a oficina por completo, com 
isso não conseguimos fazer todas as etapas do ambiente GeoGebra, dessa forma 
saímos prejudicadas, o que me deixou bem angustiada. (Estudante 10, da ) 
Vantagem que quando chegamos já sabíamos calcular áreas e centro de massas da 
maioria das figuras, visto que usamos essas técnicas para resolver os problemas de 
modelos concretos. Como desvantagem, que tínhamos réguas pra medir os modelos 
concretos, já no tecnológico para sabermos as medidas exigia mais cálculos. 
(Estudante 2, da ) 
A vantagem é que o modelo concreto é mais simples e dinâmico de se fazer, você pode 
avançar mesmo estando certo ou errado, e no modelo do GeoGebra não. 
A desvantagem é que você não vê a “fórmula” necessária para fazer de forma 
correta. (Estudante 12, da ) 

 

 O Estudante 10 da  assinala sobre a extensão da oficina, com grande número de 

subtarefas, sendo este um empecilho para ele, atrelado ao tempo proposto, mas a utilização da 

técnica para o cálculo da densidade foi benéfico no momento de gênese instrumental com a 

tecnologia do App no GeoGebra, que desenvolveu posteriormente. A possibilidade da 

utilização de técnicas advindas desse dispositivo para o tecnológico no GeoGebra também foi 

citada pelo Estudante 2 da , mas, em relação aos cálculos com área, acrescentando ainda que 

as medições instrumentais no DE eram mais proveitosas, por conta dos ostensivos táteis e 

visuais, o que não era possível no App, por este apenas permitir conjecturas com formulações 

mais bem definidas.   

 Quando define o avanço nos processo do DE concreto estando certo ou errado, o 

Estudante 12 da  se refere às medições, que, na maioria das vezes, não são precisas, por 

fatores de manipulações ou construções das figuras, sendo mais valoroso nesse processo a 
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utilização de técnicas adequadas para determinação dos cálculos necessários, o que no App não 

é possível por exigir maior precisão dos dados. 

 Após levantadas as considerações sobre a análise do dispositivo com modelos concretos 

da sessão 3, partimos agora para o DE da sessão 4, ainda com essa tecnologia. 

 

4) Dispositivo experimental, envolvendo a com utilização de modelos concretos para análise 

das práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao estudo do centroide de figuras 

planas diversas. 

 

Apresentamos a primeira tarefa ( ) do dispositivo, que está organizada em três 

subtarefas e é apresentada a seguir. 

 

 CONSIDERAR AS FIGURAS DIVERSAS (FD) QUE SE ENCONTRAM NO KIT E 

OS MATERIAIS CONTIDOS NELE PARA MEDIAÇÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, 

PARA REALIZAR AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 

Representar, no registro gráfico, com mesma escala, nos planos estabelecidos 
para cada FD (à escolha dos estudantes), indicando (a partir de seu 
posicionamento) os tipos de funções cartesianas que geram esses gráficos, com 
um intervalo de limitação do seu domínio e escrever suas leis no registro 
algébrico; 

 Calcular a área de cada FD, a1 partir das leis e intervalos, estabelecidos na 

  
Determinar o Centroide de cada FD, a partir do equilíbrio dela no apoio, 
marcando esse ponto no esboço feito na  (registro gráfico) e explicitando no 
registro numérico.

 

 Seguimos indicando para a  o enunciado de cada subtarefa, bem como seus objetivos 

estabelecidos anteriormente na análise a priori e elaboramos seus critérios de análise relativa 

às práticas efetivadas pelos estudantes envolvidos na aplicação da SD. 

 

 

Representar, no registro gráfico, com mesma escala, nos planos estabelecidos para 

cada FD (à escolha dos estudantes), indicando (a partir de seu posicionamento) os 

tipos de funções cartesianas que geram esses gráficos, com um intervalo de limitação 

do seu domínio e escrever suas leis no registro algébrico. 
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Objetivo da : Representar regiões formadas por figuras diversas, que contêm gráficos de 

funções reais, bem como, a partir destas visualizações no plano cartesiano, indicar leis, no 

registro algébrico, para as funções envolvidas. 

 No Quadro 71, destacamos oito critérios, não excludentes, que estabelecemos para analisar, 

mediante seu objetivo, a . Para cada manuscrito dos estudantes, nessa subtarefa, consideramos 

a classificação múltipla em vários desses critérios, que são excludentes nas subcategorias, 

associadas à representação gráfica da FD (  e ), à indicação em língua materna dos tipos de 

funções (  e ) e à representação das leis dessas funções, no registro algébrico (  e ), e à 

indicação do intervalo real, relativo ao esboço feito para cada uma das funções que compõem a FD 

(  e ). 

 

Quadro 71 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 4 (MC) 

 A dupla de estudantes representa, no registro gráfico, as FD no plano cartesiano. 
 A dupla de estudantes não representa, no registro gráfico, as FD no plano cartesiano. 

 
A dupla de estudantes indica o tipo, em língua materna, das funções reais que compõem 
a FD. 

 
A dupla de estudantes não indica o tipo, em língua materna, das funções reais que 
compõem a FD ou indica de forma incorreta. 

 A dupla de estudantes escreve as leis de formação para as funções que compõem a FD. 

 
A dupla de estudantes não escreve as leis de formação para as funções que compõem a 
FD ou indica de forma incorreta. 

 
A dupla de estudantes estabelece o intervalo do domínio de representação gráfica das 
funções que compõem a FD. 

 
A dupla de estudantes não estabelece o intervalo do domínio de representação gráfica 
das funções que compõem a FD ou estabelece de forma incorreta. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Na Tabela 31, delimitamos, através das análises dos manuscritos de práticas estudantis, 

o quantitativo para cada critério delineado no Quadro 71. 

 

Tabela 31 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 4 (MD) 

Critérios         
Q. P. E. D. 15 2 5 12 0 17 0 17 

% 88 12 29 71 0 100 0 100 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 O critério , referente à representação no registro gráfico das FD, foi atingido por quase  

totalidade das duplas, num total de 88%; enquanto apenas dois pares de discentes ( ) não 

conseguiram efetivar essa execução. Enquanto que, para o , somente 29% das duplas foram 

capazes de indicar, no registro da língua materna, o tipo de funções reais que fazia parte da 
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composição da FD, de forma esperada em nossa análise a priori, em detrimento do 71% 

aproximados que não o fizeram. Este é o caso da , com recorte de sua solução, destacado na 

Figura 269, que, ao manipular o modelo concreto para essas construções, projetou 

graficamente no plano cartesiano de tal forma que observou uma função afim e uma função 

raiz, faltando indicar a reta de equação y = 0, o que ainda assim consideramos válido, do ponto 

de vista da complexidade da subtarefa, em relação às variáveis didáticas que necessitavam ser 

mobilizadas. 

   

Figura 269 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 4 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 Na resolução da dupla , que podemos observar na Figura 270 (a), os estudantes 

representam uma das FD, formada conforme sua explicitação por funções do 1º e do 2º graus, 

não definindo as leis no registro algébrico, o que os enquadra em , no registro gráfico, com 

indicação de alguns pontos principais, no plano cartesiano. O desenvolvimento da  se encaixa 

no  e no , mesmo não trazendo a informação sobre a reta x = 0, mas não é classificado em 

, por conta da não denotação para os intervalos dos domínios da FD, formada por parábolas, 

fazendo-a corretamente para essa figura em destaque. 
 

Figura 270 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 4 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   
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 Já a  tem sua resolução classificada no , por entendermos que ela explicita, com 

representação em língua materna, a presença de duas retas e uma parábola em sua representação 

no registro gráfico, informação destacada na Figura 270 (b).  

 

Figura 271 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 4 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

 Os estudantes que compunham as duplas  e  foram capazes de indicar os tipos de 

funções (duas parábolas, com concavidades opostas), no registro da língua materna, que 

formam uma das FD (Figura 271), discorrendo também com representação no registro 

numérico, sobre o seu domínio de limitada. A , com destaque de resolução na                     

Figura 271 (a), também o faz para a construção que contém uma reta e uma parábola, inclusive 

indicando as leis corretamente, com representação no registro algébrico desta.  

 Prosseguimos então para a próxima subtarefa ( ), que diz respeito ao cálculo das áreas 

dessas FD.  

 

 Calcular a área de cada FD, a partir das leis e intervalos, estabelecidos na . 

 

Objetivo da : Calcular as áreas das figuras planas diversas contidas no kit de materiais. 

 Baseado no objetivo descrito, estabelecemos dois critérios excludentes para analisar as 

práticas efetivas dos estudantes, em seus manuscritos, conforme destacamos no Quadro 72. 
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Quadro 72 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 4 (MC) 

 A dupla de estudantes calcula as áreas das FD. 
 A dupla de estudantes não calcula as áreas da FD ou calcula de forma incorreta. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Todas as duplas erraram a subtarefa ou não conseguiram obter um resultado condizente com 

a técnica para determinação de áreas, em relação às FD consideradas. 

A Figura 272 traz a tentativa da  de efetuar essa subtarefa, porém, com alguns 

entraves durante a representação no  registro algébrico, como a ausência do diferencial da 

integração, bem como desenvolvendo uma soma dessas integrações, ao invés de considerar a 

diferença entre a área da parábola com imagens maiores, a que possui concavidade voltada para 

baixo, e a com concavidade voltada para cima, mesmo aproveitando a simétrica em relação ao 

eixo y, como o fez. 

 Outro equívoco é ilustrado na Figura 273 (a), durante a resolução da , que de forma 

incorreta considera tanto o intervalo de integração quanto a lei da função do 1º grau 

erroneamente.  

 

Figura 272 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 4 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 Já a dupla  foi capaz de executar a subtarefa, efetuando a conversão da representação 

no registro gráfico, mediante seu posicionamento específico para outra no registro algébrico e, 

com os devidos tratamentos, obteve no registro numérico uma resposta coerente para a área de 

uma das FD, aquela formada pelas parábolas com concavidades opostas (Figura 273 (b)).  
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Figura 273 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 4 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

 Na sequência, passamos a analisar a , que se refere à determinação do centroide das 

figuras diversas. 

 

 

Determinar o Centroide de cada FD, a partir do equilíbrio dela no apoio, marcando 

esse ponto no esboço feito na  (registro gráfico) e explicitando no registro 

numérico. 

 

Objetivo da : Indicar o ponto de equilíbrio, com representações nos registros gráfico e 

numérico, que configura o centroide das figuras diversas, contando com o instrumento de apoio 

disponibilizado no kit de materiais. 

 No Quadro 73, mostramos os critérios excludentes, elaborados para analisar essa subtarefa, 

em consonância com o objetivo proposto. 

 

Quadro 73 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 4 (MC) 

 
A dupla de estudantes indica o ponto de equilíbrio das FD, tanto com representação no 
registro gráfico, quanto no registro numérico. 

 
A dupla de estudantes indica o ponto de equilíbrio das FD, apenas com representação 
no registro gráfico. 

 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Foram contabilizados os critérios em relação ao analisado no manuscrito de práticas dos 

estudantes, com valores descritos na Tabela 32. 
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Tabela 32 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 4 (MD) 

Critérios    
Q. P. E. D. 10 2 5 

% 59 12 29 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 As duplas, experimentalmente, com suporte do objeto de apoio disponibilizado no kit 

de materiais, obtiveram o CM das FD, como podemos observar na Figura 274. Porém, nem 

todas conseguiram executar essa subtarefa, o equivalente a cinco delas. 

 Como as regiões eram diferentes das usuais trabalhadas na sessão 3, esse processo de 

experimentação, através de ostensivos táteis e visuais, se tornou um pouco trabalhoso para os 

discentes. 

 Apesar dessa dificuldade inicial, 59% dos pares de estudantes foram capazes de 

determinar o centroide de cada FD, indicando corretamente suas representações, tanto no 

registro gráfico, quanto no registro numérico, o que associamos ao critério . Além disso, 12% 

só representaram o CM, após descoberta experimental, de forma gráfica, não efetuando a 

conversão para o registro numérico, como destacamos na Tabela 32, para o .  

 

Figura 274 – Dupla  em atividade na aplicação da SD – Sessão 4 (MC) 

 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 

 A dupla , com ilustração da sua resolução destacada na Figura 275, representando 

corretamente em relação à FD formada por duas parábolas, no registro gráfico e numérico, o 

centroide, com números racionais em sua forma fracionária. 
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Figura 275 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 4 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 
 

 O mesmo tipo de resolução ocorre ao observar o manuscrito da , agora analisando as 

das FD propostas para a subtarefa, ainda com as devidas representações solicitadas no 

enunciado e utilização de numeração fracionária, para o CM e pontos principais de marcação 

no plano cartesiano (Figura 276). 

 

Figura 276 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 4 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 A última tarefa  do dispositivo é analisada a seguir, destacando os principais entraves 

que os estudantes obtiveram durante a execução dessa sessão. 

 

 
DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DA TAREFA ANTERIOR. 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 
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 Para realizar a análise dessa tarefa, atrelada ao seu objetivo, optamos por dois critérios 

excludentes, considerados no Quadro 74. Quantificamos esses critérios, através da observação dos 

manuscritos dos discentes, conforme a Tabela 33.  

 

Quadro 74 – Critérios para a Análise da  – Sessão 4 (MC) 

 
A dupla de estudantes descreveu, em língua materna, as suas dificuldades na execução 
das tarefas do dispositivo. 

 
A dupla de estudantes não descreveu suas dificuldades na execução das tarefas do 
dispositivo, em língua materna, indicando que estas não ocorreram ou deixou a tarefa 
em branco. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 33 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  – Sessão 4 (MD) 

Critérios   
Q. P. E. D. 15 2 

% 88 12 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Os estudantes das duplas , conforme recorte da Figura 277 (a), alegaram entraves 

no que diz respeito às definições das funções, se referindo à determinação, com representação 

no registro algébrico, de suas leis e, consequentemente, sem êxito no momento de cálculo das 

áreas solicitadas durante o dispositivo. O mesmo ocorre com a  que, além de indicar de 

forma similar ao relatado pela , explicitaou que isto ocorreu por questões vinculadas aos 

pré-requisitos necessários para execução desse tipo de tarefa (Figura 277 (b)), tendo êxito 

apenas na determinação do CM. 

 

Figura 277 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 4 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   
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 A dupla  relata, de forma análoga as duas anteriores, que os conhecimentos prévios 

necessários para a determinação das leis no registro algébrico, para as funções que formavam 

as FD, foram o grande entrave em suas execuções, como pode ser observado em seu recorte do 

manuscrito na Figura 278 (b). 

 Ainda em favor dos posicionamentos feitos pelos discentes anteriores, a , cujo recorte 

de resolução dessa tarefa se encontra na Figura 278 (a), fala das dificuldades para o cálculo 

das áreas e, além disso, frisa que o tempo e o cansaço, por terem advindo do dispositivo 

vinculado ao App GeoGebra, foram determinantes no desenvolvimento das tarefas com 

ocorrência desses entraves. 

 

Figura 278 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 4 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

 As dificuldades relatadas pelos estudantes em seus manuscritos de práticas efetivadas, 

bem como as observadas pelo pesquisador, durante a execução das tarefas, em sua maioria em 

decorrência do tempo, que precisou ser estendido, e os aspectos ligados à determinação das 

representações algébricas para as leis das funções, em seus respectivos intervalos, não tiraram 

o viés de aprendizagem do dispositivo. Condições referentes a entraves de pré-requisitos, 

vinculados à conversão de representações do registro gráfico para o registro algébrico, foram 
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grandes empecilhos para a possível determinação das áreas das FD. Porém, os discentes 

puderam fazer manipulações com materiais concretos, mobilizando ostensivos visuais, táteis e 

orais, que ainda assim permitiram, com êxito da maioria, identificar o centroide desse tipo de 

figura, ligado ao nosso objeto principal de estudo. 

 A partir do questionário investigativo aplicado após essa sessão, no que se refere à 

questão , do Quadro 49, relativo ao estudantes que iniciaram as atividades dessa sessão 

utilizando o DE com modelos concretos, particularmente as duplas , 

consideramos os posicionamentos de alguns deles: 

Começar pelo modelo sempre nos remete a testar maneiras de concluir a tarefa, e 
nem sempre conseguimos empiricamente chegarmos ao êxito. Sempre prefiro ter um 
modelo teórico em mãos pra desenvolver a prática. (Estudante 23, da ) 
Esta foi a oficina com mais rigor de análise e raciocínio matemático. Logo, não vejo 
como vantagem iniciar pelo DE-Modelos Concretos no que se refere ao decorrer das 
tarefas, pois apesar de ter apenas 2 tarefas, a mesma se mostrou grande para ser 
concluída. (Estudante 33, da ) 
Vantagens: A única vantagem no meu ponto de vista foi a identificação do centro de 
massa analisando por meio do equilíbrio. Desvantagens: Nessa categoria, houve um 
entrave nos conhecimentos prévios para identificação das figuras e também 
relacionadas ao uso da integral. (Estudante 34, da ) 

 

 O Estudante 23 da  destaca que tem preferência por manipulações no modelo 

tecnológico do App, o que ele chama de “modelo teórico”, por conter as técnicas e utilizar 

valores mais precisos. Estabelece ainda que, ao manipular os modelos concretos, nem sempre 

é possível obter êxito se referindo às manipulações no registro algébrico a partir da conversão 

das representações no registro gráfico. 

 Para o Estudante 33 da , no que tange ao rigor matemático, essa sessão foi mais 

complexa e não achou muito favorável iniciar pelo modelo concreto, além de assinalar que o 

processo de execução das tarefas foi muito trabalhoso. Já o Estudante 34, também da , se 

sentiu confortável apenas nas determinações dos CM, pois os conhecimentos prévios foram 

entraves, tanto na obtenção das leis para as funções que formavam as FD, quanto na posterior 

necessidade dessas atreladas às manipulações no registro algébrico do desenvolvimento das 

integrações inerentes ao cálculo das áreas. 

 O próximo dispositivo, que foi aplicado na última sessão de nossa SD, aborda como 

conteúdo principal o Teorema de Pappus-Guldin e o veremos a seguir.  

 

5) Dispositivo experimental envolvendo a utilização de modelos concretos para análise das 

práticas dos estudantes, sobre os conceitos relacionados ao Teorema de Pappus-Guldin. 
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A primeira tarefa ( ) do dispositivo, organizada em três subtarefas, é apresentada a 

seguir. 

 

 CONSIDERAR AS FIGURAS COMPOSTAS (FDC) QUE SE ENCONTRAM NO 

KIT E OS MATERIAIS CONTIDOS, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA REALIZAR AS 

SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 

Representar, no registro gráfico, com escala proporcional (indicando essa 
escala) no plano estabelecido para a FDC, indicando (a partir de seu 
posicionamento) as funções cartesianas que geram os gráficos contidos na FDC, 
escrevendo suas leis no registro algébrico, bem como, seu centroide e os pontos 
dos vértices das figuras simples presentes na composição, no registro numérico 
e no gráfico; 

 

Representar, no registro gráfico, com escala igual ou proporcional (nesse caso 
indique essa mudança), o sólido gerado pela revolução da FDC, em torno do 
eixo (OBS: Os eixos não podem interceptar a FDC), para isso. 
a) Considerar o Eixo Oy (ou uma reta paralela a este), como a reta r de 
revolução; 
b) Considerar o Eixo Ox (ou uma reta paralela a este), como a reta r de 
revolução; 
c) Considerar um Eixo com uma inclinação obtusa em relação a Ox (indique 
essa inclinação e a forma geral dessa reta, no registro algébrico), como a reta r 
de revolução.

 

 Indicamos, para a , o enunciado de cada subtarefa, bem como seus objetivos 

estabelecidos anteriormente na análise a priori e elaboramos seus critérios de análise relativa 

às práticas efetivadas pelos estudantes envolvidos na aplicação da SD. 

 

 

Representar, no registro gráfico, com escala proporcional (indicando essa escala) no 

plano estabelecido para a FDC, indicando (a partir de seu posicionamento) os tipos 

de  funções cartesianas que geram os gráficos contidos na FDC, com suas respectivas 

leis no registro algébrico, bem como, seu centroide e os pontos dos vértices das figuras 

simples presentes na composição, no registro numérico e no gráfico. 

 

Objetivo da : Representar uma região formada por polígonos (FS) e gráficos de funções 

reais e, a partir da visualização dessa FDC no plano cartesiano, indicar leis de formação para 

essas funções e os vértices dos polígonos que a compõem, bem como a posição aproximada do 

seu CM. 

 Indicamos, no Quadro 75, os onze critérios não excludentes, exceto o , que 

estabelecemos para analisar, mediante seu objetivo, a . Para cada manuscrito dos estudantes, 
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nessa subtarefa, consideramos a classificação múltipla em vários desses critérios, que são 

excludentes nas subcategorias, associadas à representação gráfica da FDC (  e ), à indicação 

em língua materna dos tipos de funções e suas leis, no registro algébrico ( ,  e , , 

respectivamente), à representação no registro gráfico e numérico dos vértices das FS presentes 

na FDS (  e ) e relativo ao posicionamento do CM da FDC (  a ).  

  

Quadro 75 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 5 (MC) 

 
A dupla de estudantes representa no registro gráfico a FDC, no plano cartesiano, 
estabelecendo a escala utilizada. 

 
A dupla de estudantes representa no registro gráfico a FDC, no plano cartesiano, mas 
não estabelece a escala utilizada. 

 
A dupla de estudantes indica com representação, em língua materna, os tipos de funções 
que compõem a FDC. 

 A dupla de estudantes não indica com representação, em língua materna, os tipos de 
funções que compõem a FDC ou indica de forma incorreta. 

 
A dupla de estudantes representa corretamente, no registro algébrico, as leis das 
funções que compõem a FDC. 

 
A dupla de estudantes não representa ou o faz incorretamente, no registro algébrico, as 
leis das funções que compõem a FDC. 

 
A dupla de estudantes representa nos registros gráfico e numérico os vértices das FS 
que compõem a FDC. 

 
A dupla de estudantes não representa, no registro numérico, os vértices das FS que 
compõem a FDC. 

 A dupla de estudantes representa, nos registros gráfico e numérico, o CM da FDC. 

 
A dupla de estudantes não representa, nos registros gráfico ou no numérico, o CM da 
FDC. 

 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Na Tabela 34, destacamos o número de manuscritos classificados em cada critérios, 

mediante a verificação em partes do objetivo principal da subtarefa. 

 

Tabela 34 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 5 (MD) 

Critérios            
Q. P. E. D. 7 8 3 12 1 14 11 4 7 8 2 

% 41 47 18 70 6 82 65 23 41 47 12 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

As duplas, no momento experimental com os objetos disponíveis no kit de materiais 

(régua e apoio), manipulam a FDC disponibilizada, investigando seu CM e determinando suas 

medidas para posterior representação nos registros gráfico e numérico, como podemos observar 
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na Figura 279, com a execução feita pela . Nesse momento, esses discentes utilizam 

ostensivos visuais e táteis, bem como o ostensivo oral, dialogando entre si para compreenderem 

a aproximada localização do centroide da FDC. 

 

Figura 279 – Dupla  em atividade na aplicação da SD – Sessão 5 (MC) 

 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 

 Após medirem a FDC, os estudantes em seus pares representam essa figura no plano 

cartesiano, no registro gráfico, e fazem as devidas conversões, após localização dos pontos no 

registro numérico, como ocorre com a  e a , com recortes dos manuscritos da execução 

dessa subtarefa destacados na Figura 280 (a) e (b). A primeira dupla, , opta por trazer, no 

registro numérico, a representação decimal dos números racionais, enquanto a  utiliza a 

representação fracionária. Estabelecemos esses resultados nos critérios  e  que abarcam 

respectivamente 47% e 65% das duplas. A classificação no critério 2 se faz para as duplas, pois, 

apesar de utilizarem uma redução para representar a FDC no registro gráfico, não explicitam 

essa escala, numericamente.  
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Figura 280 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 5 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

 As duplas  e  informam a posição do centroide da FDC (Figura 280 (a) e (b)), 

tanto com a representação gráfica, quanto com a numérica, sendo que a primeira delas posiciona 

tal figura, para que o CM coincida com a origem do sistema, e a segunda utiliza a numeração 

fracionária no primeiro quadrante. 

 

Figura 281 – Execução pelas Duplas ,  e  da  – Sessão 5 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de ,  e   
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 A dupla , com o recorte das práticas destacado na Figura 281 (a), tenta estabelecer, 

mediante conversão da representação no registro gráfico para o registro numérico, as leis das 

funções que a compõem, mas equivocadamente indica que trata-se das funções exponencial e 

logarítmica ( ), além disso, indica algumas equações de retas, o que não deveria ser 

necessariamente considerado, mas, com sentido matemático, em relação a seu posicionamento. 

Enquadramos essa resolução também nos critérios , ,  e , pois representa a FDC sem 

escala, sem indicar as funções em língua materna, porém explicita os vértices das FS, com a 

representação no registro gráfico e numérico, mas não o faz para o CM.  

 Em relação à solução da  (Figura 281 (b)), ocorre uma similaridade para as 

classificações nos critérios estabelecidos para a , com exceção de  e de , pois esta dupla 

consegue determinar o CM, tanto com a representação no registro gráfico, quanto no numérico 

( ), e explicita a escala utilizada. Já com o auxílio da Figura 281 (c), verificamos que a  

não representa o CM ( ), nem os vértices das FS ( ), em nenhum registro, nem as funções 

em língua materna, apenas explicita a escala utilizada com a devida representação da FDC ( )  

e estabelece as leis que definem as funções corretamente, no registro algébrico, sendo a única 

dupla a se encaixar no critério . 

 Partiremos agora para a análise da segunda subtarefa da , voltada para o esboço de 

sólidos rotacionados em relação a uma dada reta no plano. 

 

 

Representar, no registro gráfico, com escala igual ou proporcional (nesse caso indique 

essa mudança), o sólido gerado pela revolução da FDC, em torno do eixo (OBS: Os 

eixos não podem interceptar a FDC), para isso. 

a) Considerar o Eixo Oy (ou uma reta paralela a este), como a reta r de revolução; 
b) Considerar o Eixo Ox (ou uma reta paralela a este), como a reta r de revolução; 
c) Considerar um Eixo com uma inclinação obtusa em relação a Ox (indique essa 
inclinação e a forma geral dessa reta, no registro algébrico), como a reta r de 
revolução. 

 

Objetivo da : Representar sólidos, a partir da revolução da FDC, representada na subtarefa 

anterior, em torno de eixos r estabelecidos, em cada item, no plano cartesiano. 

 Novamente, estabelecemos nove critérios (Quadro 76), em geral não excludentes, mas 

que o são em subcategorias que se referem à representação gráfica dos sólidos, com explicitação 

das escalas (  e ), e o esboço do sólido como solicitado em cada item (  e ,  e ,  

e , respectivamente), além da não execução da subtarefa ( ). 
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Quadro 76 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 5 (MC) 

 
A dupla de estudantes representa no registro gráfico os sólidos de revolução, para cada 
item, indicando a mudança na escala. 

 
A dupla de estudantes representa no registro gráfico os sólidos de revolução, para cada 
item, não indicando a mudança na escala. 

 A dupla de estudantes representa adequadamente a rotação do FDS, para o item a. 

 
A dupla de estudantes não representa adequadamente a rotação do FDS, para o item a, 
ou não executa esse momento da subtarefa. 

 A dupla de estudantes representa adequadamente a rotação do FDS, para o item b. 

 
A dupla de estudantes não representa adequadamente a rotação do FDS, para o item b, 
ou não executa esse momento da subtarefa. 

 A dupla de estudantes representa adequadamente a rotação do FDS, para o item c. 

 
A dupla de estudantes não representa adequadamente a rotação do FDS, para o item c, 
ou não executa esse momento da subtarefa. 

 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A Tabela 32 ilustra as quantidades dos manuscritos de práticas, em relação à cada critério 

estabelecido no Quadro 76. 

 

Tabela 35 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 5 (MD) 

Critérios          
Q. P. E. D. 2 9 1 10 1 10 1 10 6 

% 12 53 6 59 6 59 6 59 35 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Apenas uma dupla foi capaz de rotacionar a região da FDC, considerando as retas, seja o 

eixo das abscissas, das ordenadas ou uma reta com angulação obtusa em relação ao eixo x, situações 

estabelecidas de análise pelos critérios ,  e , porém esses estudantes não se encaixaram em 

, por não indicarem a escala no registro numérico. 

 O par de estudantes da  rotaciona corretamente a FDC, em relação ao eixo y e a uma 

reta com angulação obtusa relativa ao eixo x, colocando em representações, no registro gráfico, 

os elementos visíveis e não visíveis, durante o ato desse movimento no plano, situação ilustrada 

na Figura 282.  
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Figura 282 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 5 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 O mesmo ocorre quando essa dupla  representa, graficamente, a rotação da FDC em 

torno do eixo x, como podemos ver na Figura 283. 

 

Figura 283 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 5 (MC) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 Muitos estudantes tentaram representar a rotação dos sólidos, mas sem sucesso, por 

principalmente posicionarem de forma inadequada para tal feito. Além disso, 35% das duplas 

não conseguiram por questões de tempo para executar essa subtarefa. 

 A próxima e última tarefa do dispositivo é a , visando colher os relatos dos discentes 

em relação aos seus entraves principais no desenvolvimento das atividades. 

 

 
DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DA TAREFA. 
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Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

 Analisamos essa tarefa, atrelada ao seu objetivo, estabelecendo dois critérios 

excludentes considerados no Quadro 77. Posteriormente, na Tabela 33, explicitamos as 

quantidades de manuscritos para cada um dos critérios. 

 

Quadro 77 – Critérios para a Análise da  – Sessão 5 (MC) 

 
A dupla de estudantes descreveu, em língua materna, as suas dificuldades na execução 
das tarefas do dispositivo. 

 
A dupla de estudantes não descreveu suas dificuldades na execução das tarefas do 
dispositivo, em língua materna, indicando que estas não ocorreram ou deixou a tarefa 
em branco. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 36 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  – Sessão 5 (MD) 

Critérios   
Q. P. E. D. 16 1 

% 94 6 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A dupla , com recorte destacado na Figura 284 (a), discorre que não encontrou 

muitas dificuldades nas execuções das tarefas, porém se tornou algo cansativo, principalmente 

por se tratar de uma forma geométrica não habitual. Já a  (Figura 284 (b)) não indica entraves 

durante o desenvolvimento do dispositivo, porém esses estudantes não conseguiram executar 

nenhuma subtarefa da  de forma total, em relação ao esperado. 

 

Figura 284 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 5 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   
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Figura 285 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 5 (MC) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

Os estudantes que compõem a dupla  informaram, como pode ser observado na        

Figura 285 (a), que o tempo, bem como os pré-requisitos, foram grandes entraves, 

principalmente a conversão do registro gráfico para a representação algébrica, na determinação 

das leis para as funções presentes na FDC. Similarmente, a , com recorte de seu manuscrito 

de práticas evidenciado na Figura 285 (b), possui os mesmos entraves de conhecimentos 

prévios que a , acrescentando ainda que a dificuldade na determinação da representação 

gráfica do sólido, para uma reta com inclinação obtusa em relação ao eixo das abscissas.    

 Observamos que as maiores dificuldades em relação às execuções para esse dispositivo 

são associadas particularmente ao tempo, pois os estudantes demandaram muitas verificações, 

sem os pré-requisitos necessários para as devidas articulações entre os registros gráfico e 

algébrico, o que também foi motivo de entrave. Outrossim, quanto às rotações para 

determinação dos sólidos de revolução, os posicionamentos foram, em quase 100% dos casos, 

equivocados, principalmente pelo posicionamento da FDC no plano cartesiano.  

 Porém, mesmo diante de tantos entraves, classificamos como válida a aplicação, por 

observar a interação entre os ostensivos visuais e táteis, além do oral entre os pares, 

configurando um processo de gênese instrumental. A determinação dos CM foi exitosa, por 

observação direta do pesquisador no ato da aplicação da SD, mesmo que alguns estudantes, por 

desatenção no registro da língua materna, não o tenham representado nos registros demandados. 

Além disso, as manipulações ostensivas para obtenção dos sólidos, com os instrumentos 

“palito” utilizados como a reta e a FDC, garantiram ao menos a reflexão do processo.   



416 
 

 Com respeito ao questionário investigativo, aplicado após essa sessão, especificamente 

para a questão , do Quadro 49, em relação aos estudantes que iniciaram as atividades dessa 

sessão utilizando o DE com modelos concretos, associados às duplas , 

consideramos os posicionamentos de três deles: 

Foi interessante iniciar pelo DE -Modelo Concreto pois deu uma ideia abstrata para 
prosseguir as tarefas no próximo DE. Além disso, está concedeu uma visualização 
melhor do objeto estudado, principalmente se tratando do processo da revolução do 
sólido nos eixos. (Estudante 7, da ) 
Tivemos desvantagens ao começar pelos modelos concretos, já que pelo dispositivo é 
fornecido uns feedbacks em relação ao assunto. (Estudante 17, da ) 
Achei bem tranquilo, pelo fato de o modelo está relativamente simples, e as tarefas e 
subtarefas bem rápidas para concluirmos. Apesar da dificuldade na criação da lei de 
algumas funções sabíamos bem o que deveria ser feito. Só achei desvantajoso, pois 
não vi muita relação com o teorema de Pappus, principalmente fazendo uma relação 
com o dispositivo tecnológico. (Estudante 14, da ) 

 

 O Estudante 7 da  achou interessante iniciar a sessão pelo DE concreto, pois este 

permite uma ideia concreta (ocorre um equívoco em sua narrativa, quando escreve abstrata), 

inclusive nos esboços dos sólidos de revolução. Enquanto o Estudante 17 da  não  vê 

vantagens em iniciar pelo dispositivo experimental, visto que, no DE voltado para o App, 

ocorrem feedbacks que contribuem para o processo de execução das tarefas. 

 A dificuldade na determinação das leis, no registro algébrico, para as funções da FDC, 

é indicada novamente pelo Estudante 14 da , que também não consegue perceber diretamente 

relação com o Teorema de Pappus-Guldin. 

 Na próxima seção, iniciaremos as análises dos dispositivos ligados ao App no 

GeoGebra. 

  

7.4.2. ANÁLISE A POSTERIORI – DISPOSITIVOS DO AMBIENTE 

COMPUTACIONAL GEOGEBRA 

  

 Nesse momento, iremos analisar os DE associados às construções no ambiente 

computacional GeoGebra, mediante utilização de Apps, criados nesse software. Abordamos 

inicialmente o DE, aplicado na primeira sessão, que é relativo ao estudo unidimensional do 

CM.  

 

1) Dispositivo experimental para análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos 

relacionados ao estudo do centro de massa no espaço unidimensional, utilizando o ambiente 

computacional GeoGebra. 
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A primeira tarefa ( ) do dispositivo, que foi organizada em duas subtarefas, é 

apresentada a seguir. 

 

 CONSIDERAR AS NOTAS 7,0; 5,5; 8,5 E 5,0; OBTIDAS POR UM ESTUDANTE 

A E SEUS RESPECTIVOS PESOS 2, 1, 3 E 2, PARA REALIZAR AS SEGUINTES 

SUBTAREFAS: 

 Calcular a média aritmética das notas, obtidas pelo estudante A, no registro 
numérico; 

 Calcular a média ponderada das notas, obtidas pelo estudante A, no registro 
numérico. 

 

 Relativamente à , consideramos ainda o enunciado de cada subtarefa, bem como seus 

objetivos estabelecidos anteriormente na análise a priori e elaboramos seus critérios de análise 

relativa às práticas efetivadas pelos estudantes envolvidos na aplicação da SD. 

 

 Calcular a média aritmética das notas, obtidas pelo estudante A, no registro numérico. 

 

Objetivo da : Calcular o valor numérico da média aritmética referente a um conjunto com 

quatro valores reais indicados. 

Para analisar essa subtarefa, estabelecemos dois critérios excludentes, como destacamos 

no Quadro 78. 

 

Quadro 78 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 1 (App) 

 A dupla de estudantes calcula a média aritmética, no registro numérico. 
 A dupla de estudantes não calcula a média aritmética, no registro numérico. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Com base nos critérios estabelecidos, percebemos, ao investigar os manuscritos dos 

estudantes, que 100% das duplas chegaram ao resultado esperado para a subtarefa, mediante 

técnicas no registro numérico, associadas à tecnologia da média aritmética. A dupla , por 

exemplo, trouxe, além do processo e do resultado da técnica no registro numérico, um 

detalhamento, em língua materna, como ostensivo escrito em seu manuscrito, podendo ser 

observado na Figura 286.    
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Figura 286 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 1 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 Seguimos para analisar agora a segunda subtarefa ( ) da , com o enunciado abaixo. 

 

 Calcular a média ponderada das notas, obtidas pelo estudante A, no registro numérico. 

 

Objetivo da : Calcular o valor numérico da média ponderada para um conjunto com quatro 

valores reais indicados e seus pesos respectivos fornecidos. 

 

Os critérios excludentes, definidos para ocorrer àa análise da , são destacados no       

Quadro 79. 

 

Quadro 79 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 1 (App) 

 A dupla de estudantes calcula a média ponderada, no registro numérico. 
 A dupla de estudantes não calcula a média ponderada, no registro numérico. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Assim como na subtarefa anterior, todas as duplas participantes das atividades aplicadas 

na sessão fizeram a execução de forma correta, trazendo o solicitado como técnica, no registro 

numérico, e alguns resultados complementados com a escrita da língua materna, como 

destacamos na Figura 287, no trecho do manuscrito da dupla . 

 

Figura 287 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 1 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

Portanto, podemos concluir que a tarefa proposta nesse primeiro DE no ambiente 

computacional GeoGebra foi executada com sucesso, visto que a totalidade dos discentes 

conseguiu alcançar o seu objetivo. Esse resultado bem-sucedido ocorreu para os dois grupos de 

duplas, os que iniciaram por esse DE e os que começaram a sessão pelo dispositivo para 
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modelos concretos, mesmo que alguns entraves quanto à manipulação inicial dessa nova 

tecnologia tenham sido indicados por algumas duplas, como veremos na tarefa três. 

Na sequência, apresentamos a tarefa  do dispositivo, sendo esta organizada em duas 

subtarefas que são apresentadas a seguir. 

 

 ESTABELECER O PONTO DE EQUILÍBRIO, NO REGISTRO NUMÉRICO, 

DESCREVENDO A TÉCNICA USADA EM LÍNGUA MATERNA, ENTRE N 

CORPOS COM N MASSAS RESPECTIVAS, IGUAIS OU DISTINTAS, 

POSICIONADOS NA RETA REAL, CONSIDERANDO OS CASOS EM CADA 

UMA DAS SUBTAREFAS A SEGUIR: 

 Considerar corpos nas posições 2 e 6 da barra, com massas iguais de 2 kg; 

 Considerar corpos nas posições – 3 e 5 da barra, com massas distintas 
respectivas de 3 kg e 2 kg. 

 Considerar corpos nas posições – 4, 1 e 7 da barra, com massas iguais de 3 kg; 

 Considerar corpos nas posições 0, 3 e 8 da barra, com massas distintas 
respectivas de 2 kg, 6 kg e 5 kg; 

 Considerar corpos nas posições – 3, 0, 3 e 7 da barra, com massas distintas 
respetivas de 1 kg, 3 kg, 5 kg e 3 kg. 

 

 Em relação à , iremos considerar o enunciado de cada subtarefa, bem como o objetivo 

“Determinar o ponto de equilíbrio entre corpos com diferentes massas, dispostos numa reta 

numérica”, que foi estabelecido para todas as subtarefas, de forma comum, na análise a priori, 

e indicaremos os seus critérios de análise relativa às práticas efetivadas pelos estudantes 

envolvidos na aplicação da SD. Além disso, estabelecemos quatro critérios para analisá-las, que 

estão indicados no Quadro 80. 

 

Quadro 80 – Critérios para a Análise das subtarefas da   – Sessão 1 (App) 

 
A dupla de estudantes estabelece, no registro numérico, o ponto de equilíbrio entre os 
corpos e descreve a técnica usada em língua materna. 

 
A dupla de estudantes estabelece, no registro numérico, o ponto de equilíbrio entre os 
corpos, mas não descreve a técnica usada em língua materna. 

 
A dupla de estudantes apenas descreve a técnica usada em língua materna, mas não 
explicita o ponto de equilíbrio no registro numérico. 

 
A dupla de estudantes não estabelece o ponto de equilíbrio, no registro numérico, e não 
descreve a técnica usada em língua materna ou indica uma técnica incorreta. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

As subtarefas têm similaridades, apenas se distinguindo por situações onde as massas 

são distintas ou não e o número de corpos se altera. Observamos ainda que o quantificado para 
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esses critérios foi similar para primeira, segunda e terceira subtarefas e, separadamente, 

igualitário na quarta e na quinta. Portanto, não faremos, evitando a repetição desnecessária da 

discussão de nossos resultados, a exemplificação de todos os critérios, para cada uma dessas 

subtarefas, mas, sim, os alternaremos, nas abordagens. Seguimos então para a primeira subtarefa, 

. 

 

 Considerar corpos nas posições 2 e 6 da barra, com massas iguais de 2 kg. 

 

 Nessa subtarefa inicial, os resultados encontrados foram satisfatórios, quanto ao alcance 

do objetivo considerado, e igual para as subtarefas dois e três que a seguem, o qual destacamos 

na Tabela 37. 

 

Tabela 37 – Dados relativos as práticas dos estudantes na ,  e  – Sessão 1 (App) 

Critérios     
Q. P. E. D. 9 5 2 1 

% 53 29 12 6 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Como destacamos, notadamente houve um bom aproveitamento, pois 53% das duplas 

executaram a subtarefa, conforme solicitado, dando respostas no registro numérico e 

discorrendo sobre a técnica utilizada, com representações na língua materna, conforme, por 

exemplo, informações recolhidas dos manuscritos das duplas ,  e , respectivamente 

na        Figura 288 (a), (b) e (c).  

 

Figura 288 – Execução pelas Duplas ,  e  da  – Sessão 1 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de ,  e    
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 Das três técnicas executadas pelas duplas e destacadas na Figura 289, duas delas 

associam a determinação do ponto de equilíbrio à tecnologia da média aritmética; e a  à 

média ponderada, considerando pesos iguais, particularmente nessa situação, a 2 kg. 

 Vamos agora analisar a subtarefa dois ( ). 

  

 
Considerar corpos nas posições – 3 e 5 da barra, com massas distintas respectivas de        

3 kg e 2 kg. 

 

 O critério dois foi atingido por 29% das duplas, conforme observado na Tabela 11, e, 

nessa subtarefa, trazemos o recorte da execução feita pela dupla . Com isso, esses estudantes 

mostraram apenas os seus resultados, com as representações no registro numérico, não 

discorrendo sua técnica, em língua materna; com essa exceção da , que também indicou a 

representação no registro algébrico, antes de converter para o numérico (Figura 289). 

 

Figura 289 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 1 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

  

Agora, prosseguimos para a próxima subtarefa da , a . 

 

 Considerar corpos nas posições – 4, 1 e 7 da barra, com massas iguais de 3 kg. 

  

 Quanto aos critérios três e quatro, do Quadro 51, nas subtarefas anteriores e nessa 

terceira, estes se referem respectivamente à explicitação da técnica, para determinação do CM, 

com representações na língua materna ou não execução da subtarefa. Nesse sentido, trazemos, 

aqui, retirado do manuscrito da dupla , o desenvolvimento da técnica, apenas em língua 

materna, como destacamos na Figura 292. 

 

Figura 290 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 1 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

  



422 
 

A próxima análise refere-se à subtarefa de número quatro ( ). 

 

 
Considerar corpos nas posições 0, 3 e 8 da barra, com massas distintas respectivas de 

2 kg, 6 kg e 5 kg. 

 

 Na subtarefa quatro e na sequência a cinco, os critérios são os mesmos, mas os 

resultados quantitativos diferiram de maneira suscinta, em relação ao encontrado nas subtarefas 

anteriores, apenas quanto ao critério dois, o que destacamos na Tabela 38. 

 

Tabela 38 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  e  – Sessão 1 (App) 

Critérios     
Q. P. E. D. 8 6 2 1 

% 47 35 12 6 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

 Os estudantes, juntamente com seus parceiros de dupla, mobilizaram corretamente o 

objeto matemático média ponderada, para determinação dos pontos de equilíbrio, tanto na 

subtarefa quatro quanto na cinco, como indicado na Tabela 38, ocorrendo total compatibilidade 

com o objetivo proposto para 47% de pares de discentes. Além disso, 35% das duplas também 

executaram de forma coerente as atividades propostas, conseguindo achar o CM, mesmo que 

apenas no registro numérico, sem explicitação da técnica em língua materna. Na                    

Figura 291, destacamos a execução das duplas  e .  

 

Figura 291 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 1 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    

 

Nessas resoluções, destacamos, na Figura 291 (a), o desenvolvimento da técnica de 

, que, nessa sessão, foi composta apenas por um estudante, estando associado ao critério 

um, que indica o cumprimento completo da subtarefa quatro, com representação no registro 

numérico e destaque da tecnologia utilizada, em língua materna. Já a resposta, na Figura 291 
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(b), está associada à execução da  e destaca que, mesmo trazendo uma resposta satisfatória 

para a subtarefa, não ocorre aqui a explicitação em língua materna, porém esses estudantes, 

além de utilizarem a representação no registro numérico, desenvolveram-na também no registro 

algébrico, mobilizando um processo de conversão entre representações de registros distintos, 

para determinação do CM. 

Finalizaremos a análise dessa tarefa dois ( ) com o discorrer da subtarefa cinco ( ), 

quanto às práticas dos estudantes. 

 

 
Considerar corpos nas posições – 3, 0, 3 e 7 da barra, com massas distintas respetivas 

de 1 kg, 3 kg, 5 kg e 3 kg. 

 

 Agora, considerando os critérios três e quatro, elencados no Quadro 80 e quantificados 

na Tabela 38,  percebemos que 6%, o que equivale a apenas uma dupla, não respondeu à 

subtarefa cinco, assim como também não o fez com as demais três anteriores, desenvolvendo 

apenas a , cujo resultado destacamos na Figura 292, associado à dupla . 

 

Figura 292 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 1 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 Podemos perceber que houve uma incorreção no desenvolver da técnica, para a , ao 

entender que bastava efetuar uma subtração para determinar o ponto de equilíbrio entre os 

corpos, o que inclusive não resultou na posição correta. Isso possivelmente incorreu no 

impedimento para desenvolver as demais subtarefas que necessitavam, para suas execuções, da 

compreensão dos objetos médias aritmética ou ponderada, principalmente com representações 

no registro numérico. 

  

Figura 293 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 1 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    
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 Já a abordagem de resolução, para toda tarefa dois, incluindo a subtarefa cinco em 

questão, da dupla , ocorreu apenas com representação em língua materna, de forma 

totalmente correta, como observamos na Figura 293, atrelando a sua execução ao objeto 

matemático média ponderada, ainda destacando que esse fato é proveniente dos conhecimentos 

obtidos durante o desenvolvimento da , desse DE. 

 De modo geral, essa subtarefa foi bem executada pelos estudantes, em suas duplas. A 

utilização de ostensivos visuais e orais teve grande papel para esse objetivo, pois observações 

feitas pelos discentes, no momento de verificar o equilíbrio da balança, oferecida pelo App, a 

partir dos dados indicados, influenciava a decisão na determinação e posterior indicação com 

representação no registro numérico, para que fosse validado, do ponto de equilíbrio, situação 

destacada na Figura 294 (a), para as duplas . 

 Além de permitir a verificação, após a execução das subtarefas da , o App trouxe a 

exposição das técnicas, no registro algébrico, para que os estudantes pudessem, de certa forma, 

institucionalizar o objeto matemático até aquele momento, como exemplo, a visualização com 

discussões da  (Figura 294 (b)). 

 

Figura 294 – Duplas  e  em atividade na aplicação da SD – Sessão 1 (App) 

 
Fonte: Próprio autor 

 

   Prosseguimos para as práticas dos estudantes, quanto à efetivação da terceira tarefa 

desse DE ( ). 

 

 

DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NA , 

INCLUSIVE RELATIVAS À MANIPULAÇÃO DO APP. 
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Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

 

Indicamos dois critérios excludentes, com base no objetivo dessa tarefa, conforme 

Quadro 81. 

 

Quadro 81 – Critérios para a Análise da   – Sessão 1 (App) 

 
A dupla de estudantes descreve, em língua materna, as suas dificuldades na execução 
das tarefas do dispositivo. 

 
A dupla de estudantes não descreve suas dificuldades na execução das tarefas do 
dispositivo, em língua materna, indicando que estas não ocorreram ou deixa a tarefa 
em branco. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A maioria das execuções nessa tarefa pelas duplas se enquadra no critério , pois uma 

boa parte (o equivalente à aproximadamente 76%) assinalou as dificuldades, principalmente 

relativas à manipulação inicial do App, no que tange à inserção dos resultados, para execução 

das atividades que necessitavam de valores exatos (muitas vezes fracionários), para que fossem 

entendidos pelo aplicativo. Ao manipularem, com representações no registro numérico, os 

discentes, quando encontravam valores racionais com muitas casas decimais, pensavam em 

utilizar aproximações, o que não é entendido pelo App, como destacado na Figura 295, no 

depoimento presente no manuscrito da . 

 

Figura 295 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 1 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 Já o critério dois, estabelecido no Quadro 81, foi atingido por cerca de 24% das duplas, 

que executaram a tarefa, respondendo que não tiveram dificuldades, como transcrito por  e 

, essa última discorrendo ainda que a excução da primeira tarefa desse DE foi essencial para 

o desenvolvimento posterior das demais (Figura 296).     
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Figura 296 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 1 (App GeoGebra) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    

 

 Com essa análise, percebemos que a aplicação do DE foi bem-sucedida, no referente ao 

resultado exitoso dos estudantes, quanto à mobilização das técnicas associadas aos objetos 

matemáticos, médias aritmética e ponderada, principalmente para determinação do CM em uma 

dimensão, sem muitos entraves. Os discentes utilizaram ostensivos orais e visuais durante esse 

processo, conjecturando a posição dos pontos de equilíbrio e utilizando muito as representações 

no registro numérico. 

 A metade da turma iniciou as atividades dessa primeira sessão pelo DE no ambiente 

computacional GeoGebra, ocorrendo tal situação com as duplas , com . 

Dos discentes que iniciaram no DE com tecnologia digital, baseando-se nas informações 

advindas do questionário aplicado, cujas questões principais a serem respondidas tem destaque 

no Quadro 49, três deles, os estudantes que compuseram as duplas  ,  e , 

respectivamente, posicionaram-se a respeito dessa forma de começar a sessão:   

Iniciar pelo GeoGebra me fez compreender a ideia da sequência didática e, assim, 
poder levar isso para o modelo concreto sem muitas dúvidas. (Estudante 33 da ) 
As questões eram sobre assuntos previamente conhecidos e em uma plataforma 
virtual de fácil manuseio, o que tornou a experiência mais eficaz. Ao migrar pro 
modelo, o que me atrapalhou foi vir "viciado" pelo que chamaria de modelo teórico, 
e querer aplicar matematicamente o aprendizado já adquirido anteriormente, o que 
causou uma demora. (Estudante 23 da ) 
A vantagem foi que tivemos uma base teórica e consequentemente uma ideia do que 
seria centro de massa e a desvantagem foi que ao passar pro modelo concreto já fui 
logo aplicando a teoria, mas depois percebi que ali não daria certo fazer com o 
mesmo método que usei no GeoGebra, pois ali envolvia uma influência da massa da 
régua e da gravidade também. (Estudante 25 da ) 
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 Para o Estudante 23 da dupla , que executou suas tarefas durante toda essa sessão 

sozinho, iniciar pelo DE voltado ao GeoGebra o possibilitou maior compreensão do que era 

proposto para o trabalho com o CM, podendo se desenvolver melhor, no momento em que se 

dirigiu para as manipulações com os MC, o que não foi a opinião da maioria. As duplas, em 

sua maior parte, que iniciaram a sessão pelo DE digital, assinalaram que conhecer as técnicas, 

nos registros algébrico e numérico para determinação do ponto de equilíbrio, causou 

empecilhos no instante em que foram trabalhar com os modelos concretos, pois estavam 

“viciados” e entendiam que precisavam chegar a resultados pontuais, mediante tratamentos no 

registro numérico, durante as manipulações desses modelos, o que não era possível pelos erros 

causados, pelos próprios materiais presentes nesse processo, como observam os Estudantes 25 

e 23, respectivamente das  e . 

 Portanto, a atividade com tecnologias digitais, apesar de alguns entraves de 

manipulações, durante as execuções do App, foi positiva, do ponto de vista do contato inicial 

dos discentes com as primeiras técnicas ligadas ao nosso objeto matemático de pesquisa, que 

habita a instituição CDI1002. Seguimos agora para o DE da segunda sessão, voltado para o 

estudo bidimensional do CM. 

 

2) Dispositivo experimental para análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos 

relacionados ao estudo do centro de massa no espaço bidimensional, utilizando o ambiente 

computacional GeoGebra. 

 

Como primeira tarefa para esse dispositivo, destacamos a  que foi organizada em duas 

subtarefas e a apresentamos a seguir. 

 

 OBSERVAR PONTOS CARTESIANOS, INDICADOS NO REGISTRO 

NUMÉRICO E RESOLVER AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 
Determinar as distâncias do ponto de (3, 5) até os eixos Ox e Oy, 
respectivamente, no registro numérico. Generalizar o raciocínio para um ponto 
qualquer (x, y), na língua materna; 

 
Colocar em ordenação horária ou anti-horária, os conjuntos de pontos indicados 
no App, a partir de um determinado ponto fixo inicial, no registro numérico. 
Descrever a técnica utilizada, em língua materna. 
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 Para a , consideramos o enunciado de cada subtarefa, bem como os objetivos 

estabelecidos durante a análise a priori e elaboramos seus critérios de análise relativa às práticas 

efetivadas pelos estudantes envolvidos na aplicação da SD. 

 

 

Determinar as distâncias do ponto de (3, 5) até os eixos Ox e Oy, respectivamente, no 

registro numérico. Generalizar o raciocínio para um ponto qualquer (x, y), na língua 

materna. 

 

Objetivo da : Determinar as distâncias de um ponto do plano até os eixos coordenados, 

generalizando esses resultados. 

Os critérios excludentes escolhidos para fazer a análise dessa subtarefa, conforme seu 

objetivo, estão dispostos no Quadro 82. 

 

Quadro 82 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 2 (App) 

 
A dupla de estudantes determina no registro numérico as distâncias do ponto dado até 
os eixos coordenados e generaliza esse raciocínio, em língua materna, para um ponto 
qualquer do plano. 

 
A dupla de estudantes apenas determina no registro numérico as distâncias do ponto 
dado até os eixos. 

 
A dupla de estudantes apenas discorre sobre sua técnica ou generaliza a situação, em 
língua materna. 

 
A dupla de estudantes não executa o solicitado na tarefa, deixando sem solução, ou 
trazendo outro tipo de resolução não correspondente ao indicado. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Diante dos critérios estabelecidos, percebemos que, mediante investigação dos 

manuscritos dos estudantes, o critério três foi o mais destacado, com 41% das duplas seguindo 

esse viés, ou seja, a maioria dos estudantes foi capaz de generalizar a sua técnica ou 

compreender a situação de maneira geral. Esse resultado, bem como os referentes aos demais 

critérios, alocamos na Tabela 39.  

 

Tabela 39 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da  – Sessão 2 (App) 

Critérios     
Q. P. E. D. 4 3 7 3 

% 23 18 41 18 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Em relação ao critério dois, que aborda as execuções da subtarefa voltadas apenas para 

representações no registro numérico, dos 18% das duplas associadas a estes, o equivalente a 

três pares de estudantes, uma delas, a , não conseguiu discorrer em seu DE sobre suas 

técnicas de execução, pois manipulou todo o App, fazendo rascunhos das soluções, para avançar 

nas etapas e, ao final, quando precisava entregar esse documento ao pesquisador, não tinha feito 

a transcrição devida, deixando-o praticamente em branco. 

 O terceiro critério é alcançado por 41% das duplas, sendo o mais ocorrido, o qual 

ilustramos, através de recorte do manuscrito da , que traz a sua resolução contendo ostensivos 

escritos, com representações no registro numérico e língua materna, indicando a solução 

pontual e genérica do que foi solicitado na subtarefa, como podemos observar na Figura 297 

(a).  

 

Figura 297 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 2 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    

 

 Na Figura 297 (b), a  apenas destaca, em sua resolução, no registro numérico, as 

distâncias do ponto considerado na , até os eixos coordenados, e se enquadra nos 18% já 

citados para o critério dois. Enquanto isso, na observação do manuscrito da  (Figura 298), 

percebemos que os estudantes conseguem conjecturar o que ocorre na situação abordada, de 

maneira geral, ao considerar um ponto  qualquer do plano, mesmo que não totalmente 

correto, pois, em se tratando de distâncias, esses valores deveriam estar em módulo ou serem 

considerados apenas para o caso real positivo. 
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Figura 298 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 2 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 Seguimos para a próxima subtarefa ( ), que aborda a ordenação de pontos no plano 

cartesiano. 

  

 

Colocar em ordenação horária ou anti-horária, os conjuntos de pontos indicados no 

App, a partir de um determinado ponto fixo inicial, no registro numérico. Descrever a 

técnica utilizada, em língua materna. 

 

Objetivo da : Dispor ordenadamente, no sentido horário ou anti-horário, a partir de 

observações no plano cartesiano, alguns pontos dados. 

Para análise dessa subtarefa, estabelecemos os critérios excludentes elencados no 

Quadro 83. 

 

Quadro 83 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 2 (App) 

 
A dupla de estudantes consegue dispor em ordenação horária e anti-horária os pontos 
indicados, a partir de um ponto fixo considerado, e descreve a técnica utilizada em 
língua materna. 

 
A dupla de estudantes dispõe os pontos em ordenação horárias e/ou anti-horária, mas 
não descreve sua técnica, em língua materna. 

 
A dupla de estudantes apenas discorre sobre sua técnica em língua materna, não 
ordenando os pontos no registro numérico. 

 A dupla de estudantes não executa a tarefa ou faz a execução de forma incorreta. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 40 – Dados relativos as práticas dos estudantes na  da   – Sessão 2 (App) 

Critérios     
Q. P. E. D. 3 2 8 4 

% 18 12 47 23 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Nessa subtarefa, a segunda maior porcentagem, conforme destacamos na Tabela 40, 

está associada ao critério quatro do Quadro 83, referindo-se às duplas que não fizeram, 
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equivalente a 23% do total investigado; enquanto 12% apenas descreveram, no ambiente 

papel/lápis, os pontos com as ordenações solicitadas. 

Três duplas, o que é proporcional a 18%, estabeleceram a sua resolução, cumprindo na 

totalidade o requerido pela subtarefa. A dupla , com recorte do seu manuscrito na                 

Figura 299 (a), traz os pontos ordenados e explica o seu procedimento para essa determinação. 

 

Figura 299 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 2 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    

 

 Já a dupla , além de trazer os pontos ordenados e a representação em língua materna 

de sua técnica específica, ainda utiliza a representação no registro gráfico, mediante transcrição 

do observado no App do GeoGebra (Figura 299 (b)). 

 

Figura 300 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 2 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

O maior valor verificado na Tabela 40, 47%, diz respeito à escrita em língua materna 

apenas do procedimento para execução da  e é ilustrado por nós, na Figura 300, com o 

desenvolvimento da , que discorre sobre sua observação, no plano cartesiano na interface 

do App, que propiciou a visualização dos pontos distribuídos, seja no sentido horário, seja no 

anti-horário.    

 Prosseguimos para as práticas dos estudantes, quanto à efetivação da segunda tarefa 

desse DE ( ), ainda considerando o enunciado e o objetivo, conforme estabelecido na análise 

a priori. 
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INDICAR O CENTRO DE MASSA, NO REGISTRO NUMÉRICO, ENTRE DOIS 

CORPOS, POSSUINDO MASSAS IGUAIS OU DISTINTAS, APOIADOS NUM NO 

PLANO CARTESIANO, EM PONTOS DETERMINADOS, CONFORME INDICADO 

A SEGUIR. DESCREVER A TÉCNICA UTILIZADA, EM LÍNGUA MATERNA E NO 

REGISTRO NUMÉRICO. (OBS: NÃO PROSSEGUIR ANTES DE EFETIVAR OS 

DOIS ITENS, ALTERANDO OS VALORES NO APP): 

A) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS (4, 2) E (– 2, 5) DO PLANO, COM 

MASSAS IGUAIS A 2 G; 

B) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS (– 7, – 2) E (5, 6) DO PLANO, COM 

MASSAS DISTINTAS RESPECTIVAMENTE IGUAIS A 3 G E 5 G. 

 

Objetivo da : Determinar o centro de massa para um sistema com dois corpos de massas 

indicadas. 

Utilizamos os critérios excludentes, presentes no Quadro 84, para discorrer sobre a 

análise dessa tarefa. 

 

Quadro 84 – Critérios para a Análise das ,  e  – Sessão 2 (App) 

 
A dupla de estudantes estabelece, no registro numérico, o CM entre os corpos e 
descreve a técnica usada em língua materna. 

 
A dupla de estudantes estabelece, no registro numérico, o CM entre os corpos, mas não 
descreve a técnica usada em língua materna. 

 
A dupla de estudantes apenas descreve a técnica usada em língua materna, mas não 
explicita o CM no registro numérico. 

 
A dupla de estudantes não estabelece o CM, no registro numérico e não descreve a 
técnica usada em língua materna ou indica uma técnica incorreta. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 41 – Dados relativos as práticas dos estudantes das ,  e  – Sessão 2 (App) 

Critérios     
Q. P. E. D. 9 6 1 1 

% 53 35 6 6 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

 A maioria dos estudantes, com suas respectivas duplas, 53% conforme Tabela 41, 

mobilizou técnicas que propiciaram a determinação dos centros de massas para os pontos 

apresentados nessa tarefa. Os estudantes da   descreveram a sua técnica, em língua materna, 
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afirmando que ocorreu uma relação entre esse desenvolvimento do DE e o da sessão 1, visto 

anteriormente, trazendo indícios de que houve certa apropriação do objeto matemático nesse 

percurso. Além disso, a mesma dupla traz, com representação no registro numérico, os valores 

em separado das coordenadas do CM e o seu ponto de localização no plano, com uma pequena 

confusão na notação vetorial trazida, possivelmente por conhecimentos adquiridos da 

instituição Física I, fatos observados na Figura 301 (a). 

Seis duplas, o que equivale a 35% (Tabela 41), responderam à tarefa   de forma correta, 

com a representação no registro numérico, não discorrendo sobre sua técnica, em língua 

materna, ou o fazendo de forma não adequada, como a  (Figura 301 (b)), que, na tentativa 

de explicação sobre sua execução, afirma que utilizou conhecimentos advindos de Física I, os 

quais conheceram de forma recente. 

 

Figura 301 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 2 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    

 

Figura 302 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 2 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    
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Na Figura 302, trazemos o recorte do manuscrito da  que apenas descreve a técnica 

utilizada, usando também a representação no registro algébrico, mesmo com equívocos de 

notação vetorial nas coordenadas do CM, o que possivelmente foi proveniente também da 

instituição Física I naquele momento, incorrendo no critério 3, do Quadro 84, sendo essa 

associada aos 6%, da Tabela 41. O quantitativo desse critério para a  e  também está 

atrelada a essa dupla.  

O 1% restante, associado ao  do Quadro 84, liga-se à dupla , que, como já citado 

na tarefa anterior, foi a única que não preencheu o DE digital dessa sessão. Esse fato se estende 

para as  e . Na sequência, a nossa análise prossegue com a .    

 

 

INDICAR O CENTRO DE MASSA, NO REGISTRO NUMÉRICO, ENTRE TRÊS 

CORPOS, POSSUINDO MASSAS IGUAIS OU DISTINTAS, APOIADOS NUM NO 

PLANO CARTESIANO, EM PONTOS DETERMINADOS, CONFORME INDICADO 

A SEGUIR. DESCREVER A TÉCNICA UTILIZADA, EM LÍNGUA MATERNA E NO 

REGISTRO NUMÉRICO. (OBS: NÃO PROSSEGUIR ANTES DE EFETIVAR OS 

DOIS ITENS, ALTERANDO OS VALORES NO APP): 

A) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS (5, 0), (– 3, 7) E (2, – 4) DO PLANO, COM 

MASSAS IGUAIS A 3 G; 

B) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS (– 3, 3), (0, 1) E (6, 2) DO PLANO, COM 

MASSAS DISTINTAS RESPECTIVAMENTE IGUAIS A 1 G, 2 G E 4 G. 

 

Objetivo da : Determinar o centro de massa para um sistema com três corpos de massas 

indicadas. 

Para a verificação do CM, satisfazendo o objetivo da tarefa, como forma de análise, 

utilizamos os critérios destacados no Quadro 84. 

 Nas observações quantitativas das tarefas dois, três e quatro, a ocorrência é igual para 

cada um dos critérios estabelecidos no Quadro 84, portanto não a repetiremos aqui. Trazemos 

então o recorte do manuscrito da , na Figura 303 (a), que utilizou técnicas similares às da 

sessão 1, para cada coordenada do CM, com os objetos matemáticos médias aritmética e 

ponderada, o que foi destacado em língua materna pelos discentes, estando esse processo 

associado aos 53% da Tabela 41. 
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Figura 303 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 2 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    

 

Na sequência da Figura 303 (b), observamos que a dupla  nos trouxe apenas a 

representação numérica do CM; mesmo que tendo utilizado o ostensivo escrito das médias 

aritmética e ponderada, não indicou esses não-ostensivos. Com isso, enquadra-se no critério 

dois do Quadro 83. 

Partiremos agora para a tarefa de número quatro ( ), no mesmo viés das anteriores, 

mas com determinação de CM, para quatro corpos pontuais. 

 

 

INDICAR O CENTRO DE MASSA, NO REGISTRO NUMÉRICO, ENTRE QUATRO 

CORPOS, POSICIONADOS EM (3, – 5), (0, 7), (– 2, – 4), (5, 7) POSSUINDO MASSAS 

RESPECTIVAMENTE IGUAIS A 2 G, 4 G, 3 G E 1G. DESCREVER A TÉCNICA 

UTILIZADA, EM LÍNGUA MATERNA E NO REGISTRO NUMÉRICO. 

 

Objetivo da : Determinar o centro de massa para um sistema com quatro corpos de massas 

indicadas. 

Ainda de forma análoga às últimas duas tarefas anteriores, para analisar as práticas 

discentes, utilizamos os critérios excludentes elencados no Quadro 84. 

 

Figura 304 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 2 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    
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 Seguindo com a análise, baseando-se nos dados da Tabela 41, nos remetemos à     

Figura 304 (a), que traz o desenho de resolução da dupla , o qual destaca representações no 

registro numérico com as coordenadas do CM e em língua materna e registro algébrico, porém 

essa última com equívocos na notação vetorial. Entendemos que esse recorte se refere ao 

critério um do Quadro 84, mesmo que traga uma técnica que não seja exatamente a usada na 

determinação do centro de massa. 

 Já a  (Figura 304 (b)) somente destaca, em sua execução, a representação no registro 

numérico, com uma conversão inicial do registro algébrico para o primeiro, que se conecta com 

os 35% de pares indicados na Tabela 41. 

 A penúltima tarefa desse DE, analisamos na sequência e visa à conceituação a partir de 

informações provenientes de uma mídia, pelos estudantes. 

 

 

INDICAR EM LÍNGUA MATERNA, A PARTIR DA OBSERVAÇÃO DO VÍDEO, 

DISPONIBILIZADO NO LINK ABAIXO, O CONCEITO DE CENTRO DE MASSA. 

 

 

Objetivo da : Analisar e estabelecer o conceito do CM, do ponto de vista pessoal, a partir 

da observação de informações advindas de um vídeo. 

Os critérios excludentes, para análise dessa tarefa, construídos a partir de seu objetivo, 

estabelecemos e indicamos no Quadro 85. 

 

Quadro 85 – Critérios para a Análise da  – Sessão 2 (App) 

 
A dupla de estudantes, a partir da análise do vídeo, estabeleceu em língua materna o 
conceito do CM. 

 
A dupla de estudantes, fez a análise do vídeo, mas não estabeleceu em língua materna 
o conceito do CM. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 42 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  – Sessão 2 (App) 

Critérios   
Q. P. E. D. 11 6 

% 65 35 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Menos da metade, ou seja, 35% das duplas (Tabela 42), não respondeu ou trouxe uma 

explicação inadequada, em relação ao assistido no vídeo e, por isso, foram classificadas no 

critério dois do Quadro 85. Esse é o caso da  que, conforme pode ser notado na Figura 305, 

apenas executa uma tentativa de definição, associando o que fez até o momento nos 

dispositivos, mas sem muito sucesso, por incorreções e não generalização. Além disso, esses 

discentes indicaram em seu manuscrito que, por interferências de barulho e defeito no fone de 

ouvido fornecido para execução da atividade, não conseguiram entender o dialogo 

proporcionado no vídeo. 

 

Figura 305 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 2 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

Os estudantes das ,  e , com suas respostas para essa tarefa, enquadradas no  

do Quadro 85, conseguem discorrer em língua materna sobre o conceito contido no discurso 

em vídeo proposto para análise. As duplas  e , respectivamente, com seus 

posicionamentos na Figura 306 (a) e (c), particularmente em relação a todas as outras que  

tiveram sucesso nessa etapa, no total de 65% da Tabela 42, exibem, além da representação em 

língua materna, também uma conversão para o registro algébrico, de tal forma que o leitor possa 

se situar de maneira mais sólida em relação a sua explanação.  

 

Figura 306 – Execução pelas Duplas ,  e  da  – Sessão 2 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de ,  e    



438 
 

 Por fim, nesse dispositivo, analisamos a tarefa seis ( ), que se refere ao posicionamento 

dicente acerca de entraves, durante a execução das atividades. 

 

 

DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, INCLUSIVE RELATIVAS À 

MANIPULAÇÃO DO APP. 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

Os critérios excludentes de análise estabelecidos estão presentes no Quadro 86. 

 

Quadro 86 – Critérios para a Análise da  – Sessão 2 (App) 

 
A dupla de estudantes descreveu, em língua materna, as suas dificuldades na execução 
das tarefas do dispositivo. 

 
A dupla de estudantes não descreveu suas dificuldades na execução das tarefas do 
dispositivo, em língua materna, indicando que estas não ocorreram ou deixou a tarefa 
em branco. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A partir dos critérios elencados no Quadro 86, ao fazermos a verificação dos 

manuscritos das práticas efetivas dos estudantes, notamos que apenas uma das duplas, a , 

não respondeu à tarefa, como já indicado, enquanto todas as outras dezesseis apontaram alguma 

dificuldade ou entrave durante as execuções necessárias às atividades do DE. 

 

Figura 307 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 2 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 Os discentes vinculados à  discorreram, como destacado na Figura 307, que seus 

entraves mais preocupantes são em função dos “travamentos” do App no GeoGebra em alguns 

momentos durante a execução das tarefas, além da manipulação na , associada à , que se 

refere à ordenação de um conjunto de pontos dados, nos sentidos anti-horário e horário. 
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 A mesma angústia sobre a ordenação dos pontos, na subtarefa dois da , é citada pelas 

 e  (Figura 308 (a) e (b), respectivamente) e por algumas outras não destacadas aqui. A 

dupla  em particular tece elogios ao App, no que tange a este ser autoexplicativo e propício 

ao desenvolvimento de atividades sem dificuldades. 

 

Figura 308 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 2 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    

 

 Finalizando as análises das tarefas desse DE com o GeoGebra, percebemos que o 

desempenho dos discentes foi satisfatório e que pareceram ter mais desenvoltura frente ao 

objeto matemático ligado ao nosso estudo. Entendemos que esse fato se estabelece pelo avanço 

a partir do contato inicial da primeira sessão evoluindo para essa, no que diz respeito a um 

melhor conhecimento das tecnologias que dão suporte à execução das tarefas. Além disso, o 

desenvolvimento em outra instituição do CM, na disciplina de Física I, para os estudantes os 

deixou mais confortáveis, em suas execuções. 

 Os estudantes utilizaram muito os ostensivos visual e oral, para obter seus resultados 

em conjunto com suas duplas, na manipulação da tecnologia digital, fato que pode ser ilustrado 

na Figura 309. 

 

Figura 309 – Duplas ,  e  em atividade na aplicação da SD – Sessão 2 (App) 

 
Fonte: Próprio autor 
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  Entraves ocorreram, principalmente quanto a algumas falhas do App, no decorrer da 

atividade, particularmente acontecendo com as duplas que o utilizaram em segundo momento 

nessa sessão, advindos do DE com modelos concretos. Essas duplas , , 

durante suas manipulações frente a essa tecnologia, sofreram com reinícios do App, o que por 

vezes dificultou o avanço harmônico da atividade. 

 Outro ponto de grande dificuldade, não esperada inicialmente com tanta ênfase, pelo 

pesquisador, foi o da ordenação dos conjuntos de pontos, nos sentidos horário ou anti-horário 

listados no App. Nesse momento, os estudantes sentiram-se confusos, pois a priori não 

dispunham da representação no registro gráfico, o que ocorria só após indicar a ordenação de 

forma correta. Esta, como sendo uma subtarefa voltada para conhecimentos de pré-requisito, 

não deveria causar tanta celeuma e, possivelmente, será revista em outros momentos de 

aplicação, pelo pesquisador. 

 Os discentes que iniciaram esse DE pelo App GeoGebra ( , ) 

responderam ao questionário online disponibilizado e, no que diz respeito à  do Quadro 49, 

evidenciaram que: 

A Vantagem é que de começar pelo ambiente computacional é que a atividade é 
estruturada pra irmos aprendendo por etapas e isso faz assimilar o conteúdo de forma 
melhor, propiciando ter mais técnicas disponíveis pra mexer com o modelo concreto. 
Como desvantagem, acho que o ambiente computacional nos leva pra um caminho 
que não tem se aplicado com muita precisão no modelo concreto. (Estudante 2 da ) 
Começando pelo modelo tecnológico pudemos estimular o pensamento para 
estabelecer uma relação e encontrar as coordenadas dos centro de massa em cada 
questão por meio de fórmulas específicas, eu particularmente, continuo optando pelo 
início com o modelo concreto, pois leva o aluno a estabelecer uma interpretação 
empírica, antes mesmo de saber a fórmula, e isso gera ENTENDIMENTO à lógica 
das questões, e não uma simples aplicação de fórmula. (Estudante 4 da ) 
A desvantagem foi que somente na parte concreta foi possível observar melhor onde 
o centro de massa estaria localizado (onde há maior concentração de massa dos 
objetos). Porém, somente no dispositivo tecnológico o centro de massa ficou 
localizado no ponto "real", pois no modelo houve uma pequena divergência de onde 
acreditamos que seria o centro de massa. (Estudante 6 da ) 

  

 Para os Estudantes 4 e 6, apesar de poderem ter uma relação mais associada às técnicas 

que posteriormente serão institucionalizadas, para o nosso objeto matemático, eles preferiram 

o modelo concreto por oferecer uma visão mais dinâmica e ilustrativa da situação, propiciando 

associação melhor com o fenômeno real, o que não ocorre com o digital. Já o Estudante 2 acha 

interessante a linearidade proporcionada pelo App, que induz a um melhor aprendizado do CM, 

porém todos tiveram a conclusão de que a divergência entre o que é encontrado com o uso do 

DE no GeoGebra e o medido experimentalmente através dos modelos concretos causa angústias 

no processo, quanto à precisão. 
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 Portanto, através dos relatos presentes nos questionários dos estudantes e nas suas 

práticas efetivas observadas através de seus manuscritos, percebemos que a aplicação da sessão 

dois foi válida, no sentido de assimilação do CM, em relação ao seu estudo bidimensional. 

Partiremos agora para analisar o DE que trata do CM em figuras planas simples.  

 

3) Dispositivo experimental para análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos 

relacionados ao estudo do centroide de figuras planas simples, utilizando o ambiente 

computacional GeoGebra. 

 

A primeira tarefa ( ) desse dispositivo foi organizada em duas subtarefas e 

apresentamos a seguir. 

  

 DETERMINAR O VALOR DE ÁREAS E MASSAS DAS FIGURAS SIMPLES (FS), NAS 

SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 

Calcular a área das FS (Quadrado, Retângulo, Triângulo e Círculo) a seguir, a 
partir dos pontos do plano cartesiano que indicam os seus vértices, detalhando 
a técnica utilizada, nos registros que achar mais adequados: (OBS: para o 
Círculo são dados o ponto que indica o centro e a medida do seu raio). 
 
a) Retângulo de vértices: A(2, 4), B(– 3, 4), C(– 3, – 5) e D(2, – 5); 
b) Triângulo de vértices: A(1, 7), B(5, 2), C(3, – 2); 
c) Círculo de centro C(– 2, 5) e raio 2 u.c. 

 

Calcular o valor das massas nas FS, a seguir, a partir dos pontos do plano 
cartesiano que indicam os seus vértices, dado o valor de sua densidade 
superficial, no registro numérico: 
 
a) Retângulo de vértices: A(4, 2), B(– 1, 2), C(– 1, 5) e D(4, 5); 
b) Triângulo de vértices: A(2, 0), B(4, 6), C(6, 0); 
c) Círculo de centro C(1, 3) e raio 1,5 u.c. 

 

 Em relação à , iremos considerar o enunciado de cada subtarefa, bem como os 

objetivos determinados durante a análise a priori e elaboramos critérios para a análise relativa 

às práticas efetivadas pelos estudantes envolvidos na aplicação da SD. 
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Calcular a área das FS (Quadrado, Retângulo, Triângulo e Círculo) a seguir, a partir 

dos pontos do plano cartesiano que indicam os seus vértices, detalhando a técnica 

utilizada, nos registros que achar mais adequados: (OBS: para o Círculo são dados o 

ponto que indica o centro e a medida do seu raio). 

a) Retângulo de vértices: A(2, 4), B(– 3, 4), C(– 3, – 5) e D(2, – 5); 

b) Triângulo de vértices: A(1, 7), B(5, 2), C(3, – 2); 

c) Círculo de centro C(– 2, 5) e raio 2 u.c. 

 

Objetivo da : Calcular as áreas das figuras planas simples, a partir da construção dessas, 

dados os vértices (ou elementos principais) para serem marcados no plano cartesiano. 

Estabelecemos como critérios excludentes para análise das práticas dos estudantes os 

constantes no Quadro 87. Exibimos, na Tabela 43, os quantitativos referentes à cada critério 

analisado nos manuscritos dos discentes. 

 

Quadro 87 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (App) 

 
A dupla de estudantes calcula corretamente as áreas das FS indicadas, justificando sua 
técnica, com representações nos registros. 

 
A dupla de estudantes calcula corretamente as áreas das FS indicadas, mas não justifica 
(pelo menos alguma dessas áreas) sua técnica, com representações nos registros. 

 
A dupla de estudantes não calcula as áreas das FS indicadas, apenas justifica sua técnica 
utilizada. 

 
A dupla de estudantes não calcula ou calcula incorretamente, as áreas das FS indicadas 
(pelo menos alguma dessas áreas) e nem justifica a técnica. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 43 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  de  – Sessão 3 (App) 

Critérios     
Q. P. E. D. 8 5 3 1 

% 47 29 18 6 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observamos que boa parte dos estudantes foi capaz de determinar as áreas das FS 

solicitadas no registro numérico, sendo 47% das duplas associadas ao  e 29% enquadradas 

em . Apenas quatro pares de estudantes erraram o cálculo de alguma das áreas das FS ( ) 

ou não explicitaram a execução dessa subtarefa em seu manuscrito de práticas ( ). 

 A determinação da área do triângulo escaleno, com representação gráfica inclinada, no 

plano cartesiano do App, foi a que causou mais empecilhos para os discentes. A dupla , com 
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recorte ilustrado na Figura 310 (a), utilizou como técnica para calcular essa área a consideração 

de um retângulo e posterior retirada de triângulo-retângulo. Esses estudantes representam 

corretamente no registro numérico, justificando em língua materna, além disso, indicam a 

representação gráfica da situação em seu manuscrito de práticas. 

  

Figura 310 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    

 

 Já a  discorre, com representação em língua materna, que utilizou o produto vetorial 

como técnica institucionalizada no ensino superior, precisamente na área de geometria analítica, 

e também representou o valor encontrado no registro numérico, como solicitado, podendo ser 

observado o processo na Figura 310 (b). 

 Na Figura 311 (a) e (b), respectivamente, temos os recortes das práticas dos estudantes 

que formam as duplas  e  para essa subtarefa. Nelas, percebemos que a                

(Figura 311 (a)) desenvolve corretamente sua resposta indicando as representações no registro 

numérico e de língua materna, enquanto a  (Figura 311 (b)) só o faz nesse último registro, 

apesar de representar também no registro algébrico as técnicas utilizadas na subtarefa. 

 

Figura 311 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    
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 A dupla , com recorte de prática destacado na Figura 312, aborda uma solução 

utilizando a técnica para cálculo da área do triângulo com determinantes, porém errou pois não 

dividiu o valor por dois, como ocorre no ostensivo escrito vinculado a essa técnica. As demais áreas, 

do círculo e do retângulo, foram determinadas de forma correta. 

 

Figura 312 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 Seguimos para análise da próxima subtarefa da , a , que se refere à determinação das 

massas das FS. 

 

 

Calcular o valor das massas nas FS, a seguir, a partir dos pontos do plano cartesiano 

que indicam os seus vértices, dado o valor de sua densidade superficial, no registro 

numérico: 

a) Retângulo de vértices: A(4, 2), B(– 1, 2), C(– 1, 5) e D(4, 5); 

b) Triângulo de vértices: A(2, 0), B(4, 6), C(6, 0); 

c) Círculo de centro C(1, 3) e raio 1,5 u.c. 

 

Objetivo da : Determinar o valor das massas para as Figuras Planas Simples, mediante 

obtenção de sua área e da densidade superficial. 

 Os quatro critérios excludentes para fazer a análise dessa subtarefa destacamos no     

Quadro 88. Indicamos, na Tabela 44, a quantidade de manuscritos de práticas dos estudantes, 

para cada um dos critérios analisados. 
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Quadro 88 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (App) 

 
A dupla de estudantes calcula corretamente as massas das FS, com a devida unidade de 
medida. 

 
A dupla de estudantes calcula corretamente as massas das FS, sem a devida unidade de 
medida. 

 
A dupla de estudantes não calcula ou calcula incorretamente alguma das massas das 
FS. 

 A dupla de estudantes não executa a subtarefa ou a deixa sem resposta. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 44 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  de  – Sessão 3 (App) 

Critérios     
Q. P. E. D. 10 3 3 1 

% 58 18 18 6 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Observando o recorte da dupla  na Figura 313 (a), podemos perceber que os 

estudantes não indicaram o valor das massas das FS, com representações no registro numérico, 

sendo alocada no critério , onde 18% das duplas estão classificadas. Porém, esses estudantes 

utilizaram a representação na língua materna para justificar o seu procedimento de obtenção 

dessas medidas, ao manipular o App.  

 

Figura 313 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    

 

 Já a  determina o valor das massas para cada FS, utilizando a técnica indicada no 

App, mas não explicita a unidade de medida apropriada, mediante a densidade indicada na 
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tecnologia ( ), como destacamos na Figura 313 (b), se enquadrando em ,  fazendo parte 

dos 18% de pares que incidiram nesse critério. 

 

Figura 314 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    

 

 Enquanto isso, a , com recorte de práticas para essa subtarefa destacado na                     

Figura 314 (a), calcula corretamente os valores, no registro numérico das massas solicitadas, 

porém se equivoca ao indicar a unidade de medida ( ), usando a mesma da densidade que 

constava no App. A obtém êxito quanto ao objetivo da subtarefa, sendo classificada no 

critério , pois foi apta a determinar as massas das FS com a devida unidade de medida, em 

quilos. 

 Avançaremos para a próxima tarefa do dispositivo, a , relativa à determinação dos 

centroides das FS.     

 

 

INDICAR O CENTRO DE MASSA (CENTROIDE), NO REGISTRO NUMÉRICO, DAS 

FS, DADOS OS SEUS VÉRTICES (OU CENTRO E RAIO PARA O CÍRCULO), NOS 

CASOS A SEGUIR. ARGUMENTE SOBRE SUAS ESCOLHAS EM LÍNGUA 

MATERNA: 

A) RETÂNGULO DE VÉRTICES: A(1, 1), B(1, 5), C(8, 5) E D(8, 1); 

B) TRIÂNGULO DE VÉRTICES: A(3, 0), B(5, 2), C(1, 7); 

C) CÍRCULO DE CENTRO C(2, 4) E RAIO 3 U.C. 

 

Objetivo da : Determinar o centroide das figuras planas simples, a partir da construção 

dessas, dados os vértices (ou elementos principais), no plano cartesiano. 

 Os critérios excludentes, que apontamos no Quadro 89, foram os escolhidos para 

efetivação da análise dessa tarefa . Na sequência, quantificamos esses critérios, mediante a 

análise dos manuscritos dos estudantes e ilustramos na Tabela 45. 
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Quadro 89 – Critérios para a Análise da  – Sessão 3 (App) 

 
A dupla de estudantes indica corretamente o CM das FS, descrevendo esse processo 
em língua materna. 

 
A dupla de estudantes indica corretamente o CM das FS, mas não descreve esse 
processo em língua materna. 

 A dupla de estudantes não indica ou indica incorretamente o CM das FS. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 45 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  – Sessão 3 (App) 

Critérios    
Q. P. E. D. 14 2 1 

% 82 12 6 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A dupla , inserida na quantificação de , cujo total de manuscritos relacionados 

chegou a 82%, ao desenvolver essa tarefa, descreve cada uma das técnicas utilizadas para obter 

o CM das FS, que foram representados por estes estudantes, no registro numérico, como 

solicitado. Essas descrições de técnicas são diretamente compatíveis com o que esperávamos 

na análise a priori (Figura 315 (a)). 

 O mesmo acerto ocorre, ao observarmos a resolução da  na Figura 315 (b), também 

alocada em , que, além de descrever as técnicas e representar os centroides das FS no registro 

numérico, no momento de discorrer sobre o processo de obtenção do CM para o triângulo, 

indica que associaram ao que vivenciaram no dispositivo com modelos concretos. 

 

Figura 315 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    
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A próxima tarefa ( ) do dispositivo tecnológico no ambiente GeoGebra foi organizada 

em quatro subtarefas e é apresentada na sequência. 

  

 INDICAR O CENTROIDE DAS COMPOSIÇÕES COM ÁREAS DE FIGURAS 

COMPOSTAS (FC), DESENVOLVENDO AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 

Determinar o centro de massa da secção transversal, de uma viga (em formato 
de T), formando uma FC, no registro numérico, formada por áreas de     
retângulos com vértices em:  

 e . 

 
Descrever, em língua materna, no registro numérico e/ou algébrico, como obter 
o centro de massa da secção considerada na , a partir dos centroides de cada 
uma das FS que compõem a FC. 

 

Determinar o centro de massa da FC, formada pelo área do retângulo de vértices 
, pela área do triângulo de vértices 

 e pela retirada da área do círculo de centro  

e raio 2 u.c 

 
Descrever, em língua materna, no registro numérico e/ou algébrico, como obter 
o centro de massa da FC considerada na , a partir dos centroides de cada 
uma das FS que a compõem. 

 

 Relativamente à , consideramos novamente o enunciado de cada subtarefa, bem como 

os objetivos determinados durante a análise a priori e estabelecemos os critérios para a análise 

relativa às práticas efetivadas pelos estudantes partícipes na aplicação da SD. 

 

 

Determinar o centro de massa da secção transversal, de uma viga (em formato de T), 

formando uma FC, no registro numérico, formada por áreas de                              

retângulos com vértices em:  

 e . 

 

Objetivo da : Determinar o centroide de uma figura composta, formada pela junção de 

figuras simples (retângulos), mediante a representação dessas no registro gráfico, dados os seus 

vértices. 

 Para analisar essa subtarefa, consideramos três critérios excludentes, estabelecidos com 

base no objetivo e elencados no Quadro 90. 

 

Quadro 90 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (App) 

 A dupla de estudantes determina corretamente o CM da FC. 
 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Na Tabela 46, destacamos as quantidades contabilizadas, mediante análise dos 

manuscritos das duplas de discentes, conforme cada critério indicado para essa subtarefa. 

 

Tabela 46 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  da  – Sessão 3 (App) 

Critérios   
Q. P. E. D. 8 9 

% 47 53 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Percebemos, na indicação da Tabela 46, que houve um equilíbrio para os critérios 

estabelecidos, com 47% obtendo êxito na determinação do CM da FC, formada por retângulos 

( ) ,e 53% das duplas associadas ao critério , por não executarem a subtarefa, isso ocorrendo 

principalmente por questões de tempo durante a aplicação da sessão 3. 

 

Figura 316 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 Com vistas ao recorte da  ilustrado na Figura 316, associado ao , esta dupla consegue 

determinar o CM da composição de retângulos, porém de uma forma distinta da considerada na 

análise a priori. Esses estudantes, ao invés de determinarem o centroide de cada retângulo com a 

média aritmética das abscissas e ordenadas, final e inicial, dos pontos que são vértices dessas FS, o 

fazem calculando a média aritmética de todas as abscissas e ordenadas respectivamente, o que se 

torna uma técnica equivalente. 

 Seguiremos agora para análise da subtarefa dois ( , que trata da descrição da técnica 

utilizada para obtenção do centroide na  

 

 

Descrever, em língua materna, no registro numérico e/ou algébrico, como obter o 

centro de massa da secção considerada na , a partir dos centroides de cada uma 

das FS que compõem a FC. 
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Objetivo da : Explicitar em língua materna, no registro numérico e/ou algébrico, a técnica 

utilizada para determinação do centroide de uma composição de figuras simples, formada por 

retângulos, considerando os centroides de cada FS que compõem a figura. 

 Dois critérios excludentes destacados no Quadro 91 são previamente estabelecidos 

frente ao objetivo da subtarefa, para que possamos analisar as práticas dos estudantes. 

 

Quadro 91 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (App) 

 A dupla de estudantes descreve a técnica para determinação do CM da FC. 
 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A contabilização dos manuscritos de práticas dos discentes encontra-se destacado na 

Tabela 47. 

 

Tabela 47 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  da  – Sessão 3 (App) 

Critérios   
Q. P. E. D. 7 10 

% 42 58 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Tanto a dupla  quanto a  descrevem a técnica utilizada por eles na obtenção do 

CM das FC, indicando corretamente, no registro de língua materna, esse processo, como 

destacamos na Figura 317 (a) e (b). Esses pares de estudantes se encaixam no critério , cuja 

quantificação equivale a 42% do total de duplas que participaram das execuções desse 

dispositivo.  

 

Figura 317 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    
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Figura 318 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 O mesmo, similarmente ao citado para as duplas  e , ocorre com a , cujo recorte 

de manuscrito é colocado na Figura 318. Porém, 58% dos pares de discentes não conseguiu 

executar a tarefa, por questões de tempo ou por entraves na manipulação do App. 

 Prosseguimos nossas análises com as verificações inerentes à , agora voltada para o 

estabelecimento do CM da outra FC, formada por um retângulo, um triângulo e um círculo. 

 

 

Determine o centro de massa da FC, formada pelo área do retângulo de vértices 

, pela área do triângulo de vértices 

 e pela retirada da área do círculo de centro  e raio 2 u.c. 

 

Objetivo da : Determinar o centroide da figura composta, formada pela junção de figuras 

simples, mediante a representação dessas no registro gráfico, dados os seus vértices (e demais 

elementos). 

 Para analisar as práticas dos discentes, nessa subtarefa, fixamos três critérios 

excludentes, estabelecidos com base no objetivo e elencados no Quadro 92. 

 

Quadro 92 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (App) 

 A dupla de estudantes determina corretamente o CM da FC. 
 A dupla de estudantes não determina ou determina incorretamente o CM da FC. 
 A dupla de estudantes não executa a subtarefa ou a deixa sem resposta. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Na Tabela 48, destacamos os valores encontrados, mediante análise das práticas dos 

estudantes, em seus manuscritos, para essa subtarefa, em cada um dos critérios indicados. 
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Tabela 48 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  de  – Sessão 3 (App) 

Critérios    
Q. P. E. D. 1 4 12 

% 6 24 70 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Observando a Figura 319, verificamos o desenvolvimento para a solução da , que 

não obteve êxito nessa subtarefa, determinando apenas os centros de massa das FS que 

compunham a FC, com representação no registro numérico. Ele se enquadra nos 24% referentes 

ao critério dois ( ).  

 

Figura 319 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 Apenas uma dupla foi capaz de responder corretamente à  utilizando a técnica que 

enunciamos na análise a priori, que considera os CM do retângulo e do triângulo e retira o do 

círculo, para determinação do centroide da FC. Porém, a maioria dos pares de estudantes (70% 

para o ) não conseguiu desenvolver essa subtarefa, por questões relativas ao tempo da sessão, 

e muitos casos aos entraves na entrada de valores não inteiros no App, por colocarem 

aproximações e não o valor real, como previsto nas variáveis didáticas, também da análise a 

priori. 

 Passamos a analisar agora a última subtarefa da , referente à descrição da técnica para 

determinação do CM dessa FC, composta por três FS distintas. 

 

 

Descrever, em língua materna, no registro numérico e/ou algébrico, como obter o 

centro de massa da FC considerada na , a partir dos centroides de cada uma das 

FS que a compõem. 
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Objetivo da : Explicitar, em língua materna, no registro numérico e/ou algébrico, a técnica 

utilizada para determinação do centroide de uma composição de figuras simples, contendo um 

retângulo, um triângulo e um círculo retirado. 

 Os critérios excludentes, que destacados no Quadro 93, foram estabelecidos, com base 

no objetivo da subtarefa, para que possamos analisar as práticas dos estudantes. 

 

Quadro 93 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 3 (App) 

 A dupla de estudantes descreve a técnica para determinação do CM da FC. 

 
A dupla de estudantes não descreve a técnica para determinação do CM da FC ou 
descreve de forma incoerente, frente ao objeto matemático. 

 A dupla de estudantes não executa a subtarefa ou a deixa sem resposta. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A quantidade elencada para cada critério estabelecido na subtarefa se encontra 

explicitada na Tabela 49. 

 

Tabela 49 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  de  – Sessão 3 (App) 

Critérios    
Q. P. E. D. 1 1 15 

% 6 6 88 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Visto que, na subtarefa anterior, muitas duplas não obtiveram êxito no desenvolvimento 

para determinação do CM da segunda FC a ser considerada no App, o resultado para  não 

foi favorável, pois 88% dos pares de discentes se enquadra no critério três ( ). 

 Uma dupla descreve de forma não apropriada a técnica para execução da , por 

justamente não ter conseguido determiná-lo com a representação no registro numérico, mesmo 

no App. Essa se encaixa em . 

 A única dupla que conseguiu descrever, apenas com representação no registro algébrico, 

a técnica coerente para indicação do CM da FC foi a , cujo recorte do manuscrito de práticas 

encontra-se em destaque na Figura 320. Essa execução foi similar à da  e escolhemos 

ilustrá-la também, pois, por questões relativas à atenção ao transcrever em seu manuscrito, esses 

estudantes se esqueceram de explicitar a multiplicação pela área de cada FS, no somatório.  
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Figura 320 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 3 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 Analisaremos a seguir a última tarefa do dispositivo, a , que contempla as opiniões 

dos estudantes em relação aos entraves encontrados durante a execução dessas atividades. 

 

 

DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NA TAREFA , 

INCLUSIVE RELATIVAS À MANIPULAÇÃO DO APP. 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

Os critérios excludentes de análise estão presentes no Quadro 94. Indicamos a 

quantidade, após verificação dos manuscritos dos discentes, associada a cada um dos critérios, 

na Tabela 50. 

 

Quadro 94 – Critérios para a Análise da  – Sessão 3 (App) 

 
A dupla de estudantes descreveu, em língua materna, as suas dificuldades na execução 
das tarefas do dispositivo. 

 
A dupla de estudantes não descreveu suas dificuldades na execução das tarefas do 
dispositivo, em língua materna, indicando que estas não ocorreram ou deixou a tarefa 
em branco. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 50 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  – Sessão 3 (App) 

Critérios   
Q. P. E. D. 12 2 

% 70 12 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 A dupla  discorre, como podemos observar no recorte de seu manuscrito na        

Figura 321 (a), sobre os entraves encontrados nas tarefas três e quatro desse dispositivo, por 

indicarem que efetuaram várias tentativas de maneiras diversas, porém sem sucesso. Isso 

possivelmente está associado ao preenchimento no App dos valores que necessitam ser exatos 

e não aproximados, como muitos estudantes o faziam. Em relação as primeiras tarefas do DE, 

explicitaram que não sentiram dificuldades, apenas em relação à descrição de sua técnica, o que 

não gerou grandes preocupações. 

 Na Figura 321 (b), a , cujo manuscrito relativo a essa subtarefa é destacado, informa 

que o App foi de grande valia, principalmente em relação às representações gráficas 

possibilitadas com ele, visto que isso contribuiu para a boa execução da . Além disso, 

assinalaram entraves ligados ao desenvolvimento da , por se tratar de uma FC com um 

“vazio”, termo dado para o círculo retirado da composição.  

  

Figura 321 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    

 

 Durante a execução da primeira tarefa do dispositivo, a , como podemos observar 

no destaque do seu manuscrito, na Figura 321 (a), demorou na execução das tarefas, pois 

encontrou entraves grandes na determinação da área para a FS em forma de triângulo. Alegaram 

que, durante esse desenvolvimento, entraram com valores incorretos, aproximados, no App, 

demorando a entender que precisavam indicar valores exatos, mesmo com o auxílio do 

pesquisador nesse momento, que precisou interferir.   
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 Além disso, esses estudantes também discorreram sobre algumas falhas durante a 

execução do aplicativo, explicitando que este, por vezes, indicava uma mensagem de erro e eles 

precisavam reiniciar as tarefas. 

 Já a  destaca, em seu manuscrito, ilustrado na Figura 321 (b), que perderam muito 

tempo na primeira tarefa, da mesma forma que a , na manipulação para o cálculo da área do 

triângulo, pois não conseguiam definir uma técnica para essa execução. Informaram também 

sobre entraves na determinação do centroide das FC, na tarefa , e assinalam sobre os erros 

ocorridos no App, durante o desenvolver das atividades. 

 

Figura 322 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 3 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    

 

 Podemos observar, na Figura 322 (a) e (b), as mobilizações das duplas  e , 

durante o desenvolvimento no dispositivo, junto ao App no GeoGebra. Os estudantes utilizaram 

ostensivos visuais e orais, em comunicação com seus pares, durante as execuções das tarefas. 

Isso pôde ser observado pelo pesquisador, durante todo o processo dessa sessão. 

 A dupla  observa criticamente, no registro gráfico, através do ostensivo visual, a FC 

formada por retângulos, a fim de conseguir determinar o seu CM (Figura 323 (a)). Já a , 

como destacado na Figura 323 (b), também utiliza ostensivo similar à dupla anterior, agora se 
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voltando às verificações em relação ao centroide do triângulo, representado no registro gráfico 

exibido no App. 

 Durante as determinações do CM, para todas as figuras, tanto as FS quanto as FC, os 

discentes, em sua quase totalidade, apropriaram-se da representação gráfica e da utilização dos 

ostensivos visual e oral, para, posteriormente, com os ostensivos escritos, executar as tarefas 

propostas no dispositivo.  

 

Figura 323 – Duplas e  em atividade na aplicação da SD – Sessão 3 (App) 

 
Fonte: Próprio autor 

 

 Portanto, classificamos, mesmo com os entraves relatados, a aplicação do DE como um 

processo válido de interação e desenvolvimento autônomo dos estudantes. Infelizmente, o 

tempo e algumas falhas no aplicativo impossibilitaram o desenvolvimento mais completo das 

duplas, porém os estudantes atingiram o objetivo maior ao poder interagir com técnicas relativas 

ao estudo do centro de massa para figuras planas simples e suas composições. 

 Os estudantes que iniciaram esse DE pelo App GeoGebra ( , ) 

responderam ao questionário online disponibilizado e, no que diz respeito à  do Quadro 49, 

evidenciaram que: 

A vantagem de ter começado pelo GeoGebra foi que ao chegar no modelo concreto 
já encontramos mais facilidade em desenvolver, pois já fazíamos ideia dos 
conhecimentos que iríamos utilizar para desenvolver o modelo. (Estudante 26 da ) 
Vantagens: Iniciar a sessão por este DE, proporciona ao discente uma maior 
percepção e/ou abstração sobretudo nos registros algébrico/gráfico, do aparato ou 
ente matemático do qual se está manipulando. Trata-se de uma ferramenta 
auxiliadora no que se refere à compreensão dos modelos concretos que serão 
utilizados posteriormente. Desvantagens: Para a execução das tarefas da Sessão 3, 
iniciar pelo ambiente computacional nos trouxe um certo prejuízo. Infelizmente 
ficamos presos a primeira questão durante muito tempo, e consequentemente não 
tivemos tempo hábil para resolução das demais subtarefas. O principal fator para 
este entrave, foi uma certa deficiência de pré-requisito levando-nos a cometer erros 
através de aproximações/arredondamentos. (Estudante 30 da ) 
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Ter maior noção das fórmulas necessárias foi vantajoso e isso só ocorre quando 
iniciamos pelo GeoGebra. Porém, a atividade tecnológica foi extensa e atrapalhou a 
resolução com os modelos no tempo determinado. (Estudante 21 da ) 

 

 O Estudante 26 da  relata que foi vantajoso o início de sua sessão pelo App, pois esta 

tecnologia propiciou um favorecimento no posterior desenvolvimento das práticas voltadas 

para o DE com modelos concretos. Esse discente não indica desvantagens para esse processo. 

 Já para o Estudante 30 da , as execuções no aparato tecnológico digital, propiciaram 

um melhor entendimento nos registros algébrico e gráfico para o objeto matemático de estudo, 

favorecendo o desenvolvimento de técnicas durante as tarefas do dispositivo com modelos 

concretos. Porém, esse discente destaca desvantagens no que diz respeito ao prejuízo particular, 

sofrido especificamente na mobilização de conhecimentos prévios, associados à determinação 

da área da FS, em formato de triângulo. 

 E, por fim, o Estudante 21 da  sinaliza que ocorreram vantagens ao utilizar o App no 

GeoGebra, no que tange ao conhecimento de técnicas, indicadas por fórmulas pelo estudante 

em seu discorrer, mas destacou a insatisfação com a extensão dessa atividade, o que 

inviabilizava o processo posterior no outro dispositivo da sessão. 

 Agora, iremos iniciar a análise da penúltima tarefa ligada à tecnologia digital utilizada 

em nossa SD, que aborda a determinação dos centroides de figuras planas diversas, formadas 

por gráficos de funções reais. 

 

4) Dispositivo experimental para análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos 

relacionados ao estudo do centroide de figuras planas diversas, utilizando o ambiente 

computacional GeoGebra. 

  

Como primeira tarefa ( ) desse dispositivo, temos a referente aos conteúdos prévios 

relativos ao cálculo de área entre gráficos de curvas planas, como segue. 

 

 

CALCULAR A ÁREA DA FIGURA PLANA DIVERSA, FORMADA PELO GRÁFICO 

DAS FUNÇÕES REAIS   E  , NO INTERVALO ENTRE 

0 E 3, NO REGISTRO ALGÉBRICO (COM A DEVIDA CONVERSÃO PARA O 

REGISTRO NUMÉRICO AO ESTABELECER ESSE VALOR). 

 

Objetivo da : Calcular a área da figura diversa, limitada pelos gráficos de funções reais, a 

partir da representação desses, no plano cartesiano. 
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 Estabelecemos dois critérios excludentes para analisar as práticas dos estudantes, que 

são descritos no Quadro 95. Em seguida, trazemos a Tabela 51, que contém a quantidade de 

manuscritos associados a cada critério. 

 

Quadro 95 – Critérios para a Análise da  – Sessão 4 (App) 

 
A dupla de estudantes calcula corretamente a área da FD, com representação nos 
registros algébrico e numérico. 

 
A dupla de estudantes não calcula corretamente a área da FD ou não a representa em 
algum dos registros, algébrico e numérico. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 51 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  – Sessão 4 (App) 

Critérios   
Q. P. E. D. 17 0 

% 100 0 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 O desenvolvimento dessa tarefa pelos estudantes foi extremamente exitoso, visto que 

100% das duplas conseguiu executá-la corretamente, com as devidas representações nos 

registros algébrico e numérico, assim como os tratamentos necessários, bem como a conversão 

entre esses registros. 

 Destacamos, na Figura 324, o trecho do manuscrito de práticas da , que contém a 

resolução da  e, nele, podemos observar que os estudantes, além de trazerem corretamente a 

representação no registro algébrico, com posterior conversão para o registro numérico, 

indicando o valor da área solicitado, discorrem sobre o que fizeram para essa execução. Os 

discentes utilizaram a ferramenta GeoGebra Offline, permitido durante a aplicação da SD, a 

partir dessa sessão, ao determinar, com o comando específico para tal fim, o valor numérico da 

região. 

 

Figura 324 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    
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 Já a dupla  apenas traz o que foi solicitado no enunciado da subtarefa, em relação às 

representações nos registros algébrico e numérico, como ilustramos na Figura 325. A 

observação do pesquisador, no momento da aplicação dessa sessão da SD, permitiu verificar 

que esses estudantes não fizeram uso da tecnologia complementar, o GeoGebra Offline. 

 

Figura 325 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 Iremos agora analisar, na sequência, a próxima tarefa, , associada a uma análise da 

técnica explicitada na interface do App, para determinação do CM das FD. 

 

 

ANALISAR E DESCREVER O DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA QUE GERA 

A TÉCNICA PARA O CÁLCULO DAS COORDENADAS DO CENTRO DE MASSA, 

DA REGIÃO SOB O GRÁFICO DA FUNÇÃO F(X), DEFINIDA NUM INTERVALO 

DADO  E ACIMA DO EIXO OX, NA LÍNGUA MATERNA, COM PALAVRAS 

PRÓPRIAS, APÓS LEITURA E ENTENDIMENTO (PARA A VERIFICAÇÃO INICIAL 

CONSIDERE  E A = 1 E B = 5). 

 

Objetivo da : Analisar criticamente uma nova tecnologia, voltada ao estudo do CM para 

regiões delimitadas por gráficos de funções reais em x. 

 Indicamos os critérios no Quadro 96, excludentes entre si, para efetuar a análise dessa 

segunda tarefa ( ) do dispositivo. Em seguida, destacamos, na Tabela 52, o número de 

manuscritos associados a cada um desses critérios que estabelecemos.  

 

Quadro 96 – Critérios para a Análise da  – Sessão 4 (App) 

 
A dupla de estudantes consegue analisar e descrever em língua materna como ocorre a 
determinação do centro de massa para uma FD a partir do observado no App. 

 
A dupla de estudantes consegue analisar e descrever em língua materna como ocorre 
determinação do centro de massa para uma FD, porém, de forma muito distinta ao 
observado no App. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 52 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  – Sessão 4 (App) 

Critérios   
Q. P. E. D. 10 7 

% 59 41 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A maioria dos estudantes, junto com seus pares, foi capaz de descrever o que observaram 

após a leitura das técnicas ilustradas na interface do App, com suas descrições particulares, as 

quais levamos em conta a coerência das exposições. Baseados nesses relatos, estabelecemos 

que 59% das duplas podem ser classificadas no critério um ( ), e que o restante, equivalente a 

41% desses pares, de alguma forma, no decorrer de suas descrições sobre o que observaram, 

não conseguiram abarcar uma coerência em relação às técnicas expostas, como podemos notar, 

no recorte de práticas da , na Figura 326 (a). 

  

Figura 326 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    

 

 A  se equivoca ao relatar as informações presentes na interface do aplicativo, tentando 

explicitá-las de forma muito sucinta, o que abarcou apenas os detalhes iniciais, referentes à 

consideração da área abaixo da curva e acima do eixo das abscissas, para uma função real, 

formada pelo somatório de áreas de retângulos, cada vez com larguras menores e os seus 

respectivos CM. Visto isso, citou que a determinação do CM final, referente a essa região, era 
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dada apenas pela média dos outros centroides, não considerando a área total da região ou a 

densidade e a massa dessa representação. 

 Na Figura 327 (b), trazemos o recorte da  que, ao descrever sobre a técnica solicitada, 

de forma incorreta, explicita que a determinação do CM para uma FD ocorre multiplicando a 

área entre a curva e o eixo das abscissas e as coordenadas de x e y, respectivamente. 

 Nessas descrições, denotadas na Figura 327, constatamos que as duas duplas não foram 

capazes de fazer os devidos tratamentos e conversões, nas representações para os registros de 

língua materna e algébrico, considerados na interface do App, no momento de discorrer sobre 

esse processo, em seus manuscritos de práticas.  

 

Figura 327 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 De forma exitosa, observamos, na Figura 328, mediante a descrição no manuscrito da , 

que esses estudantes foram capazes de fazer bem os tratamentos e conversões nos registros 

(língua materna e algébrico), para determinação da técnica que determina o CM de uma FD, 

com vistas a transcrever esse processo, trazendo algo muito similar ao esperado por nós na 

análise a priori. 

 A terceira tarefa ( ) proposta no dispositivo está dividida em quatro subtarefas, que 

apresentamos a seguir. 
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 DETERMINAR O CENTRO DE MASSA DAS FD, EXECUTANDO AS SUBTAREFAS 

A SEGUIR: 

 
Calcular a área da região plana delimitada entre o gráfico da função real, 

, no intervalo entre – 1 e 3 e o eixo Ox, utilizando os 
registros algébrico e numérico. 

 Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, em , utilizando os 
registros algébrico e numérico. 

  
Calcular a área da região plana delimitada pelos gráficos da função real, 

 e a função real no intervalo entre 0 e 4, utilizando os 
registros algébrico e numérico. 

  Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, em , utilizando os 
registros algébrico e numérico. 

 

 Relativamente à , consideramos o enunciado de cada subtarefa, bem como os 

objetivos determinados durante a análise a priori e elaboramos critérios para a análise relativa 

às práticas efetivadas pelos estudantes envolvidos na aplicação da SD. 

 

 

Calcular a área da região plana delimitada entre o gráfico da função real,             

, no intervalo entre – 1 e 3 e o eixo Ox, utilizando os registros 

algébrico e numérico. 

 

Objetivo da : Calcular a área de uma figura diversa, limitada pelo gráfico de uma função 

real, e o eixo Ox, a partir de sua construção no plano cartesiano. 

 Os critérios excludentes, estabelecidos no Quadro 97, são os que estipulamos para 

analisar as práticas dos estudantes, em relação a essa subtarefa. 

 

Quadro 97 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 4 (App) 

 A dupla de estudantes calcula corretamente a área da FD. 
 A dupla de estudantes calcula incorretamente a área da FD. 
 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Na Tabela 53, trazemos as quantidades consideradas ao analisar o desenvolvimento das 

resoluções de , presentes nos manuscritos dos discentes. 
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Tabela 53 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  de  – Sessão 4 (App) 

Critérios    
Q. P. E. D. 15 1 1 

% 88 6 6 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A análise dessa subtarefa mostra um quadro muito favorável, na medida em que quase 

todas as duplas, num total de 88% presentes para execução dessa sessão, conseguiram 

determinar a área da FD considerada no App, com representações nos registros algébrico e 

numérico. Particularmente, no ato de analisar os manuscritos, decidimos considerar, mesmo 

não explicitado em suas soluções nesse ambiente papel/lápis, a representação, quando os 

estudantes discorriam, em língua materna, o comando utilizado para essa determinação, através 

do GeoGebra Offline. Nesse ambiente tecnológico digital, a representação algébrica foi 

necessária e bem-sucedida, pois os discentes, através dela, obtiveram a área, no registro 

numérico, solicitada. 

 Esses são os casos da  e da  que, mediante destaque de suas soluções, 

respectivamente na Figura 328 (a) e (b), verificamos que esses estudantes, usando como 

técnica o comando integralentre, no dispositivo digital offline, determinaram com a 

representação no registro algébrico e converteram para o registro numérico, encontrando o valor 

da área solicitada. A  traz a resposta com numeração decimal tratada para a fracionária, 

enquanto a  apenas o faz na decimal. 

    

Figura 328 – Execução pelas Duplas  e  da  de  – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    
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 Já a , que utiliza a representação no registro algébrico, desenvolvendo o processo de 

integração para o cálculo da área, após a conversão para o registro numérico, deixa incompleta 

a subtarefa, não fazendo o tratamento de subtração dos valores encontrados para cada limitante, 

substituído na primitiva encontrada (Figura 329), o que a enquadra no  da Tabela 53. Apenas 

uma dupla de estudantes não executou essa tarefa, por questões relativas ao tempo da            

sessão ( ). 

 

Figura 329 – Execução pela Dupla  da  de  – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 Seguindo para analisar a , iremos observar as práticas estudantis relativas à 

determinação da FD formada na primeira subtarefa de . 

 

 
Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, em , utilizando os registros 

algébrico e numérico. 

 

Objetivo da : Determinar as coordenadas do centroide, da figura limitada pelo gráfico de 

uma função real e o eixo Ox, indicada na subtarefa anterior. 

No Quadro 98, elencamos os três critérios excludentes entre si, para que ocorra a análise 

das práticas dos estudantes, relativamente a essa subtarefa dois. 

 

Quadro 98 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 4 (App) 

 A dupla de estudantes determina corretamente o CM da FD. 
 A dupla de estudantes determina incorretamente o CM da FD. 
 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Utilizamos a Tabela 54 para elencar as quantidades associadas, após verificação 

analítica dos manuscritos dos discentes, relativas aos critérios estabelecidos. 
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Tabela 54 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  de  – Sessão 4 (App) 

Critérios    
Q. P. E. D. 10 3 4 

% 59 18 23 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Nessa subtarefa, havia a necessidade de compreensão e utilização da técnica para 

determinação do CM de uma FD, ilustrada no aplicativo, em . Com resoluções corretas, 

atreladas ao , 59% dos pares de estudantes foram exitosos nesse sentido. A dupla , com 

recorte de solução para essa subtarefa, destacado na Figura 330 (a), determina, utilizando as 

representações no registro algébrico, apenas com um pequeno detalhe de incorreção na escrita 

(esquecimento do diferencial na integral), e, no registro numérico, após conversão com auxílio 

do GeoGebra Offline, o centroide da FD.  

 

Figura 330 – Execução pelas Duplas  e  da  de  – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    

 

 Já a dupla , sem utilizar a ferramenta digital offline, também com as representações 

nos registros algébrico e numérico, chegam ao resultado correto para as coordenadas do CM, 

em relação à FD da  (Figura 330 (b)). 
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Figura 331 – Execução pela Dupla  da  de  – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 Na Figura 331, podemos verificar a solução da , que, mesmo não contendo de 

maneira totalmente correta a escrita da integração (sem o diferencial), entendemos como válido 

esse processo ( ). Esses estudantes trouxeram as representações nos registros algébrico e 

numérico e afirmaram, em língua materna, terem utilizado o suporte do GeoGebra Offline. 

 Na sequência, faremos a análise da terceira subtarefa da , direcionada ao cálculo de 

área da próxima FD trazida em nova etapa do dispositivo digital.   

  

 

Calcular a área da região plana delimitada pelos gráficos da função real, 

 e a função real  no intervalo entre 0 e 4, utilizando os registros 

algébrico e numérico. 

 

Objetivo da : Calcular a área de uma figura diversa, limitada pelos gráficos de duas funções 

reais, a partir de sua construção no plano cartesiano. 

 Estipulamos os critérios excludentes, estabelecidos no Quadro 99, para analisar as 

práticas dos estudantes, em relação a essa subtarefa. Além disso, quantificamos esses critérios, 

com vistas nos manuscritos discentes, na Tabela 55. 

 

Quadro 99 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 4 (App) 

 A dupla de estudantes calcula corretamente a área da FD. 
 A dupla de estudantes calcula incorretamente a área da FD. 
 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 55 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  de  – Sessão 4 (App) 

Critérios    
Q. P. E. D. 7 2 8 

% 41 12 47 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Para essa nova determinação da área de uma FD, os estudantes não foram tão bem-

sucedidos quanto na , pois observamos que 41% encontraram esse valor de forma coesa 

( ), em sua maioria com suporte do dispositivo GeoGebra Offline, o que garante a 

representação no registro algébrico, durante a aplicação do DE, notada pelo pesquisador. 

Muitos dos pares de discentes não executaram essa subtarefa, alguns por entraves no tempo de 

duração da sessão, num total de 47% das duplas, associadas ao . 

 Durante o desenvolvimento da solução de , cujo recorte do manuscrito pode ser 

visualizado na Figura 332 (a), os estudantes, com o comando próprio para integração entre 

funções do GeoGebra, estabeleceram, com representações em língua materna e no registro 

numérico, o valor para a área da região limitada pelas funções reais, consideradas no enunciado 

da subtarefa. 

 

Figura 332 – Execução pelas Duplas  e  da  de  – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e    

 

 De maneira similar à , obtém o valor da área da FD, no registro numérico, e mesmo 

que tenha usado a tecnologia offline, trouxe a explicitação de sua técnica, com representação 

no registro algébrico, durante o desenvolvimento de sua resposta (Figura 332 (b)). 

 

Figura 333 – Execução pela Dupla  da  de  – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    
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 A dupla  não executa corretamente sua técnica, gerando um valor incorreto para a 

área da FD, pois considera, ainda com notação incorreta no registro algébrico, apenas uma das 

funções que delimita essa região, como destacamos na Figura 333.  

 A seguir, abordaremos a última subtarefa da , a , relativa à determinação do 

centroide da FD indicada na . 

 

 
Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, em , utilizando os registros 

algébrico e numérico. 

 

Objetivo da : Determinar as coordenadas do centroide, da figura limitada pelos gráficos 

das funções reais, indicadas na subtarefa anterior. 

No Quadro 100, destacamos os critérios excludentes entre si, para que ocorra a análise 

das práticas dos estudantes, relativamente à . 

 

Quadro 100 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 4 (App) 

 A dupla de estudantes determina corretamente o CM da FD. 
 A dupla de estudantes determina incorretamente o CM da FD. 
 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A Tabela 56 traz as quantidades de manuscritos que se enquadram em cada critério que 

estabelecemos para analisar essa subtarefa. Porém, ao observar esses resultados, verificamos 

que apenas sete duplas ( ) fizeram a execução sem encontrar o CM correto para a FD; 

enquanto 59% do total de pares de estudantes não executaram essa subtarefa ( ), 

principalmente por entraves na manipulação do App, ao atribuir os valores encontrados de 

forma incorreta, e atrelados ao tempo de desenvolvimento da sessão. 

  

Tabela 56 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  de  – Sessão 4 (App) 

Critérios    
Q. P. E. D. 0 7 10 

% 0 41 59 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Diferente da primeira determinação do CM para uma FD, ocorrida na , essa 

demandava uma adaptação da técnica observada pelos estudantes em , que agora tinha como 
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limitação da região duas funções reais. A maioria das duplas não conseguiu fazer o devido 

tratamento no registro algébrico, principalmente em relação à ordenada do CM, que na 

integração necessitava da diferença entre os quadrados das funções e não o quadrado da 

diferença, o que foi feito por muitos estudantes. 

 A dupla , ao desenvolver a sua resposta para a subtarefa, assim como quase todas as 

demais, como citados, no tratamento da representação no registro algébrico, ilustrado na      

Figura 334, considerou o quadrado da diferença, incorrendo no valor da ordenada do CM, não 

compatível com o esperado. 

 

Figura 334 – Execução pela Dupla  da  de  – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 Na Figura 335, destacamos a única dupla que foi capaz de se aproximar da técnica 

correta para encontrar o centroide da FD, a . Esses estudantes determinaram, em separado, o 

CM para cada função, considerando, cuja lei é dada por  e a parábola de equação 

, similarmente ao executado na , no registro algébrico, com conversão para o 

registro numérico, porém, ao tentar calcular as coordenadas do centroide da FD, as desenvolveu 

com o ostensivo escrito referente à média aritmética entre os valores de abscissas e ordenadas 

encontrados para cada uma das funções, como descrito.  

 

Figura 335 – Execução pela Dupla  da  de  – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    
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 Passaremos a analisar a última tarefa ( ) do dispositivo, que aborda as descrições feitas 

pelos estudantes, sobre os entraves encontradas durante as suas execuções.  

 

 

DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NA TAREFA , 

INCLUSIVE RELATIVAS À MANIPULAÇÃO DO APP. 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 

Os critérios excludentes de análise estabelecidos estão presentes no Quadro 101.  

Destacamos na Tabela 57 que apenas uma dupla não respondeu a essa tarefa, tendo 94% delas 

informado em seus manuscritos sobre os entraves, no decorrer desse dispositivo. 

 

Quadro 101 – Critérios para a Análise da  – Sessão 4 (App) 

 
A dupla de estudantes descreveu, em língua materna, as suas dificuldades na execução 
das tarefas do dispositivo. 

 
A dupla de estudantes não descreveu suas dificuldades na execução das tarefas do 
dispositivo, em língua materna, indicando que estas não ocorreram ou deixou a tarefa 
em branco. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 57 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  – Sessão 4 (App) 

Critérios   
Q. P. E. D. 16 1 

% 94 6 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Os estudantes da  relataram, em seus manuscritos, destacado na Figura 336, que o 

seu maior entrave durante as execuções no dispositivo se refere à observação da técnica para 

determinação do CM, explicitada na . Além disso, discorreram que, durante o 

desenvolvimento da terceira tarefa, as dificuldades se associaram ao cálculo das coordenadas 

do centroide da FD. 
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Figura 336 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

  

 A dupla  relata, com destaque na Figura 337, que, ao iniciar esse DE, nas primeiras 

tarefas, não se esbarrou com dificuldades. Afirma que, na primeira tarefa, não houve a 

necessidade da tecnologia offline do GeoGebra, apenas para verificação do que já haviam 

considerado como técnica. Na , entenderam o exposto no App, em relação à nova técnica no 

estudo do CM, porém, durante a terceira tarefa, os estudantes afirmaram que ocorreram entraves 

durantes as execuções e o tempo foi inimigo desse processo.  

 

Figura 337 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

Já os estudantes que fazem parte da  indicaram em sua solução, ilustrada na             

Figura 338, que os entraves durante a entrada de valores no App foi predominante, pois esses 

discentes afirmaram que utilizaram aproximações, mas verificaram que a tecnologia só aceitava 

como corretos os valores na forma fracionária (valores exatos). Outrossim, ponderaram que, 
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além desses, não encontraram muitas dificuldades, a não ser as relativas ao tempo de execução 

da sessão. 

 

Figura 338 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

  

Mesmo com as dificuldades na manipulação do aplicativo e com o tempo apertado para 

execução das tarefas, observamos que o processo de gênese instrumental ( ) foi 

pertinente e enriquecedor, em relação às técnicas abordadas. Os discentes, durante todo o 

processo, mediante o uso de ostensivos orais e visuais, na interação com seus pares e nas 

observações das representações no registro gráfico, como podemos ver na Figura 339, em 

relação àa , puderam enriquecer seu aprendizado perante o nosso objeto matemático principal 

da pesquisa, o CM. 

  

Figura 339 – Dupla em atividade na aplicação da SD – Sessão 4 (App) 

 
Fonte: Próprio autor 
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 As duplas , , iniciaram suas atividades da sessão com o DE associado 

ao App no GeoGebra. Recolhemos informações, em relação ao processo de execução das 

tarefas desse dispositivo, com o questionário online disponibilizado e especificamente ao que 

diz respeito à  do Quadro 49, destacamos as respostas dos estudantes: 

Acredito que uma das vantagens em começar pelo ambiente computacional 
GeoGebra foi achamos mais facilidade na atividade a ser desenvolvida, e as questões 
foram relativamente (comparando com os anteriores) mais adequadas ao tempo, no 
entanto, toda essa facilidade nos fez acreditar que o modelo concreto estaria de fato 
mais "fácil", onde na verdade tivemos bem mais dificuldade. No entanto, minha dupla 
não estava no seu melhor dia, então isso também fez com que tivéssemos mais 
entraves (no sentido de concordância). (Estudante 14 da ) 
A Vantagem foi ter noção de como modelar em funções as figuras do modelo concreto. 
Não vi desvantagens. (Estudante 2 da ) 
Começar pelo dispositivo tecnológico foi melhor, pois era mais fácil (visto que dessa 
vez foram dadas as fórmulas necessárias). (Estudante 16 da ) 

 

 O Estudante 14 da  discorre, em relação à sessão anterior, que as tarefas propostas 

nesse DE foram mais adequadas ao tempo do que no dispositivo anterior. Porém, assinala, em 

contrapartida, que encontraram maiores dificuldades no DE com modelos concretos e 

complementa que seu parceiro de dupla não estava muito bem para o desenvolvimento dessa 

atividade. 

 A indicação de haver desvantagens ao iniciar suas atividades com esse dispositivo, na 

sessão 4, e de propiciar uma melhor noção da modelagem para as funções que trabalharam logo 

após, no DE com modelos concretos, é o ponto de vista indicado pelo Estudante 2 da . Já o 

Estudante 16 da  afirma que a atividade da sessão a ser iniciada pelo App foi contribuinte em 

relação ao contato com as técnicas atreladas ao estudo do CM, o qual estavam abordando 

naquele momento.   

 Partiremos então para a apresentação das análises de práticas, do último dispositivo 

tecnológico digital, que está relacionado como o Teorema de Pappus-Guldin. 

 

5) Dispositivo experimental para análise das práticas dos estudantes, sobre os conceitos 

relacionados ao Teorema de Pappus-Guldin, utilizando o ambiente computacional 

GeoGebra. 

 

 Iniciamos a análise desse dispositivo pela primeira tarefa ( ), que visa à abordagem do 

conhecimento prévio acerca de distância entre ponto de reta, necessário para o bom 

desenvolvimento do nosso objeto de estudo nessa última etapa. 
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DETERMINAR A DISTÂNCIA ENTRE UM PONTO P E UMA RETA R (NA FORMA 

GERAL) DADOS, NO REGISTRO NUMÉRICO, PARA CADA CASO A SEGUIR (OBS: 

NÃO PROSSEGUIR ANTES DE EFETIVAR OS TRÊS ITENS, ALTERANDO OS 

VALORES NO APP). 

A) CONSIDERAR  E A RETA ; 
B) CONSIDERAR  E A RETA ; 
C) CONSIDERAR  E A RETA . 

 

Objetivo da : Determinar o valor de distâncias, entre retas e pontos dados, no plano 

cartesiano. 

No Quadro 102, consideramos três critérios excludentes, para desenvolvermos a análise 

das práticas dos estudantes nessa tarefa. Uma das duplas apenas, como quantificamos na Tabela 

58, não teve êxito ao tentar solucionar essa tarefa ( ), enquanto 94% desses pares de discentes 

foram bem-sucedidos nessa execução, atreladas ao critério . 

  

Quadro 102 – Critérios para a Análise da  – Sessão 5 (App) 

 A dupla de estudantes determina corretamente as distâncias das retas até o ponto. 

 
A dupla de estudantes não determina alguma distância ou determina incorretamente 
essas distâncias das retas até o ponto. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 58 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  – Sessão 5 (App) 

Critérios   
Q. P. E. D. 16 1 

% 94 6 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Na Figura 340, ao observar o recorte do manuscrito da , percebemos que esses 

estudantes, além de determinarem corretamente os valores das distâncias dos pontos até as retas, 

em cada item indicado, ainda discorrereram sobre o desenvolvimento dessas técnicas. 

Indicaram que, nos primeiros itens, por se tratar de distâncias de pontos em relação a retas 

paralelas aos eixos coordenados, apenas utilizaram o ostensivo visual, na representação 

propiciada pelo App, no registro gráfico, das situações, enquanto que, para o último caso, 

consideraram a técnica institucionalizada na educação básica, para distância de ponto à reta.  
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Figura 340 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 5 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 Os discentes pertencentes às duplas  e  também desenvolvem suas execuções, para 

essa primeira tarefa do DE, respectivamente ilustradas na Figura 341 (a) e (b), usando apenas 

a representação, com tratamentos devidos, no registro numérico. Esses estudantes indicaram os 

valores reais, não aproximados, para cada um dos itens, todas com a explícita utilização da 

técnica para cálculo da distância entre um ponto e uma reta.  

 

Figura 341 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 5 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

 A seguir, abordaremos a próxima tarefa do dispositivo, a , que visa a introduzir para 

cálculo de volume, para sólidos revolucionados, o Teorema de Pappus-Guldin. 

 

 

ANALISAR E DESCREVER O DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA QUE 

SUSTENTA A TÉCNICA PARA O CÁLCULO DO VOLUME DO SÓLIDO GERADO 

A PARTIR DA REVOLUÇÃO, EM RELAÇÃO A UM DADO EIXO R, DA REGIÃO 

PLANA DELIMITADA PELOS GRÁFICOS DAS FUNÇÕES REAIS  y = f(x) E y = g(x) 

NUM INTERVALO DADO , NA LÍNGUA MATERNA, COM PALAVRAS 

PRÓPRIAS, APÓS LEITURA E ENTENDIMENTO (PARA A VERIFICAÇÃO INICIAL 

CONSIDERE ,  E  E B = 3). 
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Objetivo da : Analisar criticamente uma nova tecnologia, voltada ao estudo do cálculo de 

volumes de sólidos de revolução, que configura o Teorema de Pappus-Guldin. 

 Indicamos os critérios no Quadro 103, excludentes entre si, para efetuar a análise dessa 

segunda tarefa ( ), do dispositivo. 

 

Quadro 103 – Critérios para a Análise da  – Sessão 5 (App) 

 
A dupla de estudantes consegue analisar e descrever em língua materna como ocorre a 
determinação do volume do sólido de revolução a partir do observado no App. 

 
A dupla de estudantes consegue analisar e descrever em língua materna como ocorre 
determinação do sólido de revolução, porém de forma muito distinta ao observado no 
App. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Destacamos, na Tabela 59, a contabilização das quantidades de manuscritos para cada 

um dos critérios considerados na análise das práticas estudantis. 

  

Tabela 59 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  – Sessão 5 (App) 

Critérios   
Q. P. E. D. 10 7 

% 59 41 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Cerca de 59% das duplas se associam ao critério um ( ), que indica o desenvolvimento 

dos estudantes no que diz respeito a serem capazes de analisar e descrever, em língua materna, 

sobre a técnica disposta na interface do App, para determinação do volume de um sólido de 

revolução, o que consideramos como o Teorema de Pappius-Guldin. 

 A dupla , com destaque do seu manuscrito exposto na Figura 342, é capaz de 

entender o que foi ofertado de informação pelo aplicativo sobre o Teorema indicado e 

transcreve, no ambiente papel/lápis, seu posicionamento. Os discentes discorrem que o cálculo 

da distância de um ponto até uma reta, propiciado pela tecnologia digital na , será útil para 

esse processo, bem como a determinação das áreas das regiões a serem rotacionadas, que 

supomos sabido pelos estudantes. Além disso, a  nota a possibilidade para determinar o 

volume, por outra técnica inicialmente proposta no App, que leva em consideração apenas as 

leis das funções que limitam a região a ser rotacionada.  
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Figura 342 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 5 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 Em contrapartida, 41% dos pares de estudantes não conseguiram estabelecer, de forma 

totalmente correta ou pelo menos com coerência aproximada, descrições compatíveis com o 

indicado no aplicativo, o que enquadramos como  (Tabela 59). Esse foi o caso da , que só 

destaca, em seu manuscrito (Figura 343), sobre a primeira técnica, voltada para a obtenção do 

volume de sólidos de revolução pela integração que contém a diferença entre as duas funções 

que delimitam a região a ser girada, não discorrendo até o momento específico do Teorema de 

Pappus-Guldin. 

  

Figura 343 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 5 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de    

 

 A terceira tarefa ( ) nesse dispositivo encontra-se dividida em quatro subtarefas, que 

apresentamos a seguir. 
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 DETERMINAR O CENTRO DE MASSA DAS FD, EXECUTANDO AS SUBTAREFAS 

A SEGUIR: 

 
Calcular a área da região delimitada pelos gráficos das funções reais,          

 e , para o intervalo entre – 2 e 2, utilizando os 
registros algébrico e numérico. 

 
Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, em , utilizando os 
registros algébrico e numérico e indicar o que acontece de particular nessa 
situação, em relação a esses valores. 

  

Determinar a distância do Centro, encontrado em , até a reta r, em cada caso, 

no registro numérico (OBS: Não avançar continuando, enquanto não efetuar 

os três casos): 

a) Considerar ; 
b) Considerar ; 
c) Considerar . 

  

Calcular o volume, gerado a partir da rotação da região delimitada em , em 
torno da reta, em cada caso na , no registro numérico, utilizando o Teorema 
de Pappus-Guldin. (OBS: Não avançar continuando, enquanto não efetuar os 
três casos). 

 

 Em relação à , consideramos o enunciado de cada subtarefa, bem como os objetivos 

determinados durante a análise a priori e elaboramos os critérios para a análise relativa às 

práticas efetivadas pelos estudantes envolvidos na aplicação da SD. 

 

 

Calcular a área da região delimitada pelos gráficos das funções reais,                      

 e , para o intervalo entre – 2 e 2, utilizando os 

registros algébrico e numérico. 

 

Objetivo da : Calcular a área de uma figura diversa, limitada pelos gráficos de duas funções 

reais, a partir de sua representação no plano cartesiano. 

 Os critérios excludentes, estabelecidos no Quadro 104, são os que estipulamos para 

analisar as práticas dos estudantes, em relação a essa subtarefa.  

 

Quadro 104 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 5 (App) 

 A dupla de estudantes calcula corretamente a área da FD. 
 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

Ao analisar as práticas dos estudantes, percebemos que a maioria, 82% das duplas, foi 

capaz de calcular corretamente a área da região considerada nessa subtarefa, podendo associar 
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esses pares de discentes ao  presente na Tabela 60, que contém as quantidades estabelecidas 

para os dois critérios propostos. 

  

Tabela 60 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  de  – Sessão 5 (App) 

Critérios   
Q. P. E. D. 14 3 

% 82 18 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Consideramos como correto os desenvolvimentos de técnicas onde ocorre a 

explicitação, no ambiente papel/lápis, dos tratamentos da representação no registro algébrico, 

convertida para o registro numérico, determinando assim o valor da área da FD ou em que 

discorreram sobre o comando usado no GeoGebra Offline, pois nesse processo o tratamento 

algébrico também está associado diretamente. Essa foi a opção que a  (Figura 344 (b)) 

utilizou em sua solução. 

 

Figura 344 – Execução pelas Duplas  e  da  de  – Sessão 5 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

 Já a dupla  optou por transcorrer o tratamento algébrico, de construção da integral, 

mesmo que também indicasse que utilizou a ferramenta offline para efetuar a conversão desse 

em representação no registro numérico. Destacamos essa resolução através do recorte de 

práticas ilustrado na Figura 344 (a). 

 O par de estudantes da  também discorre, com maior riqueza de detalhes quanto às 

manipulações efetuadas no GeoGebra e fora do App, para obtenção do valor da área da FD, a 

resolução que faz com correção, sendo esta destacada na Figura 345. 
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Figura 345 – Execução pela Dupla  da  de  – Sessão 5 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 Na sequência, iremos analisar a determinação do CM da FD presente na , na segunda 

subtarefa da . 

 

 

Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, em , utilizando os registros 

algébrico e numérico e indicar o que acontece de particular nessa situação, em relação 

a esses valores. 

 

Objetivo da : Determinar as coordenadas do centroide, da figura limitada pelos gráficos de 

duas funções reais, indicadas na subtarefa anterior, observando particularidades no processo. 

No Quadro 105, elencamos os três critérios excludentes entre si, para que  ocorra a 

análise das práticas dos estudantes, relativamente a essa subtarefa dois. 

 

Quadro 105 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 5 (App) 

 
A dupla de estudantes determina corretamente o CM da FD e indica a particularidade 
em relação aos valores. 

 
A dupla de estudantes determina corretamente o CM da FD mas não indica a 
particularidade em relação aos valores. 

 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 61 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  de  – Sessão 5 (App) 

Critérios    
Q. P. E. D. 8 5 4 

% 47 29 23 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Durante a execução dessa subtarefa, as duplas que foram bem-sucedidas, 47% do total de 

participantes da atividade na sessão, verificaram o posicionamento do CM para a FD mediante 
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observações na representação do registro gráfico disponibilizada no App, após a entrada dos dados. 

Esse fato pode ser comprovado observando as resoluções das duplas  e , cujos recortes de 

práticas se encontram destacados na Figura 346 (a) e (b).   

 Particularmente, na Figura 343 (b), os estudantes da  relatam que, por se tratar de uma 

região com simetria, foi possível, na determinação do CM, considerar esse fato e facilmente 

verificar que este objeto estava localizado no eixo das ordenadas, com abscissa nula. 

  

Figura 346 – Execução pelas Duplas  e  da  de  – Sessão 5 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

 Prosseguimos os nossos estudos analisando a terceira subtarefa, vinculada à , que aborda 

a determinação de distâncias entre o CM encontrado na  e as retas dadas.  

 

 

Determinar a distância do Centro, encontrado em , até a reta r, em cada caso, no 

registro numérico (OBS: Não avançar continuando, enquanto não efetuar os três 

casos): 

a) Considerar ; 
b) Considerar ; 
c) Considerar . 

 

Objetivo da : Determinar o valor das distâncias, entre as retas consideradas e o centroide 

de uma FD, no plano cartesiano. 

Elencamos, no Quadro 106, a partir do objetivo traçado, os critérios excludentes entre 

si, para que ocorra a análise das práticas dos estudantes, relativamente a essa subtarefa dois. 
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Quadro 106 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 5 (App) 

 A dupla de estudantes determina corretamente as distâncias das retas até o CM da FD. 

 
A dupla de estudantes não determina alguma distância ou determina incorretamente 
essas distâncias das retas até o CM da FD. 

 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os dados recolhidos após análise das práticas permitiram quantificar os critérios 

estabelecidos, conforme indicado na Tabela 62. 

 

Tabela 62 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  de  – Sessão 5 (App) 

Critérios    
Q. P. E. D. 9 1 7 

% 53 6 41 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Os estudantes da  alegam terem usado como técnica para execução dessa subtarefa, 

como destacamos na Figura 347 (a), o ostensivo escrito, distância entre ponto e reta, porém 

apenas para a situação onde a reta é oblíqua em relação ao eixo das abscissas. 

 

Figura 347 – Execução pelas Duplas  e  da  de  – Sessão 5 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   

 

 A última subtarefa da , que está ligada à prática do cálculo de volume, para os sólidos 

gerados pela revolução da FD da  em relação às retas consideradas em , será analisada 

na sequência. 

 

 

Calcular o volume, gerado a partir da rotação da região delimitada em , em torno 

da reta, em cada caso na , no registro numérico, utilizando o Teorema de Pappus-

Guldin. (OBS: Não avançar continuando, enquanto não efetuar os três casos). 
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Objetivo da : Calcular o volume dos sólidos de revolução, gerados pela rotação de uma 

FD, em torno de retas posicionadas de várias maneiras no plano cartesiano. 

 Os critérios que estabelecemos e são excludentes, presentes no Quadro 107, são os que 

estipulamos para analisar as práticas dos estudantes, em relação a essa subtarefa. 

 

Quadro 107 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 5 (App) 

 A dupla de estudantes calcula corretamente os volumes gerados pela rotação da FD. 

 
A dupla de estudantes não calcula algum volume ou calcula incorretamente esses 
volumes gerados pela rotação da FD. 

 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Boa parte dos estudantes não foi capaz de executar essa subtarefa, como podemos 

observar na Tabela 63, em relação ao critério . Cerca de 64% das duplas estão associadas a 

esse critério, na maioria das vezes por questões decorrentes ao tempo de aplicação da sessão. 

 

Tabela 63 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  de  – Sessão 5 (App) 

Critérios    
Q. P. E. D. 3 3 11 

% 18 18 64 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A dupla  consegue utilizar a técnica descrita em , como destacamos na             

Figura 348, calculando o volume para os sólidos gerados, por cada uma das rotações propostas, 

conforme as retas presentes na . Esses discentes trazem a representação de suas respostas, 

no registro numérico, no formato irracional. 

 

Figura 348 – Execução pela Dupla  da  de  – Sessão 5 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   
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 No desenvolvimento da , conforme ilustramos na Figura 349, os estudantes optaram 

pela representação numérica, no formato decimal aproximado, para os valores dos volumes dos 

sólidos que foram solicitados na subtarefa e também o fizeram utilizando a explicitação em 

língua materna sobre essa informação, com o Teorema de Pappus-Guldin, observado na .  

 

Figura 349 – Execução pela Dupla  da  de  – Sessão 5 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

  

 Três duplas apenas indicaram o cálculo de um dos volumes (Tabela 63), o do sólido 

gerado em relação à reta de inclinação oblíqua com o eixo das abscissas, isso se deu pois a 

determinação dessa distância foi a última a ser feita na subtarefa anterior e o App, abrindo o 

campo para inserção do valor do volume, pode ter induzido aos estudantes, em desatenção ao 

enunciado, a calcular apenas esse, esquecendo dos demais. 

 Seguindo para a quarta tarefa ( ) desse dispositivo, que se divide em quatro subtarefas, 

que apresentamos na sequência. 

 

 DETERMINAR O CENTRO DE MASSA DAS FD, EXECUTANDO AS SUBTAREFAS 

A SEGUIR: 

 

Calcular a área da região plana, da FDC formada pela delimitação dos gráficos 
das funções reais,  e , no intervalo 
entre 0 e 3, pelo retângulo de vértices  e pelo 
triângulo de vértices , utilizando os registros algébrico e 
numérico. 

 Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FDC, em , utilizando os 
registros algébrico e numérico. 

  Calcular a distância do Centro, encontrado em , até a reta , no 
registro numérico. 

  
Calcular o volume, gerado a partir da rotação da região delimitada em , em 
torno da reta r, na , no registro numérico utilizando o Teorema de Pappus-
Guldin. 
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 Em relação à , consideramos o enunciado de cada subtarefa, bem como os objetivos 

determinados durante a análise a priori e elaboramos critérios para a análise relativa às práticas 

efetivadas pelos estudantes envolvidos na aplicação da SD. 

 

 

Calcular a área da região plana, da FDC formada pela delimitação dos gráficos das 

funções reais,  e , no intervalo entre 0 e 

3, pelo retângulo de vértices  e pelo triângulo de 

vértices , utilizando os registros algébrico e numérico. 

 

Objetivo da : Calcular a área de uma figura diversa composta, limitada por gráficos de 

funções reais, e polígonos, cujos elementos para representação no plano cartesiano, são 

fornecidos. 

 Os critérios excludentes, estabelecidos no Quadro 108, são os que estipulamos para 

analisar as práticas dos estudantes, em relação a essa subtarefa. Infelizmente, apenas uma dupla 

executou essa tarefa, tendo êxito, e determinando a área solicitada, a qual associamos ao critério 

, na Tabela 64. 

 

Quadro 108 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 5 (App) 

 A dupla de estudantes calcula corretamente a área da FDC. 
 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 64 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  de  – Sessão 5 (App) 

Critérios   
Q. P. E. D. 1 16 

% 6 94 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Somente a  conseguiu executar a , como destacamos com o recorte do seu 

manuscrito de práticas, na Figura 350. Nessa resolução, os estudantes utilizaram a ferramenta 

tecnológica digital Offline para calcular a área entre as funções reais que faziam parte da FDC, 

com conversão para o registro numérico e adicionaram esse valor às áreas das FS que também 

compunham a figura total, através das técnicas convencionais institucionalizadas, para o 

triângulo e para o retângulo.  

 



487 
 

Figura 350 – Execução pela Dupla  da  de  – Sessão 5 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 Todas as outras duplas que não executaram a tarefa, o equivalente a 94% do total, se 

ligam às razões de tempo insuficiente na mobilização das tarefas do dispositivo. 

 Seguiremos então para as próximas subtarefas, que seriam analisadas com os critérios 

que estabelecemos e estão explicitados nos quadros indicados em cada uma delas. Porém, 

nenhuma dupla, por questões relativas ao tempo ou aos entraves ocorridos com a tecnologia 

digital do App, foi capaz de executá-las. 

 Portanto, apenas citaremos os enunciados das três subtarefas que seguem, com os 

respectivos objetivos definidos na análise a priori e os critérios que estabelecemos para analisá-

las, mas sem sucesso. 

 

 
Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FDC, em , utilizando os 

registros algébrico e numérico. 

 

Objetivo da : Determinar as coordenadas do centroide, da FDC, formada pelos gráficos das 

funções reais e polígonos, indicadas na subtarefa anterior, representados no plano cartesiano. 

No Quadro 109, elencamos os dois critérios excludentes entre si, para que ocorra a 

análise das práticas dos estudantes, relativamente a essa subtarefa dois. 

 

Quadro 109 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 5 (App) 

 A dupla de estudantes determina corretamente o CM da FDC. 
 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Calcular a distância do Centro, encontrado em , até a reta , no registro 

numérico. 

 

Objetivo da : Determinar o valor de distâncias, entre retas e o centroide de uma FDC, no 

plano cartesiano. 

Elencamos, no Quadro 110, a partir do objetivo traçado, os critérios excludentes entre 

si, para que ocorra a análise das práticas dos estudantes, relativamente a essa subtarefa dois. 

 

Quadro 110 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 5 (App) 

 A dupla de estudantes determina corretamente a distâncias da reta até o CM da FDC. 
 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
Calcular o volume, gerado a partir da rotação da região delimitada em , em torno 

da reta r, na , no registro numérico utilizando o Teorema de Pappus-Guldin. 

 

Objetivo da : Calcular o volume do sólido de revolução, gerado pela rotação da FDC, em 

torno de reta r, da subtarefa anterior, no plano cartesiano. 

 Os critérios que estabelecemos e são excludentes, presentes no Quadro 111, são os que 

estipulamos para analisar as práticas dos estudantes, em relação a essa subtarefa. 

 

Quadro 111 – Critérios para a Análise da  de  – Sessão 5 (App) 

 A dupla de estudantes calcula corretamente o volume gerado pela rotação da FDC. 
 A dupla de estudantes não executa a subtarefa. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Por fim, para esse dispositivo, abordamos a análise da última tarefa, a , que está 

associada aos entraves relatados pelos estudantes durante a execução de suas práticas efetivas. 

 

 

DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NAS TAREFAS 

 E , INCLUSIVE RELATIVAS A MANIPULAÇÃO DO APP. 

 

Objetivo da : Descrever o processo de execução das tarefas e subtarefas do DE, no que diz 

respeito aos entraves encontrados. 
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Os critérios excludentes de análise estabelecidos estão presentes no Quadro 112. Na 

Tabela 65, verificamos que apenas uma dupla de estudantes não executou essa tarefa. 

 

Quadro 112 – Critérios para a Análise da  – Sessão 5 (App) 

 
A dupla de estudantes descreveu, em língua materna, as suas dificuldades na execução 
das tarefas do dispositivo. 

 
A dupla de estudantes não descreveu suas dificuldades na execução das tarefas do 
dispositivo, em língua materna, indicando que estas não ocorreram ou deixou a tarefa 
em branco. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 65 – Dados relativos as práticas dos estudantes da  – Sessão 5 (App) 

Critérios   
Q. P. E. D. 16 1 

% 94 6 
Q.P.E.D – Quantidade de manuscritos contendo as Práticas Efetivadas pelas Duplas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A dupla de estudantes  alega, em seu manuscrito, como destacamos na                      

Figura 351 (a), que o empecilho ligado as suas execuções está associado ao tempo insuficiente, 

durante esse processo. Enquanto a  também encontrou entraves relativos ao tempo, mas 

também por falhas na tecnologia digital que a fizeram reiniciar a tecnologia e ter que refazer as 

tarefas para avançar novamente (Figura 351 (b)). Esses discentes ainda indicam que as 

dificuldades relativas ao aplicativo e execuções não os impediram de conhecer as técnicas, 

gerando possibilidades para desenvolvimento de tarefas futuras. 

 

Figura 351 – Execução pelas Duplas  e  da  – Sessão 5 (App) 

 
Fonte: Manuscritos de práticas efetivas de  e   
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Figura 352 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 5 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 Os discentes que fazem parte da  fazem colocações acerca do tempo insuficiente 

para concretização da totalidade de tarefas presentes no DE, destacando, na Figura 352, 

questões relativas às falhas no App, que os fizeram reiniciar as atividades, o que é inviável visto 

a linearidade seguida por essa tecnologia que os fazem ter que desenvolver novamente todo o 

processo já executado, a fim de alcançar o ponto em que pararam. 

 Ainda relatando sobre seus empecilhos, a  acrescenta que deve ocorrer uma revisão 

no App criado no GeoGebra, a fim de minimizar os problemas causados pelas falhas presentes 

neste. Porém, assinalam que, mesmo com os entraves discorridos, conseguiram ter bom acesso 

ao entendimento do objeto matemático presente nesse DE, bem como de suas manipulações no 

registro algébrico. 

 Por fim, observando o recorte de práticas da  para essa tarefa do DE, na Figura 353, 

os estudantes inferiram que as primeiras tarefas foram tranquilas, do ponto de vista de seus 

desenvolvimentos, conseguindo efetivá-las sem muitos problemas. Porém, durante a execução 

da , esses discentes, ao inserir os valores no App, o fizeram de forma não adequada, colocando 

valores aproximados, ao invés de exatos, o que foi percebido e corrigido na sequência. Além 

disso, afirmam terem compreendido a técnica principal do Teorema de Pappus-Guldin e o 

processo de desenvolvimento de quase todas as tarefas propostas. 
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Figura 353 – Execução pela Dupla  da  – Sessão 5 (App) 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas de   

 

 Mesmo com o processo de gênese instrumental ocorrendo com algumas falhas 

provenientes de problemas com a tecnologia, os estudantes foram capazes de interagir num 

ambiente de questionamentos, com os seus parceiros de duplas, mobilizando ostensivos orais e 

visuais, podendo fazer conjecturas e desenvolver hipóteses acerca do nosso objeto de estudo e 

seus requisitos associados, como podemos observar na Figura 354 (a) e (b), na desenvoltura 

das duplas  e , frente às execuções do aplicativo. A primeira delas, fazendo a leitura 

crítica da , enquanto a segunda, utiliza o GeoGebra Offline como suporte as suas práticas 

efetivas. 

 

Figura 354 – Duplas e  em atividade na aplicação da SD – Sessão 5 (App) 

 
Fonte: Próprio autor 

 



492 
 

 As duplas que iniciaram suas atividades da sessão com o DE associado ao App no 

GeoGebra foram as , . Recolhemos informações desses estudantes, 

através do questionário online, particularmente ao que diz respeito à  do Quadro 49, em 

relação ao processo de execução das tarefas desse dispositivo, e destacamos as respostas dos 

alguns deles a seguir: 

Nessas oficinas começar pelo ambiente computacional GeoGebra sempre foi 
vantajoso, porque a tecnologia facilita bastante não só entender os conceitos a serem 
discutidos, mas também as contas. Infelizmente esta vez tivemos um problema quando 
o programa reiniciou quando nós estávamos quase terminando o trabalho. Como o 
tempo estava muito curto nós decidimos não refazer tudo e passar pelos modelos 
concretos. (Estudante 29 da ) 
Iniciar com o GeoGebra foi de grande ajuda nesta oficina pois foi necessária uma 
revisão de conteúdos vistos em oficinas anteriores como CM e Volume, e com as dicas 
do próprio aplicativo tivemos um bom embasamento para as questões. Como ponto 
negativo destaco o grande número de atividades para um tempo incompatível que 
impossibilitou a resolução por completo da atividade. (Estudante 21 da ) 
As vantagens se pautam em ter noção de uma sequência didática a ser utilizada para 
a visualização do conteúdo proposto. Falando de maneira particular, a sessão 
tecnológica me permite uma base, e confiança maior, para que eu consiga entender 
a sessão seguinte, dessa forma acredito ser vantagem começar na sessão tecnológica, 
uma desvantagem ocorre com relação a base do modelo concreto que foi difícil 
abstrair e se adequar, pois as dificuldades, com relação a conteúdos prévios, 
impactaram no desempenho. (Estudante 28 da ) 

 

 Iniciar pelo dispositivo digital é sempre vantajoso para o Estudante 26 da , pois 

propicia um entendimento melhor das técnicas que circundam o objeto de estudo, bem como o 

desenvolvimento das representações nos diferentes registros. Porém, esse discente não ficou 

satisfeito, pelo problema ocorrido, durante a execução do DE, próximo ao final das atividades, 

com o App, que fez ele e seu parceiro terem que reiniciar o processo. 

  Já o Estudante 21 da  se pauta em seu relato nas questões relativas às muitas tarefas 

para serem executadas, o que não pode ser contemplado pelo tempo disponibilizado na sessão. 

Mas, indica que o aplicativo traz feedbacks que contribuem para a retomada dos conteúdos 

anteriores e dos que irão ser abordados naquele momento.  

 Por fim, o Estudante 28 da  gosta de iniciar pelos dispositivos voltados ao GeoGebra, 

por dar uma maior segurança na desenvoltura das técnicas, e frisa sobre o modelo concreto, que 

causa entraves no que diz respeito à abstração necessária proveniente de conteúdos prévios para 

garantir um bom desempenho. 

 Finalizamos essa etapa com exposição dos desenvolvimentos dos estudantes e seus 

respectivos pares, durante a aplicação da SD. Esse contato, mediante a análise das tarefas e 

subtarefas associadas à cada uma das cinco sessões propostas em nosso estudo do CM, permitiu 
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conhecermos os avanços, entraves, possibilidades e impossibilidades das tecnologias aplicadas, 

no processo de gênese instrumental ( ). 

 Partiremos agora para discorrer, a partir das informações das análises a priori e a 

posteriori, no que diz respeito pincipalmente às condições que mobilizaram ou não o 

aprendizado do CM, frente às práticas dos estudantes durante a aplicação da SD, em cada uma 

das sessões. Nesse momento, traremos o posicionamento pessoal de alguns discentes sobre o 

aproveitamento voltado ao estudo do CM na instituição de aplicação. 

  

7.4.3. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO CM NO DECORRER DA SD 

 

Tomando como base as informações presentes, tanto na análise a priori quanto na 

análise a posteriori, obtidas mediante aplicação das sessões de nossa SD, buscamos inferir 

sobre o processo de aprendizagem do objeto matemático CM. Para tanto, consideramos o 

posicionamento do pesquisador, partícipe ativo da aplicação da SD, e dos estudantes, que 

responderam ao questionário investigativo, cujas perguntas foram destacadas no Quadro 49. 

Avaliaremos, de forma sucinta, cada sessão, considerando as ponderações feitas para os 

dispositivos experimentais, associados a esses momentos. Iniciaremos essa avaliação pela 

primeira sessão, como segue. 

 

7.4.3.1. AVALIAÇÃO DA SESSÃO 1  

 

 Essa sessão, que abordou o estudo unidimensional do centro de massa, ainda 

considerado em nossa SD apenas como um ponto de equilíbrio a ser determinado em um 

sistema de massas pontuais, seja no DE com modelos concretos, seja no dispositivo do App 

GeoGebra. 

 Percebemos, durante a aplicação dessa sessão, que os estudantes se sentiram bastante à 

vontade com os instrumentos experimentais propostos, tanto os concretos quanto os digitais. 

Eles puderam, na quase totalidade dos casos, para todas as tarefas, executá-las, mesmo que com 

pequenos entraves, por exemplo, na conversão para representações nos registros algébrico ou 

de língua materna, das informações empíricas recolhidas nas experimentais. 

 Houve a mobilização de ostensivos táteis, em relação aos manuseios dos modelos 

concretos, bem como os visuais, nesses momentos. Durante o desenvolvimento do DE com 

tecnologia digital, principalmente relativas às representações no registro gráfico propiciadas 
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por essa última tecnologia. Os ostensivos orais também foram muito observados pelo 

pesquisador, durante todo o desenvolvimento da sessão, pois a comunicação entre os pares de 

discentes não cessava. Muitos gestos foram feitos para que ocorressem as execuções das tarefas 

atreladas aos dispositivos. 

 As variáveis didáticas estabelecidas na análise a priori foram determinadas com certa 

facilidade pelos estudantes nesse momento da nossa SD, bem como as competências e pré-

requisitos não foram grandes fatores de entraves frente ao desenvolvimento das técnicas usadas 

para solucionar as tarefas. 

 Do ponto de vista discente, quanto ao desenvolvimento da aprendizagem frente ao 

objeto de estudo, nessa etapa da SD, destacamos três relatos, que podem ser observados a 

seguir:        

Foi muito importante rever os conceitos de média, e aplicar sempre é interessante 
pois torna palpável o assunto. Lidar com as condições físicas é algo que 
individualmente gosto bastante, achei bem interessante como primeira atividade 
dessa oficina. (Estudante 23 da ) 
Foi muito bom o uso de material concreto para a aprendizagem do ponto de 
equilíbrio, ficou nítido que a medida tinha de ser certa para conseguir equilibrar os 
corpos na régua. As contas eram simples, porém com o modelo concreto facilitou a 
perceber que o peso fazia toda diferença no equilíbrio. (Estudante 8 da ) 
O conteúdo centro de massa, foi visto parcialmente no ensino médio. Porém, não de 
maneira prática o que contribuiu também para com a confusão de pensamento feita, 
já mencionada nesse questionário. Com isso, essa sessão levou a um progresso 
(mesmo que não tão imediato) do aprendizado do conteúdo, obviamente. Visto que, 
foi possível sanar equívocos em relação ao conteúdo e aprender de maneira 
inovadora. O que ao meu ver, o ato de aplicar o conteúdo na prática possibilita maior 
compreensão e interesse. (Estudante 27 da ) 

 

 Esses relatos foram retirados das respostas ao questionário aplicado, especificamente 

sobre a questão que trazia o seguinte enunciado: “Discorra sobre seu progresso em relação ao 

aprendizado do objeto matemático CM, ao final dessa sessão (inclusive, em relação às 

anteriores, caso haja)”. 

 Os estudantes que destacamos discorrem de forma geral, principalmente quanto ao DE 

com modelos concretos, que, nessa sessão, a possibilidade de manusear e experimentar visando 

à obtenção de conceitos, por alguns já conhecidos na educação básica (Estudante 27 da ), 

de forma palpável, foi indispensável para uma boa compreensão do objeto matemático em 

estudo. O Estudante 23 da  consegue estabelecer o conceito de média, como objeto não-

ostensivo mobilizado, com as novas técnicas observadas nessa sessão. A ideia física do CM se 

tornou melhor compreendida pelo Estudante 8 da , a partir da aplicação da SD. 

Assim, comprovamos que a familiarização e as interações (S(i) – O) revelaram, durante as 

nossas observações para essa sessão, que as duplas passaram por um processo de gênese 
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instrumental favorável ao desenvolvimento das praxeologias modeladas, vivenciadas ao longo da 

sessão, mostrando que o uso de tecnologias pode contribuir na compreensão e nas relações pessoais 

e institucionais do indivíduo com o objeto em estudo, em particular o CM, em sua dimensão 

unidimensional. Seguimos agora para avaliar a sessão dois da nossa SD. 

 

7.4.3.2. AVALIAÇÃO DA SESSÃO 2  

 

 Agora, discorremos sobre o que outrora, na sessão 1, consideramos como ponto de 

equilíbrio, as condições do CM para a dimensão bidimensional. Esse é o foco do estudo do 

nosso objeto de pesquisa na sessão dois.  

 Os estudantes, na execução das tarefas dessa sessão, ainda se mostraram bem 

confortáveis. Houve a mobilização dos ostensivos visuais, táteis e oral intensamente durante 

todo o processo vivenciado pelo discente, nesse momento da SD. Poucas tarefas ou subtarefas 

foram deixadas sem execução, pois as duplas foram capazes, agora com maior desenvoltura na 

tecnologia digital, porém, ainda com entraves na atribuição de valores nesse aplicativo, que 

precisavam ser exatos e não aproximados, como os discentes o fizeram, atrapalhando de alguma 

forma seu desenvolvimento. 

 A variável didática que gerou maior dificuldade em ser estabelecida foi a ordenação de 

pontos, tanto no sentido horário quanto no anti-horário, presente na tarefa inicial do DE com o 

App GeoGebra. Por dificuldade de conversão do registro numérico para o gráfico, pois nesse 

momento o dispositivo não ofertou essa última representação para as duplas, esse processo foi 

motivo de desconforto para muitos discentes. Porém, os demais momentos de tarefas, em ambos 

os dispositivos aplicados na sessão, foram relativamente tranquilos. 

 Alguns discentes chamaram a atenção para o fato de alguns corpos concretos, durante a 

manipulação de equilíbrio no plano cartesiano em forma de placa acrílica disponibilizado no 

kit de matérias experimentais, terem imperfeições que dificultavam um pouco a determinação 

do CM. Mas, esse fato não gerou grandes empecilhos na atividade. 

 Considerando a pergunta, citada na avaliação da sessão anterior (sessão 1), retirado do 

Quadro 49, recolhemos as opiniões dos estudantes, quanto ao desenvolvimento da 

aprendizagem frente ao objeto de estudo, nessa nova etapa da SD, com os três destaques a 

seguir:        

O aprendizado foi relevante considerando que os mesmos conceitos são aplicados na 
disciplina de Física I e por isso teve a interferência desses conhecimentos, mas julgo 
que são saberes complementares. Uma dúvida que persiste é quais os fatores que 
colaboram para que o centro de massa adquirido através dos cálculos seja distinto 



496 
 

do encontrado nos modelos concretos, e como são divergentes, então, qual é a sua 
real eficiência e como seria sua aplicação no cotidiano, como por exemplo, na área 
da Engenharia Civil?  De certa forma, apesar dessas lacunas, a parte teórica nesta 
sessão foi mais assimilada. (Estudante 7 da ) 
Já vi a matéria e conheço o conteúdo, mas ao ser abordado dessa maneira, está 
facilitando o entendimento de uma forma mais ampla. (Estudante 12 da ) 
Uma vantagem que a maioria teve, foi de ter visto esse assunto de centro de massa 
bidimensional na aula anterior de física, isso ajudou na resolução, apesar de que, 
com o conhecimento da oficina anterior já daria para desenvolver. Assim como na 
primeira oficina, essa também foi bem proveitosa, estou gostando de intercalar teoria 
e prática. (Estudante 5 da ) 

 

 Baseados nos relatos discentes, percebemos que ainda ocorre uma boa aceitação e 

aproveitamento do aprendizado relacionado ao objeto CM, na aplicação dessa sessão. Os 

estudantes indicam que, em momento paralelo, na instituição Física I, acompanharam a 

abordagem teórica desse objeto matemático, mas que, durante a aplicação da SD, houve grandes 

contribuições para o entendimento do mesmo. Apesar disso, o Estudante 7 da  se mostrou 

conflituoso no sentido de haver uma lacuna em seu entendimento frente ao estudo em questão, 

quando associou em seu relato indagações sobre diferenças de medições experimentais e 

teóricas, ocorridas nos DE, bem como sobre aplicabilidade desse objeto, principalmente na 

Engenharia Civil. 

 O pesquisador, na figura de professor da instituição de aplicação, pôde, em momento 

posterior a essa aplicação, tirar essas e outras dúvidas dos estudantes.  

 Inferimos, então, que até aqui o processo de gênese instrumental se deu a contento e 

propiciou uma situação confortável para os discentes, que têm um contato mais autônomo com 

o estudo do objeto nas sessões, o que não ocorria na praxeologia adotada comumente na 

instituição CDI1002. 

    A seguir, partimos para a avaliação da sessão 3 da nossa SD, acerca do centroide de 

figuras planas. 

 

7.4.3.3. AVALIAÇÃO DA SESSÃO 3  

 

 Na terceira sessão, abordamos o estudo do CM ou considerado também agora como 

centroide, de figuras planas simples (FS) e suas composições (FC).  

 Algumas variáveis didáticas a serem mobilizadas no processo de aplicação e definidas 

em nossa análise a priori acarretaram muitas dificuldades, pois alguns estudantes não 

conseguiram associar os devidos conhecimentos prévios para as execuções nesses momentos, 

ou não os possuíam. 
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 Uma das variáveis que causou grandes entraves foi a determinação da área do triângulo 

escaleno disposto no plano cartesiano,  no DE tecnológico digital, de tal forma que havia a 

necessidade de associar esse processo ao cálculo de outras áreas ou utilizar técnicas que não 

estão ligadas às instituições da educação básica, o que ocorreu de forma bem sucedida para 

certas duplas. Alguns estudantes, mesmo conseguindo posteriormente, levaram muito tempo 

para executar essa subtarefa, atrapalhando o restante do seu desenvolvimento. 

 Outra variável que foi um empecilho para alguns estudantes está associada à 

determinação do CM da FDC com retirada de um círculo, além disso, as representações, no 

registro gráfico, durante o desenvolvimento do DE com modelos concretos, foram citadas por 

algumas duplas como trabalhosas.  

 Mas, a aplicação dessa sessão propiciou, aos discentes, novamente, um momento com 

mobilizações constantes de ostensivos visuais, táteis e orais, que foram de grande auxílio na 

determinação de conjecturas para as execuções das tarefas dos dispositivos. 

 Assinalamos aqui que o tempo foi um fator gerador de problemas nessa sessão. Foi 

necessário estender um pouco o prazo de aplicação de 100 minutos para 130 minutos, mas, 

ainda assim, algumas duplas não cumpriram algumas subtarefas.    

 Retirado do Quadro 49, continuamos a considerar a pergunta explicitada na avaliação 

da sessão 1, referente à questão 3 ( ), que traz as opiniões dos estudantes relativas ao 

desenvolvimento da aprendizagem frente ao CM, agora para figuras planas simples (FS), com 

os três destaques a seguir:   

Agora, visto que já estamos na terceira sessão, estamos nos habituando a ler e 
entender melhor, o que ajuda a não errarmos muito língua materna e sobretudo 
conseguir resolver as tarefas e subtarefas.  Visto isso, tenho uma visão mais ampla 
do quão auxiliador na didática o método pode ser, o quão produtivo para 
processarmos o conhecimento de forma consolidada, com alguns aperfeiçoamentos 
creio que mesmo que julga cálculo como algo distante no aprendizado, poderá 
apreender de modo satisfatório. Reitero que na sessão em questão poderíamos ter 
trabalhado apenas uma figura simples e as outras duas compostas, ou o inverso, para 
mesmo otimizarmos tempo e acrescer na qualidade do pensamento que deve ser 
desenvolvido! (Estudante 14 da ) 
Isso serviu para mesclar conhecimentos de física que tínhamos visto na aula passada 
e de cálculo, para achar o centro de massa, e isso facilita nosso aprendizado. 
(Estudante 16 da ) 
Aprendi muita coisa através dessa oficina e pude compreender melhor o que é centro 
de massa. (Estudante 32 da ) 

 

 Os estudantes, em sua maioria, permaneceram favoráveis ao processo, como 

observamos nos relatos feitos. Para o Estudante 14 da , a metodologia proporcionada com a 

aplicação de nossa SD é de grande valia, aproximando mais o aprendizado de Cálculo (enquanto 

componente curricular) para os discentes. Indica também que agora ocorre um maior conforto 
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para as conversões, principalmente de língua materna para os demais registros, o que, outrora, 

nas sessões anteriores, ainda se encontrava em defasagem. Além disso, quando o Estudante 16 

da  destaca que o desenvolvimento da atividade “mescla” o que ensino na instituição de 

Física I com a de CDI1002, isso se referindo a um processo interdisciplinar, visando ao nicho 

ecológico do nosso objeto. 

 Portanto, mesmo com alguns entraves, podemos ainda afirmar que o processo de gênese 

instrumental foi válido e ainda mantém uma boa relação , atrelada ao uso das 

tecnologias presentes em nossa SD. As relações pessoais e institucionais do indivíduo com o 

objeto de estudo se mantêm em progresso. Seguiremos então para avaliar a próxima sessão, a 

quarta da nossa SD. 

    

7.4.3.4. AVALIAÇÃO DA SESSÃO 4  

  

 A quarta sessão da nossa SD, atrelada ao estudo do CM para regiões limitadas por 

funções, que indicamos por FD, foi executada com alguns entraves. Porém, essas dificuldades 

não foram predominantes no sentido de impedir o desenvolvimento dos estudantes, frente ao 

objeto matemático de estudo. 

 O dispositivo com modelos concretos, nessa sessão, foi causador de algumas angústias 

para os discentes, pois os pré-requisitos para construção de leis de funções, a partir do esboço 

de seus gráficos, no plano cartesiano, não ocorre com frequência na educação básica. Essa foi 

uma variável didática pouco alcançada pelos estudantes na execução de suas tarefas, nesse 

momento de aplicação. 

 Lidar com a leitura, bem como a transcrição, com representações em língua materna e 

no registro algébrico, foi outro ponto associado às variáveis didáticas, que não foi bem 

consolidado pelos estudantes ao verificarem a técnica exposta para determinação do CM das 

FD no App GeoGebra.  

 Ocorreu ainda nessa sessão muitas mobilizações de ostensivos táteis, frente aos modelos 

concretos para representação das FD no registro algébrico, em ambiente papel/lápis, nos 

manuscritos de práticas, bem como dos ostensivos visuais e orais, para ambos os DE da sessão. 

Os não-ostensivos associados às tarefas nem sempre eram mobilizados, como é o caso das leis 

para as funções reais, a partir de suas representações no registro gráfico, no DE com modelos 

concretos. 

 Essa foi uma sessão com predominância de representações algébricas, visto que a 

utilização de competências, ligadas ao cálculo de áreas com integração, eram necessárias, bem 
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como durante a técnica para determinação do CM. Mas, esse tipo de mobilização foi positivo e 

auxiliado pelo aplicativo GeoGebra Offline, na qual a quase totalidade dos estudantes, de posse 

das sintaxes e comandos necessários a essa ferramenta tecnológica, conseguiram torná-la viável 

ao desenvolvimento de suas respostas. 

 Destacamos que, antes de iniciar as atividades, o pesquisador, na figura de professor da 

instituição de aplicação, necessitou institucionalizar os objetos ligados ao estudo do CM, que 

foram abordados na SD até então, mesmo que de maneira sucinta. Esse momento consumiu 30 

minutos da oficina na quarta sessão, havendo a necessidade de considerar uma extensão, para 

a duração de tempo um pouco maior no final (cerca de 20 minutos), porém, isso causou 

desconforto para alguns estudantes que não foram capazes de finalizar suas tarefas. 

 A mesma pergunta lançada na sessão 1, presente no Quadro 49, continuou a ser 

considerada ( ), visando a colher informações discentes relativas ao desenvolvimento da 

aprendizagem frente ao CM na quarta etapa da nossa aplicação. Com vistas a isso, consideramos 

três relatos de estudantes destacados a seguir: 

Não conseguimos concluir a parte do GeoGebra, e decidimos começar a parte de 
modelos concretos, porém, depois descobrimos que nosso resultado foi correto e foi 
um entrave do App. Logo, após saber disso, concluímos que aprendemos o conteúdo 
de maneira correta. (Estudante 3 da ) 
Apesar de não ter completado toda a tarefa, para os dois DE's, esta foi a oficina mais 
interessante e madura, com cálculos de integrais definidas e uma análise mais 
abstrata das figuras diversas para realização das tarefas. Dessa forma, acredito que 
estamos progredindo no assunto Centro de Massa com o auxílio da oficina 
tecnológica proposta. (Estudante 33 da ) 
Tivemos apenas um progresso no ambiente computacional, sendo assim na área de 
modelos concretos estamos decaindo a cada oficina que se passa.                     
(Estudante 17 da ) 

 

 O Estudante 3 da  traz, em seu relato de opinião, que aprendeu o conteúdo de forma 

correta e que havia pensado diferente, pois, ao tentar inserir o valor encontrado no App, no 

momento da aplicação da sessão, por problemas no aplicativo, isso não foi possível. Esses 

problemas também foram relatados por outros discentes nessa fase da SD, o que está sendo 

revisto pelo pesquisador para futuras aplicações. Porém, alguns entraves relativos à inserção de 

dados na tecnologia digital ocorreram pela manipulação incorreta dos discentes, ao tentarem 

colocar no App valores aproximados em detrimento aos valores reais que precisavam ser 

considerados. 

 A partir dessa sessão, o trabalho com os modelos concretos se tornou mais intenso e 

necessitando de mais pré-requisitos para execução das tarefas, o que não agradou muito o 

Estudante 17 da . Em contrapartida, o Estudante 33 da  observou uma maturidade no 

processo dessa sessão, em relação ao desenvolvimento do CM, pois, para este sujeito, a 
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abordagem do objeto está com um viés mais abstrato, proveniente das representações algébricas 

inerentes ao desenvolvimento de estudos ligados diretamente ao cálculo integral. 

 Houve um pequeno retrocesso na relação pessoal e institucional dos indivíduos no 

processo da gênese instrumental, especificamente na tecnologia com modelos concretos, mas 

nada que impedisse o avanço do estudo do CM, principalmente num viés mais desenvolvido, 

com o aparato tecnológico digital. 

 Seguiremos para traçar as considerações perante a avaliação da última sessão da 

aplicação da SD. 

 

7.4.3.5. AVALIAÇÃO DA SESSÃO 5  

 

 A última sessão da nossa SD, versando sobre a temática principal do Teorema de 

Pappus-Guldin, ocasionou entraves que geraram à não execução de algumas subtarefas, por 

todas as duplas participantes. 

 O tempo foi o fator de maior causa para impedimento das execuções, referentes às 

últimas subtarefas do DE no App GeoGebra, o que também incorreu por questões relativas às 

falhas nessa tecnologia, durante a aplicação da sessão. 

  A variável didática menos alcançada, além das associadas às subtarefas não respondidas, 

foi a ligada à representação no registro algébrico para as leis das funções que compunham a 

FDC, considerada durante a utilização do DE com modelos concretos. 

 Mesmo diante dessas dificuldades, nessa sessão, os ostensivos táteis foram muito 

utilizados pelos estudantes, no momento da determinação do CM da FDC, e da movimentação 

para gerar o sólido rotacionado em torno de uma reta, com os modelos concretos. Além desses 

ostensivos, foram mobilizados também os visuais e orais, durante toda a sessão, principalmente 

para conversão do registro gráfico para o algébrico, durante o desenvolvimento do DE com 

tecnologia digital. 

 Os estudantes puseram em prática, sem muitos empecilhos, utilizando a representação 

no registro gráfico, com posterior conversão para os registros algébrico e numérico, o cálculo 

de áreas de regiões planas com integrais e a determinação do CM, também associado às técnicas 

que utilizam integração, mostrando progresso em relação à sessão anterior, nesse sentido. 

 Para recolher as informações discentes relativas ao desenvolvimento da aprendizagem 

frente ao CM nessa etapa da nossa aplicação, com base na pergunta explicitada na sessão 1, 

presente no Quadro 49 ( ), destacamos três relatos de estudantes, que são transcritos na 

sequência:        
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Essa oficina foi a mais complicada de entender matematicamente. Como o tempo foi 
muito curto não deu para pensar muito bem no raciocínio atrás dos conceitos então 
teremos que rever isso individualmente depois. Mas no geral eu avancei muito no meu 
conhecimento do objeto matemático Centro de Massa e também no uso da tecnologia 
GeoGebra. (Estudante 29 da ) 
Nessa última etapa, foi possível compreender os teoremas propostos para o cálculo 
das áreas da superfície e também o volume de sólidos de revolução. Afirmo, que os 
conhecimentos prévios em Integrais foram extremamente importantes para o 
desenvolvimento das questões. Em relação ao meu desenvolvimento, creio que tive 
mais facilidade e me senti mais confortável em desenvolver as atividades. No modelo 
concreto, o único entrave para andamento da questão foi o tempo ,pois ,já tínhamos 
ultrapassado o horário  proposto é assim não conseguimos iniciar essa etapa. 
(Estudante 34 da ) 
Penso que esta oficina nos possibilitou uma maior concepção tanto do tratamento do 
conteúdo nos registros gráfico/algébrico/numérico/língua materna, quanto da 
dimensão concreta do aparato através do manuseio dos modelos fornecidos. Um 
ponto interessante que deve ser enfatizado, trata-se do dinamismo das 05 sessões 
desenvolvidas tendo objetivos bem definidos, os quais nos conduziram a uma 
apropriação eficiente do ente matemático. Nesse viés, acredito que esta metodologia 
foi bastante positiva, embora tivemos alguns entraves operacionais, técnicos, como 
também oriundos de requisitos básicos advindos do ensino básico. Avalio 
positivamente a forma como foi conduzida às sessões, entretanto faço um mero 
adendo no que se refere à correção de falhas técnicas no app, como também ao tempo 
para resolução das tarefas. De maneira pessoal, penso que esta oficina deve ser 
aplicada novamente, talvez trazendo novos artifícios e aplicadas a conteúdos 
específicos pertencentes à ementa curricular. (Estudante 30 da ) 

 

 Em geral, para essa sessão, os estudantes citam entraves relacionados ao tempo e 

algumas dificuldades com o aplicativo tecnológico, bem como as manipulações dos modelos 

concretos que demandam maior abstração, porém, o Estudante 30 da  indica em seu 

depoimento que essas atividades possibilitaram uma desenvoltura maior no que diz respeito às 

representações em diferentes registros, num processo dinâmico complementado pelas demais 

etapas anteriores, propiciando uma metodologia estimuladora, que, mesmo com ajustes, precisa 

ser utilizada com outros objetos matemáticos. Os Estudantes 29 e 34, das duplas  e 

respectivamente, afirmam positivamente sobre seu desenvolvimento frente aos estudos 

associados à sessão, bem como da tecnologia aplicada, principalmente relativa ao App 

GeoGebra. 

 Observamos então que houve um processo de gênese instrumental válido, mesmo com 

dificuldades em seu desenvolvimento e a falta de execução em algumas subtarefas. 

 Partimos agora para analisar e discorrer sobre uma avaliação sequencialmente aplicada 

após a SD, sem ainda a devida institucionalização do objeto pelo professor de CDI2001, mas 

contendo tarefas ligadas às etapas percorridas pelos estudantes durante as aplicações. 
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7.5. INSTRUMENTO AVALIATIVO APLICADO NO AMBIENTE PAPEL/LÁPIS 

SOBRE O CM   

 

 Após a aplicação da SD, uma semana depois, o pesquisador, na postura de professor de 

CDI1002, utilizou um instrumento avaliativo (Apêndice, p. 542 e 543), com vistas à verificação 

da aprendizagem dos estudantes, em ambiente papel/lápis, sobre todo o estudo abordado na SD, 

referente ao objeto matemático CM, durante as cinco sessões. 

 O material avaliativo continha cinco tarefas, cada uma específica, propositalmente, dos 

estudos abordados nas sessões da nossa SD, e deveria ser desenvolvido individualmente pelos 

discentes, num tempo máximo de 60 minutos. Todos os 34 discentes, participantes da SD, 

efetivaram essa atividade. 

 Não houve aula prévia para institucionalização do objeto matemático CM, 

anteriormente a essa avaliação, apenas consideramos o conhecimento adquirido pelos 

estudantes durante o desenvolvimento das atividades atreladas à Sequência Didática, ocorrida 

em cinco sessões. Além disso, após a aplicação desse instrumento, recolhemos informações, 

novamente utilizando um questionário investigativo (Apêndice, p. 601), visando a obter 

informações quanto à análise dos erros de cada discentes durante a execução das tarefas, bem 

como sobre o aprendizado adquirido na SD para efetivação desse momento. 

 A primeira tarefa abordava a determinação do ponto de equilíbrio para massas pontuais, 

localizadas em pontos determinados de uma reta numérica, conforme enunciado a seguir. 

 

 Determinar, com representações nos registros numérico e gráfico, para toda a situação, o 
centro de massa entre corpos dispostos na reta, nas posições – 2, 5, 7 e 13, com massas 
respectivas de 5 kg, 3 kg, 2 kg e 3 kg. 
 

 Do total de discentes presentes nessa aplicação, 88% foram capazes de executar essa 

tarefa sem nenhuma dificuldade, explicitando, com as representações nos registros numérico e 

gráfico, todo o processo, como podemos observar na Figura 352, no desenvolvimento do 

Estudante 16 da . Esse discente, bem como outros, em sua execução gráfica, utiliza a mesma 

situação disposta na interface do App GeoGebra aplicada na primeira sessão, com a ilustração 

do triângulo, representando uma balança, posicionado no CM.  
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Figura 355 – Execução do Estudante 16 da  na  – Parcial 10 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas na Parcial 10 do Estudante 16  

 

 

 Apenas quatro discentes, durante seu processo, incorreram em erros, associados à 

atenção por esses sujeitos, quanto ao valor determinado para o ponto de equilíbrio entre os 

corpos do sistema considerado. Por exemplo, o Estudante 20 relata, em sua autoanálise de erros, 

esse posicionamento se referindo a entraves tanto no registro numérico quanto no gráfico:  

 

Errei por falta de atenção em relação a posição de uma das partículas, na hora de 
fazer os cálculos, e também no registro gráfico utilizei uma posição que não existia. 
A partícula tinha posição 5 e usei 3. (Estudante 20 da ) 

 

 Como segunda tarefa desse instrumento avaliativo, temos a abordagem bidimensional 

do CM, numa distribuição de corpos em posições cartesianas, como destacamos no enunciado 

a seguir: 

 

 Determinar, com representações nos registros numérico e gráfico, para toda a situação, o 

centro de massa entre corpos dispostos no plano, nos pontos  

e , com massas respectivas de 5 g, 7 g, 10 g, 4 g e 7 g. 

 

 Similarmente à , o desempenho dos estudantes foi bastante positivo no que se refere 

ao cumprimento total dos objetivos da tarefa. Cerca de 91% desses sujeitos, partícipes da 

atividade, foram capazes de estabelecer o posicionamento bidimensional do CM, para os corpos 

dispostos no plano cartesiano, com representações nos registros numérico e gráfico, como é 

possível perceber na ilustração da Figura 353, acerca da resolução do Estudante 33 da . 
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Figura 356 – Execução do Estudante 33 da  na  – Parcial 10 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas na Parcial 10 do Estudante 33  

 

 Nesse momento, apenas três discentes não executaram corretamente a tarefa, por 

manipulações, no registro numérico, que geraram o posicionamento incorreto do CM, como 

destacamos a seguir, no relato do Estudante 30, sobre os erros inerentes a esse desenvolvimento, 

que destaca entraves também no registro gráfico. 

Não representei no gráfico o CM (Erro de atenção no Registro Gráfico); 
Em virtude da pressa, pois fiz esta questão no final do tempo de aplicação da 
avaliação, acabei cometendo erro ao lançar os dados na fórmula para se encontrar 
o CM, e consequentemente não determinei corretamente o mesmo (Erro de Atenção 
no Registro Numérico). (Estudante 30 da ) 

 

 Em relação a terceira tarefa, específica para o trabalho com o CM de uma FD, conforme 

o enunciado indicado a seguir, apenas nove discentes do total conseguiram resolver na 

totalidade com certa correção o solicitado para execução.  

 

 Calcular a área da região plana R, limitada pelas curvas de equações  e                     

, no intervalo do domínio de – 1 a 2,  fazendo a representação de R no registro 

gráfico, e determinar, nos registros algébrico e numérico, o seu centroide. 

 

 Diferente das tarefas anteriores, estabelecemos como critério para verificar as execuções 

feitas pelos estudantes, nesse momento, a aceitação de pequenos deslizes de atenção, no 

tratamento das integrações, em suas representações no registro algébrico, bem como os que 

ocorreram no decorrer do registro numérico. Esse é o caso do Estudante 13 da  (Figura 354), 
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que incorreu em empecilhos apenas na conversão para a representação no registro numérico, 

no momento de determinação das coordenadas do CM da FD, o que mesmo assim 

estabelecemos como uma tarefa efetivada de forma correta. Além disso, decidimos classificar 

os acertos parciais, quanto a algumas subcategorias de erros, no decorrer da análise dessas 

soluções discentes.  

 

Figura 357 – Execução do Estudante 13 da  na  – Parcial 10 

 

Fonte: Manuscrito de práticas efetivas na Parcial 10 do Estudante 13  
 

 Quanto a essas subcategorias para acertos parciais, percebemos que 56% dos estudantes 

foram capazes de fazer a representação da FD no registro gráfico, com esboço no plano 

cartesiano, e determinar, no registro algébrico, com posterior conversão para o numérico, o 

valor referente à área dessa região, com aproximação. 

 Em relação às coordenadas do CM, os estudantes tiveram melhor desempenho com a 

abscissa do centroide da FD do que com a ordenada, pois 35% dos sujeitos conseguiram 

estabelecer o primeiro valor, em detrimento do segundo, com 29% dos discentes enquadrados. 

Esse fato, que indica uma diferença entre o  e o , se dá principalmente pelo ostensivo ligado 

à técnica para obtenção da ordem a ser representada no registro algébrico, com uma integração 

da função resultante entre a subtração dos quadrados das leis que delimitam a FD, porém em 

suas soluções alguns estudantes consideravam o quadrado da diferença.  

 Durante a autoanálise de erros, também do Estudante 13, este consegue perceber 

perfeitamente seus entraves durante o processo de execução, inclusive observa que, no gabarito 

disponibilizado pelo docente de CDI1002, existe um erro na representação no registro 

algébrico, ao manipular o polinômio da integração do , conforme destacamos na sequência. 
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Até comecei bem, achei a área correta, porém ao tentar calcular o  me confundi 
com um sinal na integral de " ", fazendo com que a minha resolução ficasse errada, 
por um erro de atenção no registro algébrico. Já no  diria que minha resposta está 
correta, aparentemente o professor cometeu um erro de atenção ao abrir o quadrado 
da função . (Estudante 13 da ) 

 

 A quarta tarefa, proposta no instrumento avaliativo, cujo enunciado destacamos a seguir, 

estava voltada para a determinação do CM para uma FDC, contendo para sua limitação uma 

parábola, uma reta, um triângulo e um retângulo. 

 

 Calcular a área da região plana F, formada pela figura composta, delimitada pelos gráficos 

das curvas de equações  e , no intervalo do domínio de 0 a 2, pelo retângulo 

de vértices   e pelo triângulo de vértices , 

fazendo a representação de F no registro gráfico. Determinar, nos registros algébrico e 

numérico, o seu centroide. 

     

 Assim como na anterior, analisamos essa tarefa conforme a classificação em acertos 

parciais durante as execuções efetivadas pelos estudantes. Apenas dois discentes foram capazes 

de completar, de forma correta, a quarta tarefa. Um dos estudantes que obteve êxito em seu 

completo desenvolvimento foi o Estudante 2 da , como podemos observar, a partir do recorte 

de suas práticas, destacado na Figura 358. 

 

Figura 358 – Execução do Estudante 2 da  na  – Parcial 10 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas na Parcial 10 do Estudante 2  
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 O Estudante 2, durante a execução de sua técnica, desenvolve corretamente as 

representações necessárias, com os devidos tratamentos, tanto no registro algébrico, com 

posterior conversão para o numérico, quanto no gráfico, como solicitado no enunciado da tarefa. 

 Mas, a maioria dos discentes, por questões inerentes às dúvidas sobre conversões e 

tratamentos nos registros, bem como relativas ao tempo para desenvolvimento do instrumento 

avaliativo, não foi capaz de efetivar por completo a tarefa. Porém, pudemos perceber, diante 

das análises efetivadas, que 59% dos discentes conseguiram fazer a representação da FDC no 

registro gráfico, convertendo as informações do enunciado, da língua materna, bem como 53% 

e 50% desses estudantes calcularam as áreas respectivas da FD presente da composição, a 

formada pela limitação da parábola, da reta e das FS (triângulo e retângulo). O cálculo da área 

da FD se deu exclusivamente pelo tratamento da representação no registro algébrico, com os 

ostensivos escritos ligados aos não-ostensivos associados ao processo de integração definida 

para esse fim. 

  Além disso, 32% dos estudantes determinaram, com representações no registro 

numérico, as coordenadas do centroide para as FS, enquanto apenas 15% e 9%, 

respectivamente, obtiveram os valores de  e de , na indicação do CM da FD. Particularmente 

para o , as incorreções no desenvolvimento dos discentes que tentaram chegar a esse resultado 

estão associadas, já observado similarmente na tarefa três, ao uso do ostensivo escrito incorreto 

para essa técnica. Com isso, para determinação das coordenadas do CM para a FDC, não houve 

grande sucesso entre os discentes, pois apenas quatro dos discentes executaram corretamente o 

processo de obtenção da abscissa, e dois, o da ordenada.  

 Em relação à autoanálise de erros efetivada pelos estudantes, trazemos o recorte do 

Estudante 26, que descreve as suas impossibilidades frente à execução da tarefa quatro. Esse 

discente afirma que não encontrou dificuldades para as representações no registro gráfico 

(exceto a indicação do CM) e no cálculo das áreas, tanto das FS, quanto da FD que compunham 

a FDC, mas, no desenvolvimento dessa última, incorreu em falhas no tratamento, na 

representação algébrica, como não colocação do diferencial da integral.     

A questão pedia para determinar a área da região formada pela figura composta que 
continha as figuras especificadas na questão, fazer seu respectivo esboço gráfico e 
determinar o centroide. Nessa questão também não obtive dificuldade para 
representar no registro gráfico. Comecei a calcular as áreas de cada figura, 
calculando certo a do retângulo e a do triângulo, porém ao fazer a integral para 
calcular a área da curva não considerei a reta e com isso errei a questão. Tal erro, 
classifico como erro prévio no registro algébrico. Ainda nessa mesma integral cometi 
erros de escrita esquecendo de colocar o dx em vários pontos. Tal erro, classifico 
como erro prévio no registro algébrico. Comecei também a calcular o centro de 
massa de cada figura, determinando primeiramente do triângulo e do retângulo, 
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porém não deu tempo de terminar a questão. Tal erro, classifico como outro erro no 
registro algébrico. (Estudante 26 da ) 

 

 E, por fim, a última tarefa dessa avaliação individual abordou o cálculo do volume, 

mediante a utilização do Teorema de Pappus-Guldin, do sólido gerado pela rotação da FDC, 

presente na tarefa quatro, em torno do eixo das abscissas, como enunciamos a seguir. 

 

 Calcular o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo Ox, da região F, da , 

no registro numérico e representar esse sólido no registro gráfico. 

 

 Infelizmente, principalmente por questões de tempo, os estudantes não executaram essa 

tarefa, com apenas um acerto destacado na Figura 359, no desenvolvimento do Estudante 2 da 

, por essa se tratar de uma tarefa diretamente dependente da anterior, cujo sujeito já havia 

sido bem-sucedido. O estudante executa corretamente as representações solicitadas na tarefa, 

tanto no registro numérico, ao calcular o valor do volume do sólido gerado, quanto no registro 

gráfico, com o seu respectivo esboço no plano. 

 

Figura 359 – Execução do Estudante 2 da  na  – Parcial 10 

 
Fonte: Manuscrito de práticas efetivas na Parcial 10 do Estudante 2  

 

 Outros quatro estudantes conseguiram esboçar o sólido, sem determinar o valor do seu 

volume, mediante a utilização do Teorema de Pappus-Guldin. Alguns discentes incorreram no 

equívoco de leitura incorreta, na representação em língua materna da tarefa, pelo cansaço, ou 

outros fatores, e efetuaram a rotação do sólido, em relação ao eixo y ou mesmo outra reta, 

distinta do eixo x, o que foi o caso do Estudante 14, com destaque da autoanálise a seguir, 

considerando a reta de equação  para a rotação. 
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Semelhantemente, o erro da  foi equivalente ao anterior, pois dependia da , sendo 
assim não calculei o volume, pois não tinha o valor de “d” (ordenada do centroide), 
logo erro categorizado em outros no registro algébrico; já a representação gráfica, 
errei por falta de atenção no registro gráfico, pois fiz a rotação em torno da reta 
“ ” ao invés do eixo Ox, além disso, faltam alguns dados visuais que o 
invalidam, como a colocação dos eixos tracejados. (Estudante 7 da ) 

 

 O discente ainda destaca, em seu relato, que, pela dependência para o desenvolvimento 

dessa tarefa à anterior, como não havia encontrado as coordenadas do CM da FDC, não foi 

possível, nesse momento, calcular o volume do sólido gerado pela rotação dessa região.  

 Ao analisar esse instrumento, pudemos perceber que, mesmo diante dos entraves 

encontrados pelos sujeitos, a desenvoltura nas técnicas aplicadas, construídas e descobertas 

durante o processo de aplicação de nossa SD foi algo favorável em relação às práticas dos 

estudantes no desenrolar para as execuções das tarefas propostas, fato que pode ser corroborado 

pelos Estudantes 14 e 3, a seguir, ao serem questionados, como última pergunta do questionário 

de análise, com a indagação: “Elenque os pontos positivos e negativos (se houver) que a oficina 

do CM propiciou para esse momento de avaliação de sua aprendizagem, com riqueza de 

detalhes.” 

Quanto a bagagem que trouxemos das oficinas com centro de massa não tenho o que 
reclamar, soube o que estava fazendo, pois desenvolver de maneira intuitiva o 
raciocínio nos permite "transitar" nas questões com uma liberdade maior, inclusive 
destaco com propriedade que foi uma das melhores coisas desenvolvidas no período 
de oficina. Nenhuma das coisas aprendidas neste tempo foram negativas, em âmbito 
nenhum certamente, foi um processo de aprendizagem que pode ser trabalhado para 
um auxílio ainda maior. (Estudante 14 da ) 
A oficina foi ótima e auxiliou muito na resolução das questões da avaliação. Em 
diversos momentos relacionei as atividades e exemplos da oficina na resolução da 
avaliação. (Estudante 3 da ) 

  

 Outros discentes aproveitaram esse momento de explicitação escrita, para discorrer 

novamente sobre o processo de aplicação das sessões da SD. O Estudante 2 pontua, em seu 

relato, sobre a importância da utilização dos modelos concretos, através dos dispositivos 

construídos, quanto ao seu caráter interativo, que motiva o sujeito na busca de seu 

conhecimento.  

As oficinas ajudaram bastante, primeiro o modelo tecnológico no ensino da teoria 
com interatividade e com a parte visual gráfica. Do jeito que foi construído nos faz 
assimilar o conteúdo melhor. E também os modelos concretos, a aplicação da teoria 
talvez seja o elemento mais motivador pra o engajamento na busca pelo conhecimento 
e uma ferramenta poderosa na absorção do conteúdo. (Estudante 2 da ) 

 

 Quanto à ligação prática propiciada pelas oficinas, o Estudante 4 frisa o quão valorosa 

foi essa experiência, porém chama a atenção para algumas angústias pessoais, relacionadas à 
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impossibilidade de comunicação com o professor, que assumiu a postura de Pesquisador e, por 

esse fato, precisou se distanciar, evitando intervenções durante o processo de aplicação da SD. 

Esse sujeito sugere que ocorram adaptações nas tecnologias e dispositivos aplicados, pois, nas 

últimas sessões, esse desenvolvimento ficou um pouco cansativo, o que de forma alguma 

inviabiliza os pontos positivos, para que exista a possibilidade de futuras aplicações, não só no 

Cálculo, mas em outras áreas do conhecimento que contemplam o objeto matemático de estudo, 

em nossa pesquisa.   

A oficina nos proporcionou visualizar de maneira prática as aplicações de centro de 
massa, isso é um ponto super positivo, porém como discentes ainda  temos entraves 
que só com auxílio de um docente esclareceríamos nossas dúvidas, como nosso 
professor estava como pesquisador, não pôde fazer muitas inferências no decorrer 
das oficinas, e isso causou uma certa angústia por estarmos dependendo somente do 
nosso raciocínio e discernimento nas propostas do GeoGebra e modelo concreto, 
creio que uma ponderação das oficinas precisa ser feita para melhor atingir os 
alunos, pois com o decorrer das 5 começou a ficar saturado o processo, não mais 
como uma novidade para os discentes, mas como uma luta contra o tempo para 
aprender "só", no fim eu gostei de ter participado, como é um projeto pioneiro ainda 
tem seus ajustes a serem feitos para melhor absorção e é uma proposta que promete 
facilitar os estudos em todas as áreas, caso bem aplicada. (Estudante 4 da ) 

 

 Do ponto de vista do Estudante 30, as oficinas que promoveram um viés interdisciplinar, 

no que tange à vinculação direta com as técnicas advindas da instituição Física I, e é favorável 

ao desenvolvimento do nicho do objeto matemático CM, quando elenca que este pode 

desempenhar um papel de interligar diversas áreas associadas à matriz curricular do seu curso 

de Engenharia Civil. Para este sujeito, a SD se vincula a um momento significativo em seu 

aprendizado, pela maturidade adquirida no desenrolar das sessões aplicadas. 

A oficina foi bastante significativa, sobretudo para uma melhor apropriação do 
conteúdo estudado. A cada sessão tínhamos uma sensação de maior domínio e 
facilidade com determinados mecanismos. Foi de fato uma metodologia bem 
interessante aplicada neste semestre, inclusive sugiro aplicá-la novamente em 
semestres posteriores com algumas adaptações, das quais já mencionei. Outro 
quesito a ser enfatizado, foi o fato de as oficinas também servirem para uma melhor 
apropriação dos conteúdos estudados na disciplina de Física I de forma 
concomitante, funcionando portanto como uma ferramenta "interdisciplinar". 
Nesse viés, finalizo esta análise creditando todo mérito ao docente pela 
criação/elaboração de metodologias que incentivam ao aluno uma forma eficaz de 
apreensão dos conteúdos em um ambiente que foge do "tradicional", e destaco a 
importância das mesmas para a evolução do discente ao longo do curso, pois tais 
métodos corroboram para um melhor desempenho não apenas na disciplina de 
Cálculo especificamente, mas também torna-se possível estabelecer links com outras 
cadeiras pertencentes à grade curricular. (Estudante 30 da ) 

  

 O instrumento avaliativo aplicado, logo após o desenvolvimento da SD, sem, neste 

momento, ter ocorrido a formal institucionalização do objeto CM em CDI1002, trouxe 

informações sobre o desenvolvimento das práticas dos estudantes, além das obtidas durante as 
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sessões nos manuscritos discentes. Essas informações foram importantes para o 

pesquisador/professor, pois nortearam esse sujeito, no que diz respeito às ponderações sobre a 

aprendizagem do objeto matemático pelos estudantes, e às interferências, no processo de ensino 

que precisam ser feitas, a partir desse momento para minimizar os entraves verificados no 

processo, ligados aos ambientes tecnológicos e papel/lápis. 

 Após essa aplicação, no ato de institucionalização do CM em CDI1002, o pesquisador, 

agora atuando como professor, pôde perceber que o domínio quanto às técnicas, principalmente 

as atreladas as quatro primeiras sessões, pareceu ser mais enraizado durante o uso das 

representações em língua materna, utilizando ostensivos orais e gestuais, durante a aula de 

retomada do estudo do CM, pelos discentes, em detrimento a outras turmas que fizeram parte 

dessa instituição. 

 Esse fato pode ser corroborado, observando que, outrora, quando investigamos os erros, 

mediante estudo das autoanálises dos estudantes no capítulo 5 desse trabalho, os erros ligados 

a conhecimentos atuais, especificamente ao objeto CM, tinham destaque na maioria das turmas. 

Além disso, os erros ligados a conhecimentos prévios, mesmo ainda ocorrendo, principalmente 

no registro algébrico, também foram reduzidos, com a disponibilidade propiciada pelas 

tecnologias atreladas à SD, que tiveram papel importante nas representações do registro gráfico.   

Portanto, a utilização da praxeologia modelada, aplicada na instituição CDI1002, foi 

favorável a novos olhares sobre o objeto CM, permitindo aos sujeitos partícipes desse momento 

metodológico, distinto do convencionalmente ocorrido nas aulas de CDI, experimentar 

possibilidades para avançar em sua aprendizagem, objetivo que, por depoimentos e verificações 

colhidas, foi possível alcançar, mesmo que atrelado a alguns entraves diante do seu 

desenvolvimento.  

 Seguiremos agora para discorrer sobre as considerações finais do nosso trabalho, a partir 

da descrição crítica detalhada de cada etapa, contemplado as Pesquisas Interna e Externa, 

relativas ao objeto CM. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nesse trabalho de tese, estabelecemos uma pesquisa em relação ao processo de 

aprendizagem do estudo do Centro de Massa em uma e duas dimensões, como objeto de 

referência, no curso de Engenharia Civil, em CDI1002 (instituição de referência e aplicação). 

Com isso, foi-nos permitido encontrar condições para o estabelecimento de relações possíveis 

entre os sujeitos provenientes da instituição de aplicação e o objeto CM, através da utilização 

de tecnologias, sejam associadas a modelos concretos manipuláveis, seja o ambiente 

computacional GeoGebra. 

Tratou-se, portanto, de uma análise institucional em torno do objeto de estudo CM e das 

práticas efetivas dos estudantes vinculados à disciplina de CDI1002, do curso de Engenharia 

Civil, visando a responder às seguintes perguntas: 

(Q1) Qual é a organização matemática relativa aos conceitos de Centro de Massa, na 

instituição de referência, mediante o ensino de Cálculo Diferencial e Integral II, no curso de 

Engenharia Civil do IFBA, campus Eunápolis? (Q2) Quais são os saberes inerentes ao processo 

de ensino e da aprendizagem do Centro de Massa, que causam maiores entraves aos estudantes? 

(Q3) Quais são as potencialidades dos ambientes computacional GeoGebra e Modelos 

Concretos Manipuláveis, no estudo do Centro de Massa para uma e duas dimensões? (Q4) 

Como a utilização do ambiente computacional GeoGebra e dos Modelos Concretos influenciam 

nas práticas efetivas do estudantes, mediante a aplicação de tarefas pré-estabelecidas com as 

suas técnicas em torno do estudo do Centro de Massa, em Cálculo Diferencial e Integral II, no 

Curso de Engenharia Civil? 

Para alcançarmos os nossos objetivos almejados e responder a essas questões, 

encontramos fundamentação na Abordagem Instrumental (ABIN), de Rabardel, que nos dá 

apoio na investigação dos instrumentos tecnológicos que usamos em nosso trabalho, 

corroborando para a compreensão e direcionamento do manuseio dessas ferramentas, mediante 

relações com o sujeito (aqui entendido como  o Pesquisador e os estudantes de CDI1002), 

através de um processo de gênese instrumental. Além desta, destacamos elementos da Teoria 

Antropológica do Didático (TAD), de Chevallard, essenciais para nossa pesquisa, pois nos 

sustentou, principalmente em termos da praxeologia e ecologia do saber, seus objetos 

ostensivos e não-ostensivos, bem como das relações entre a tríade: objeto, instituição e sujeitos. 

E, para nos situar sobre as práticas dos estudantes, no que diz respeito as suas representações, 

com conversões e tratamentos, durante as tarefas e técnicas aplicadas, frente ao objeto do saber, 

a Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS), de Duval, ocupou o seu lugar. 
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Essas teorias permitiram a análise dos dados do nosso estudo e se articulam naturalmente tanto 

na nossa Pesquisa Interna quanto na Pesquisa Externa. 

 Utilizamos, como metodologia de pesquisa, a Análise Institucional & Sequência 

Didática. Inicialmente, apresentamos os elementos teóricos dessa metodologia, a descrição da 

instituição de referência e de aplicação, os sujeitos envolvidos na pesquisa e, finalmente, os 

procedimentos da coleta de dados. Indicando com detalhes cada uma de suas fases que 

contemplaram oito etapas. 

No momento da análise institucional, contemplando uma das duas partes de nosso 

recorte metodológico, ligado à AI&SD, pudemos verificar e conhecer melhor o nosso objeto, 

em análises de documentos oficiais e nos LD, mergulhando em sua ecologia e conhecendo o 

seu viés praxeológico na instituição de referência, CDI1002. Verificamos fragilidades em 

alguns momentos, ao diagnosticar que a proposta de trabalho com tecnologias é sucinta de 

forma geral, destacado no PPC do curso de Engenharia Civil, que contempla a nossa instituição 

de referência, e não direcionado a todas as disciplinas de CDI nas descrições de suas ementas. 

 Os LD analisados, que fazem parte das referências bibliográficas presentes na ementa 

de CDI1002, não trazem uma abordagem com tecnologias que contemple a manipulação ativa 

dos estudantes, estimulando a autonomia frente às tarefas durante a praxeologia do CM. O viés 

dos exercícios propostos se encerra em aplicação de técnicas, sustentadas por tecnologias, que 

em um desses livros não abarca nem metade do que pode ser discutido institucionalmente sobre 

o tema.  

 Ainda na análise institucional, verificamos as práticas do docente e dos discentes 

(apenas do curso de Engenharia Civil), nos componentes curriculares MAT107 e CDI1002, 

relativas a Cálculo II, para o estudo do CM. Isso ocorreu na investigação das autoanálises de 

erros dos estudantes, destacando tarefas e técnicas, principalmente no que diz respeito aos 

entraves encontrados, durante a aplicação de instrumentos avaliativos propostos pelo docente.  

Esse momento contribuiu para a sustentação da posterior construção dos dispositivos 

experimentais usados na SD que foi aplicada, levando-nos a atacar certas tecnologias e técnicas 

que, durante algum tempo nessa instituição, CDI1002, não foram bem apropriadas no processo 

de aprendizagem do discente. 

 E, por fim, na AI, examinamos as tecnologias voltadas para a aplicação de modelos 

concretos manipuláveis e do ambiente computacional GeoGebra. Concluímos que essas 

ferramentas se tornam favoráveis para o processo de gênese instrumental, seja para o sujeito, 

pesquisador, durante a Pesquisa Interna, seja para o estudante de CDI1002, na Pesquisa Externa. 

A riqueza de alternativas investigativas que esses instrumentos possibilitam, atrelados às tarefas 
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propostas em nossa SD, torna o discente um sujeito mais ativo durante o processo de ensino, 

para a aprendizagem no estudo do CM. 

Finalizada a AI, no capítulo seis, estabelecemos os detalhes de nossa SD, discorrendo 

sobre os DE que a compuseram, bem como, da análise a priori frente às tarefas e subtarefas 

vinculadas a esses dispositivos. Este foi um momento de grande importância da pesquisa, pois 

nos norteou quanto à aplicabilidade e à utilidade dos procedimentos didáticos, abraçados por 

nós para estudar o CM, em CDI1002.   

 Ao fazer as análises a priori das tarefas, nos dois conjuntos de DE, os relativos aos 

modelos concretos e os relacionados à manipulação computacional com o GeoGebra, fizemos 

inferências e prevemos situações durante a aprendizagem do objeto CM, que visavam a 

propiciar um bom desenvolvimento dos estudantes, amadurecendo seus conceitos em 

detrimento apenas ao ambiente papel/lápis. Mesmo que durante todo o processo de aplicação 

da SD o ambiente papel/lápis, nos manuscritos de práticas, estivesse presente, o discente 

encontrou uma maior mobilidade, principalmente com ostensivos visuais e táteis, bem como 

orais, entre seus pares, para fazer relações, com vistas a uma melhor fixação das tecnologias, 

objetos não-ostensivos, que, por vezes, são deixados de lado, em detrimento ao uso de técnicas 

mecanizadas. 

Assim, após termos concluído as análises na Pesquisa Interna, passamos à Pesquisa 

Externa, no Laboratório de Informática ligado à Instituição de aplicação, utilizando os 

ambientes computacionais GeoGebra e os Modelos Concretos Manipuláveis como 

instrumentos auxiliares na realização das tarefas propostas aos alunos, bem como dos 

dispositivos experimentais utilizados pelas duplas de estudantes dessa instituição. Os dados 

recolhidos com essa aplicação constituíram o nosso protocolo experimental, que utilizamos nas 

análises subsequentes, sustentadas pelo nosso Quadro Teórico que exerceu um papel 

preponderante na compreensão dos instrumentos utilizados, das praxeologias e dos diferentes 

registros de representações e objetos ostensivos e não-ostensivos mobilizados pelos estudantes 

envolvidos na pesquisa.  

Diante das análises das práticas efetivas desses estudantes, ressaltamos as técnicas e as 

estratégias que eles utilizaram na realização das tarefas propostas, colocando-nos diante da 

análise a posteriori, onde pudemos nos deparar com a validação de algumas de suas práticas 

em confronto com a análise a priori previamente estabelecida. 

Além disso, constatamos que existem vantagens e desvantagens na manipulação direta 

das variáveis didáticas implementadas nos ambientes computacional GeoGebra  e com 

utilização dos MC, como instrumentos auxiliares na realização das tarefas ligadas ao estudo do 
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CM que requeriam a manipulação e visualização dessas variáveis, observando os diversos 

registros semióticos, buscando assim a evocação dos conceitos inerentes a esse objeto do saber 

investigado.  

Algumas destas vantagens são relacionadas às possibilidades de visualização  e 

comunicação pelos estudantes através dos ostensivos concretos e digitais, propiciadas pela 

utilização das  tecnologias; a manipulação direta das variáveis didáticas que permitem a 

mobilização e visualização dos registros algébrico, gráfico e numérico, além da observação dos 

referidos conceitos relativos ao estudo do CM em seu viés uni e bidimensional em jogo. 

O primeiro contato dos estudantes com as tecnologias, durante as sessões da SD, 

principalmente com os modelos concretos, na sessão um, demandou alguma interferência do 

pesquisador, no que tange a informações sobre medições, principalmente por se tratar de um 

processo experimental com erros já inerentes às próprias construções, como indicamos na AI. 

Isso foi amenizado, durante as demais aplicações, onde os discentes, mais familiarizados com 

os instrumentos concretos manipuláveis, puderam coletar melhor os dados e desenvolver com 

mais tranquilidade suas técnicas para execução das tarefas.  

 Por ocorrem em concomitância com a institucionalização desse objeto na instituição 

Física I, a aplicação de alguns DE foram favorecidos no desenvolvimento de algumas tarefas. 

Porém, as representações proporcionadas pelas tecnologias aplicadas, tanto com o modelo 

concreto, quanto com o App no GeoGebra, foi motivo de estímulo para a maioria dos 

estudantes. A primeira tecnologia contribuiu para o desenvolvimento mais “real” do significado 

físico do objeto, enquanto a segunda foi positiva no que diz respeito às diversas possibilidades 

de representações, nos registros gráfico e algébrico.   

 A riqueza investigativa no momento de mobilizações de ostensivos táteis, visuais e 

orais, durante as execuções dos DE relacionados às FS, tornou a atividade muito válida do ponto 

de vista de investigação autônoma do discente para construção de suas técnicas e utilização de 

tecnologias, outrora vistas na educação básica, em relação às áreas das figuras planas, ou 

ampliando as conjecturas feitas nos momentos precedentes da SD. Porém, vale destacar que a 

obtenção do CM para as FC se tornou entrave para alguns discentes, principalmente em relação 

à figura vazada, proposta nas tarefas dos DE. 

 Antes de iniciar a quarta questão, houve a necessidade de institucionalizar, mesmo que 

de forma sucinta os objetos abordados até o momento da SD. O pesquisador, assumindo a 

posição de docente em CDI1002, pôde verificar, através da interação intensa dos discentes 

frente aos conhecimentos adquiridos até aquela etapa, que havia ocorrido uma aprendizagem 

significativa para esses estudantes. A utilização dos ostensivos orais, sendo associados a 
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imagens mentais, vinculadas às mobilizações das representações nos diversos registros, 

ocorridas nas tecnologias, foi exitosa e intensa, quanto à participação desses sujeitos durante a 

exposição. 

 Na abordagem do CM para figuras diversas, delimitadas por gráficos de funções reais, 

deparamo-nos com as dificuldades relativas aos conhecimentos prévios, mas isso se deu com 

maior incidência no DE com modelos concretos. Durante as mobilizações discentes para 

representar as FD concretas em seus manuscritos, no registro gráfico, e, posteriormente, 

mediante conversão para o registro algébrico, indicando suas leis de definição, a maioria dos 

estudantes não teve sucesso. 

As dificuldades de conversão de uma representação no registro gráfico para o registro 

algébrico é um desafio desde a educação básica, pois isso quase não é desenvolvido nessa 

instituição. Isso se refletiu nas práticas durante a aplicação do DE com modelos concretos. O 

tempo também foi um fator desfavorável no decorrer dessa sessão, atrelado a pequenos bugs 

no aplicativo do DE tecnológico digital. 

Já no que diz respeito à execução do DE no App GeoGebra, a determinação de áreas de 

regiões limitadas por curvas como pré-requisito foi exitosa em todos os momentos desse 

dispositivo. Os estudantes usaram, na maioria dos casos, a correta representação no registro 

algébrico e muitos, para essas execuções, aderiram ao suporte tecnológico, liberado durante as 

atividades da SD, do GeoGebra Offline. Os discentes, utilizando adequadamente os comandos 

e sintaxes do programa, puderam realizar uma harmônica gênese instrumental. 

Encerrada a aplicação da SD e feita a análise a posteriori de suas sessões, trouxemos as 

investigações sobre o instrumento avaliativo que abordava o CM, sendo proposto na aula 

seguinte ao encerramento da SD, com vistas a corroborar a verificação de nossa hipótese. Além 

disso, pensando nos erros que foram investigados ao longo dos anos em nossa instituição de 

referência e aplicação, como descrevermos na AI, quisemos observar se ocorreu um 

desenvolvimento na maturidade dessas autoanálises feitas pelos discentes.     

No instrumento avaliativo, composto de cinco tarefas, que abrangiam todo o estudo do 

CM, como objeto de referência e aplicação, foi possível notar os avanços em relação às turmas 

anteriores de CDI1002. As tarefas relativas à abordagem uni e bidimensionais do CM tiveram 

um número de acertos substancial, ocorrendo erros apenas por motivos de atenção em relação 

à representação na língua materna, o que foi detectado de forma unânime pelos discentes que 

incidiram nesse quesito, os quais ainda descreviam o seu conforto frente às técnicas inerentes a 

esse estudo abordado nas sessões um e dois.  
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Em relação às tarefas que envolviam o centroide de figuras simples ou diversas, a 

ocorrência de acerto total não foi muito substancial, porém ocorreu um bom desempenho da 

turma, no que diz respeito às representações no registro gráfico, o que associamos ao papel 

exercido pelos DE, principalmente o relacionado às tecnologias digitais. Nessas últimas 

execuções de tarefas do instrumento avaliativo, consideramos os desempenhos parciais nesses 

processos que evidenciaram o conhecimento das técnicas e tecnologias inerentes ao vivenciado 

na SD. Além disso, os discentes se mostraram aptos a explicitar de forma detalhada e coesa 

sobre os seus erros, inclusive fazendo reflexões no processo, pontuando o tipo de representação 

que lhes causou entraves. 

Identificamos, nas entrevistas escritas realizadas com os sujeitos no decorrer da 

pesquisa, elementos e motivações para considerarmos que as praxeologias evidenciadas nas 

tarefas propostas, utilizando os ambientes computacionais GeoGebra e com Modelos Concretos 

Manipuláveis, podem ser utilizadas para fins pedagógicos e didáticos. Mudanças precisam 

ocorrer nos instrumentos aplicados, para o desenvolvimento de futuros trabalhos que pretendem 

favorecer ao processo de ensino e de aprendizagem nessa instituição e em outras, abordando 

esse e outros objetos do saber. De posse dos feedbacks obtidos com os depoimentos e os relatos 

dos estudantes, o pesquisador, enquanto professor, irá adequar os instrumentos e possibilitar 

outras metodologias que possam proporcionar práticas cada vez mais exitosas, visando a atingir 

avanços nos processos de ensino.  

Portanto, concluímos que a nossa hipótese de pesquisa, atrelada às contribuições 

propiciadas pelas mudanças praxeológicas, com utilização de tecnologias, frente ao estudo do 

CM, é válida no que tange ao nosso trabalho ter permitido um ambiente que influenciou 

positivamente o processo de aprendizagem dos estudantes. É claro que sabemos das 

dificuldades ocorridas nesse desenvolvimento e isso nos impulsiona a rever a metodologia, para 

que esta possa ser cada vez mais contribuinte desse processo, seja na instituição de referência 

e aplicação, seja em outras onde ocorre o nicho para esse objeto matemático. 

Assim como evidenciamos anteriormente, reafirmamos que a utilização das tecnologias 

propostas em nossa pesquisa em salas de aula pode contribuir significativamente nas práticas 

institucionais dos estudantes na realização de tarefas que envolvam manipulação e visualização 

do CM e de outros objetos matemáticos similares ligados ao CDI, nos diferentes registros de 

representação.  

Desse modo, acreditamos que a nossa Sequência Didática (SD) apresenta uma bagagem 

praxeológica riquíssima para a apreensão conceitual do nosso objeto de estudo, tanto para 
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estudantes quanto para Professores das Instituições de Ensino Superior (IES), trazendo também 

contribuições importantes para o campo da Educação Matemática.  

Por fim, esperamos que essa pesquisa possa possibilitar reflexões e mudanças nas 

práticas docentes, para todos os interessados em buscar alternativas que corroborem uma 

Educação Matemática permeada de desafios, mas cercada de vivências que motivam cada vez 

o ser educador. Deixamos também um agradecimento mais que especial aos estudantes de 

CDI1002 (Figura 360), no semestre letivo 2018.2, do curso de Engenharia Civil, que tanto 

contribuíram para esse trabalho, sempre dispostos a mergulhar nas investigações e desenvolver 

todo o processo com dedicação e afinco, contribuindo para seu próprio crescimento e de tantos 

outros discentes, que poderão aproveitar momentos similares a esse. 

  

Figura 360 – Estudantes e professor de CDI1002 na aplicação da SD 

 
Fonte: Dados da pesquisa  
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EMENTA DE CDI1002 

 

Segue a ementa que consta no PPC do Curso de Engenharia Civil, que está em vigor até 

o presente momento, para componente curricular Cálculo Diferencial e Integral II. 
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EMENTA DE CDI4002 

 

Segue a ementa que consta no PPC do Curso de Engenharia Civil, que está em vigor até 

o presente momento, para componente curricular Cálculo Diferencial e Integral IV. 

 
OBSERVAÇÃO: Nessa ementa, ocorre um erro que está sendo corrigido pelo Coordenação 

do Curso de Engenharia Civil, em nova versão de reformulação do seu PPC. Esse erro se refere 

aos objetivos dessa componente curricular, que explicita, ao invés de descrições para os objetos 

matemáticos de CDI4001, esses objetivos para a componente CDI3001 e ocorre mesmo na 

ementa dessa última, na dupla troca. 
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PROFESSOR: Celso Eduardo   DATA: _____/_____/2016 

DISCENTE: ________________________________ TURMA: ___________ 
 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL ____ 

ANÁLISE DE ERROS – AVALIAÇÃO__________ Nº ____ 

 

CONTEÚDO: __________________________________________________ 
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PROFESSOR: Celso Eduardo   DATA: _____/_____/2017 

DISCENTE: _________________________________ TURMA: ___________ 
 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL ____ 

ANÁLISE DE ERROS – AVALIAÇÃO__________ Nº ____ 
 

CONTEÚDO: __________________________________________________ 
 

QUANTIDADE DE ERROS 
Prévios Atuais Atenção Outros 
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PROFESSOR: Celso Eduardo   DATA: _____/_____/2017 

DISCENTE: _________________________________ TURMA: ___________ 
 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL ____ 

ANÁLISE DE ERROS – AVALIAÇÃO__________ Nº ____ 
 

CONTEÚDO: __________________________________________________ 
 

QUANTIDADE DE ERROS 
Prévios Atuais Atenção Outros 

    
Língua Materna Registro Gráfico Registro Algébrico Registro Numérico 
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Disciplina: Cálculo II – MAT107    2016.1 
Professor: Celso Eduardo    Data: ___/___/2016 
Aluno:___________________________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO PARCIAL 9 
* Mensagem: 

"O que é facilmente adquirido é facilmente desprezado."  

Isaac Newton 

Sucesso! 
QUESTÃO 1  

Considere a região do plano limitada por xy 2cos= , 0=y  e 
4

p
±=x . 

d) Esboce a região indicada. 

e) Determine o centroide dessa região. 

f) Calcule o volume do sólido de revolução, gerado pela rotação dessa região em torno do 
eixo x. 

 
QUESTÃO 2  
  

Numa industria de que produz circuitos elétricos, a vida útil desses circuitos é definida pela 

função  
ïî

ï
í
ì

<

³×
=

-

0                    ,0

0  ,05,0
)(

05,0

x

xe
xf

x
, onde x é medido em horas. 

 
a) Verifique se f é uma função densidade de probabilidade. 
 
b) Qual é a probabilidade, em porcentagem, dos circuitos funcionarem em menos de 200 horas? 

 

c) Qual é a probabilidade, em porcentagem, dos circuitos continuarem funcionando entre 400 
e 600 horas? 
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Disciplina: Cálculo II – MAT107    2016.1 
Professor: Celso Eduardo    Data: ___/___/2016 
Aluno:___________________________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO FINAL – 2º CRÉDITO 
* Mensagem: 

"O que é facilmente adquirido é facilmente desprezado."  

Isaac Newton 

Sucesso! 
QUESTÃO 1 (30 pontos) 
 
Considere a curva de equação xy ln= . 
 

a) Calcule o comprimento dessa curva no intervalo 83 ££ x ; 
b) Considere a região limitada pela curva dada e pelas retas 0    2,1 ==-= xeyy . Esboce a 

região e calcule o volume do sólido gerado pela rotação dela em torno do eixo y. Esboce o 
sólido. 

 
QUESTÃO 2 (20 pontos) 
 
Calcule a área interior a 4=r  e exterior a )cos1(4 q-=r . Dê a expressão em integrais que 
calcula o comprimento de arco que limita essa região. 
 
QUESTÃO 3 (30 pontos) 
 
Dada a região indicada pela figura (no gabarito), calcule o volume do sólido gerado pela rotação 
dessa região em torno da reta 7: =xg , usando o Teorema de Pappus-Guldin. Esboce o sólido 
gerado. 
 
QUESTÃO 4 (20 pontos) 

Calcule o valor da integral ò
-

3

0
2)1(x

dx
, caso seja possível.  
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Disciplina: Cálculo II – MAT107   2016.1  
Professor: Celso Eduardo    Data: ___/___/2016 
Aluno:___________________________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO FINAL – 2º CRÉDITO 

Folha de Respostas 

& INSTRUÇÕES: 

Ø Sua avaliação consta de 04 questões. Confira-a; 
Ø Preencha o cabeçalho completamente. Avaliação sem identificação perderá seu valor; 
Ø Execute todos os cálculos necessários. Respostas sem cálculos serão ANULADAS;  
Ø Questões RASURADAS serão ANULADAS;  
Ø Faça as respostas (todo o cálculo) com caneta; 
Ø Não será permitido o uso de líquido corretor, ou qualquer tipo de material 
Ø Não há o que perguntar durante a avaliação. A interpretação faz parte da avaliação; 
Ø Conteúdo: Aplicações de Integrais  
Ø Valor: 100 pontos 

Sucesso! 

QUESTÃO 3 
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Disciplina: Cálculo II – CDI1002    2016.2 
Professor: Celso Eduardo    Data: ___/___/2017 
Aluno:___________________________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO PARCIAL 9 
* Mensagem: 

"O que é facilmente adquirido é facilmente desprezado."  

Isaac Newton 

Sucesso! 
CONTEÚDO: Aplicações de Integrais – Centroide e Trabalho 

DURAÇÃO MÁXIMA: 60 minutos 
 
 
QUESTÃO 1  
 

Uma mola tem um comprimento natura de 14 cm. Se uma força de 50 Newtons é requerida para 

mantê-la esticada 2 cm além de se tamanho natural, qual o trabalho realizado para esticá-la do 

seu comprimento natural até 18 cm? 

 

QUESTÃO 2  
 

Um tanque tem forma de cilindro circular reto, de altura 10 m e raio da base 5 m. Se o tanque 

está cheio de óleo pesando 3/ 950 mkg , encontre o trabalho realizado para bombear o óleo pelo 

topo do tanque (considere a aceleração da gravidade igual a 2/ 10 sm ). 

 

QUESTÃO 3 
 

Considere a região do plano formada pelas curvas xy 42 = , 4=y e pelo eixo y. Determine o 

centroide dessa região e usando o teorema de Pappus, calcule o volume do sólido gerado pela 

rotação dela em torno da reta 1-=x . (Esboce o sólido gerado e a região plana). 
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Disciplina: Cálculo II – CDI1002    2016.2 
Professor: Celso Eduardo    Data: ___/___/2017 
Aluno:___________________________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO FINAL 2 
* Mensagem: 

"O que é facilmente adquirido é facilmente desprezado."  

Isaac Newton 

Sucesso! 
QUESTÃO 1 (Valor: 15 pontos) 
 

Uma partícula se move ao longo do eixo x sob a ação de uma força de 1)( += xxxf  Newtons, 
quando a partícula está a x cm da origem. Ache o trabalho realizado quando a partícula se move 
do ponto x = 3 até o ponto x = 8. 
 
QUESTÃO 2 (Valor: 30 pontos) 
 

Esboce a região formada pelo interior de q2 42 senr =  e exterior de 2=r . Calcule a área 
dessa região e o comprimento de arco que a limita.   
 
QUESTÃO 3 (Valor 40 pontos) 
 

Considere a região S do plano formada pelo interior da elipse [ ]p2,0,
 4

cos2
Î

î
í
ì

=

=
t

tseny

tx
 e pelo 

exterior da elipse [ ]p2,0,
 

cos2
Î

î
í
ì

=

=
t

tseny

tx
. 

 
a) Calcule a área da região S, por integração; 
b) Indique a expressão em integrais que calcula o comprimento de arco que limita S; 
c) Calcule o volume do sólido gerado pela rotação de S, em torno do eixo x. Esboce o sólido 

gerado.  
 
QUESTÃO 4 (Valor: 35 pontos) 
 

Considere a região do plano limitada pelas curvas 1
4

2
2

=+ x
y

e xy 22 -= , no 1º quadrante. 

Determine o centroide dessa região e usando o teorema de Pappus, calcule o volume do sólido 
gerado pela rotação dela em torno da reta xy -= . (Esboce o sólido gerado e a região plana). 
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Disciplina: Cálculo II – MAT107   2017.1 
Professor: Celso Eduardo    Data: ___/___/2017 
Aluno:___________________________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO PARCIAL 12 
* Mensagem: 

"O que é facilmente adquirido é facilmente desprezado."  

Isaac Newton 

Sucesso! 
CONTEÚDO: Centro de Massa 

DURAÇÃO MÁXIMA: 100 minutos 
 
QUESTÃO 1  
  
A coordenada y do centro de massa de quatro partículas é 5. As partículas têm massas 2, 5, 4 e 
m kg e estão localizadas nos pontos )2 ,3( , )0,1(- , )20 ,0(  e )2,2( - , respectivamente. Ache o 

valor de m. 
 

QUESTÃO 2  
 
Use o Teorema de Pappus-Guldin para calcular o volume do sólido de revolução gerado pela 
rotação da figura abaixo em torno da reta 1-=y . 
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· Utilize o plano cartesiano abaixo para fazer o seu esboço do sólido rotacionado. 
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Disciplina: Cálculo II – MAT107   2017.1 
Professor: Celso Eduardo    Data: ___/___/2017 
Aluno:___________________________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO FINAL 3 
* Mensagem: 

"O que é facilmente adquirido é facilmente desprezado."  

Isaac Newton 

Sucesso! 
 
QUESTÃO 1 (Valor: 25 pontos) 
 

A região limitada pelo eixo y e pelas curvas xseny  =  e xy cos=  para 
4

0
p

££ x  é girada em 

torno do eixo x. Esboce o sólido e encontre o volume gerado por essa rotação. Esboce também 
a região. 
 

 
QUESTÃO 2 (Valor: 25 pontos) 
 
Determine, usando o Teorema de Pappus Guldin, o volume do sólido gerado pela rotação da 

região do plano limitada por 42 -= xy  e 22 xxy -= . Esboce a região do plano e o sólido 
gerado. 
 

QUESTÃO 3 (Valor: 30 pontos) 
  
Ache a área de interseção das regiões limitadas pelos gráficos de q2 3senr =  e q2cos3=r . 
Determine a expressão em integrais que calcula o comprimento que limita essa região. Esboce 
a região. 
 

 
QUESTÃO 4 (Valor: 20 pontos) 
  
Determine, caso seja possível, um número que representa o volume do sólido formado pela 
rotação, em torno do eixo x, da região a direita da reta x = 1 e limitada pela curva cuja equação 

é 2

3
-

= xy   e pelo eixo x. Esboce a região e o sólido. 
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Disciplina: Cálculo II – CDI1002   2017.2 
Professor: Celso Eduardo    Data: ___/___/2018 
Aluno:___________________________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO FINAL 2  
* Mensagem: 

"O que é facilmente adquirido é facilmente desprezado."  

Isaac Newton 

Sucesso! 
CONTEÚDO: Integrais Indefinidas e Definidas 

DURAÇÃO MÁXIMA: 100 minutos 
 
 
QUESTÃO 1 (20 pontos) 
 

Encontre os valores de p para que a integral ò
2

1 )(lnx px

dx
 seja convergente. 

QUESTÃO 2 (25 pontos) 
 

Ache o centro de massa da região do plano limitada pelas curvas  e . 
Em seguida, encontre o volume do sólido gerado pela rotação dessa região, em torno da reta 

. Esboce o sólido. 

 
QUESTÃO 3 (25 pontos) 
 

Esboce a região do plano limitada pelas curvas polares de equações  e 
. Calcule a área dessa região e indique uma expressão em integrais que calcule o 

comprimento de arco que a limita. 
 
QUESTÃO 4 (30 pontos) 
 

Esboce o arco da cicloide de equações paramétricas . Calcule a 

área da região R do plano limitada por esse arco e a reta . Determine uma expressão em 
integrais que determine o comprimento de arco que limitada R (cercado da área). Determine 
expressões em integrais para calcular o volume dos sólidos gerados pela rotação R em torno 
das retas  e  (esboce esses sólidos – um de cada vez). 
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Disciplina: Cálculo II – CDI1002    2018.2 
Professor: Celso Eduardo    Data: ___/___/2019 
Estudante:________________________________________________________ 
 

 
AVALIAÇÃO PARCIAL 10  

* Mensagem: 

"O que é facilmente adquirido é facilmente desprezado."  

Isaac Newton 

Sucesso! 
CONTEÚDO: Centro de Massa / Centroide / Teorema da Pappus-Guldin 

DURAÇÃO MÁXIMA: 60 minutos 
 
OBS: Em todas as tarefas a seguir, descreva com detalhes sua técnica para as resoluções. 

 
 Determinar, com representações nos registros numérico e gráfico, para toda a situação, o 

centro de massa entre corpos dispostos na reta, nas posições – 2, 5, 7 e 13, com massas 
respectivas de 5 kg, 3 kg, 2 kg e 3 kg. 
 

 Determinar, com representações nos registros numérico e gráfico, para toda a situação, o 
centro de massa entre corpos dispostos no plano, nos pontos  
e , com massas respectivas de 5 g, 7 g, 10 g, 4 g e 7 g. 
 

 Calcular a área da região plana R, limitada pelas curvas de equações  e 
, no intervalo do domínio de – 1 a 2,  fazendo a representação de R no registro gráfico, e 

determinar, nos registros algébrico e numérico, o seu centroide. 
 

 Calcular a área da região plana F, formada pela figura composta, delimitada pelos gráficos 
das curvas de equações  e , no intervalo do domínio de 0 a 2, pelo retângulo 
de vértices   e pelo triângulo de vértices , 
fazendo a representação de F no registro gráfico. Determinar, nos registros algébrico e 
numérico, o seu centroide.  
 

 Calcular o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo Ox, da região F, da , 
no registro numérico e representar esse sólido no registro gráfico.  
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AUTOANÁLISE DE ERROS – PARCIAL 10  

 

Ao final do instrumento avaliativo aplicado (Parcial 10), os estudantes responderam a 

uma autoanálise de erros, num formulário eletrônico, disponível no endereço: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1pzLml4LSVlJzSAaEkrqRf_FfYgQUwuwURZT0BL8

Q2i0/edit 

 

Esse material contém as questões informativas, que foram analisadas pelo pesquisador: 

 

1) Nome Completo. 
2) Quantifique os erros comuns (Erros Prévios - P, Erros Atuais - A, Erros de Atenção - 

At e Outros Erros - O), ocorridos no desenvolver de suas técnicas para resolução das 
questões. 

3) Quantifique as representações dos erros nos registros (Língua Materna - LM, Algébrico 
- A, Gráfico - G e Numérico - N), ocorridos no desenvolver de suas técnicas para 
resolução das questões. 

4) Avaliar o instrumento aplicado, quanto a tempo e relação com o que foi visto nas 
oficinas. Descreva seu estado físico e psicológico no decorrer da avaliação. 

5) Comente sobre erros na Tarefa 1. 
6) Comente sobre erros na Tarefa 2. 
7) Comente sobre erros na Tarefa 3. 
8) Comente sobre erros na Tarefa 4. 
9) Comente sobre erros na Tarefa 5. 
10) Fale sobre seu avanço em relação a outras avaliações parciais/finais. 
11) Elenque os pontos positivos e negativos (se houver) que a oficina do CM propiciou para 

esse momento de avaliação de sua aprendizagem, com riqueza de detalhes. 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

(CAMPUS EUNÁPOLIS) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convidamos o (a) Sr (a) a participar da Pesquisa ERROS E OBSTÁCULOS EM DISCIPLINAS 
DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL: UMA ANÁLISE A LUZ DAS TEORIAS 
DIDÁTICAS, sob a responsabilidade do pesquisador Celso Eduardo Brito, a qual pretende 
analisar os erros e obstáculos dos discentes, referentes aos objetos matemáticos, à luz das 
teorias didáticas em disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, nos cursos de Engenharia 
Civil e Licenciatura em Matemática do IFBA, campus Eunápolis. Sua participação é voluntária 
e se dará por meio da disponibilização, para investigações quantitativas e qualitativas, de suas 
análises de erros e resoluções, de toda e qualquer avaliação escrita ocorrida durante a 
disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, que está matriculado no semestre letivo, na 
instituição IFBA, campus Eunápolis, bem como de questionários e entrevistas feitas com 
vistas a levantar dados sobre erros e obstáculos nessa disciplina, posteriormente guardados 
como meio físico e digitalmente. Se você aceitar participar, estará contribuindo para estudar 
a realidade do processo de ensino e aprendizagem no Cálculo Diferencial e Integral, 
especificamente, nos cursos de Engenharia Civil e Licenciatura em Matemática do IFBA, 
campus Eunápolis, em busca de aprimorar o que já ocorre de maneira adequada e repensar 
o que precisa ser melhorado (benefícios). Ademais, poderá estar diante do risco de sentir-se 
incomodado (a) em responder aos questionários propostos, ou ceder suas análises e 
resoluções de avaliações, para investigações, caso isso ocorra estarei a sua disposição para 
esclarecimento. Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar 
participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 
pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum 
prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá 
nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 
identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o 
(a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador no endereço Av. David Jonas Fadini, 
S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis - BA, pelo telefone (73) 3281-2266, ou  poderá entrar em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/IFBA, Av. Araújo Pinho, Nº 39 - Canela - Salvador 
- BA 40.110-150, telefone (71) 3221-0332. 
 

Consentimento Pós–Informação 

Eu,___________________________________________________________, fui informado sobre o 

que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a  explicação. Por isso, 

eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. 

Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando 

uma via com cada um de nós. 

______________________     Data: ___/ ___________/ _____ 

Assinatura do participante 

Impressão do dedo polegar 

Caso não saiba assinar 

________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

(CAMPUS EUNÁPOLIS) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Convidamos o (a) Sr (a) a participar da Pesquisa PRODUÇÃO DE MODELOS E ATIVIDADES 
COM O GEOGEBRA: CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA, sob a responsabilidade do pesquisador Celso 
Eduardo Brito, a qual pretende produzir modelos e atividades, mediante o uso do software 
GeoGebra, para aplicação no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, nos cursos 
de ensino médio e superior do IFBA, campus Eunápolis. Sua participação é voluntária e se 
dará por meio da liberação de uso dos seus modelos e atividades criadas nesse software, 
para adaptações e futuras aplicações educacionais e do preenchimento de questionários e/ou 
entrevistas individuais, que podem ser gravadas, acerca das condições quanto ao uso o 
software GeoGebra como ferramenta de ensino e de aprendizagem de Matemática, para 
investigações quantitativas e qualitativas, posteriormente guardados como meio físico e 
digitalmente. Se você aceitar participar, estará ajudando na possibilidade de contribuições 
para estudar e propor mudanças, na realidade do processo de ensino e de aprendizagem da 
Matemática do IFBA, campus Eunápolis, em busca de aprimorar o que já ocorre de maneira 
adequada, através da inserção de tecnologias digitais e repensar o que precisa ser melhorado 
nesses processos (benefícios). Ademais, poderá estar diante do risco de sentirem-se 
incomodados em responder aos questionários ou entrevistas propostas, para investigações 
sobre o uso do GeoGebra, ou sobre sua participação nas oficinas e avaliação relativa ao uso 
dos modelos desenvolvidos nesse software e posteriormente aplicados, além de não 
quererem disponibilizar o material produzido sob orientação docente. Caso isso ocorra, além 
dos esclarecimentos dados pelo pesquisador responsável, se optarem, estarão à vontade em 
não efetuarem essas tarefas. Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de 
continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 
fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem 
nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não 
receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, 
mas sua identidade não será divulgada, sendo guardados em sigilo. Para qualquer outra 
informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador no endereço Av. David 
Jonas Fadini, S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis - BA, pelo telefone (73) 3281-2266, ou  poderá 
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/IFBA, Av. Araújo Pinho, Nº 39 
- Canela - Salvador - BA 40.110-150, telefone (71) 3221-0332. 
 

Consentimento Pós–Informação 
 

Eu,___________________________________________________________, fui informado 
sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a  
explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada 
e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas 
assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 
 

______________________     Data: ___/ ___________/ _____ 
Assinatura do participante 

Impressão do dedo 
polegar 
Caso não saiba assinar 

________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

(CAMPUS EUNÁPOLIS) 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

 

Eu _____________________________________,depois de conhecer e entender os 
objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como 
de estar ciente da necessidade do uso da imagem e/ou depoimento, do discente 
_______________________________________, o qual sou responsável, 
especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, 
através do presente termo, o pesquisador Celso Eduardo Brito, do projeto de 
pesquisa intitulado “PRODUÇÃO DE MODELOS E ATIVIDADES COM O 
GEOGEBRA: CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA” a realizar as fotos que se façam necessárias 
e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 
 
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 
depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, trabalhos, artigos, slides e 
transparências), em favor do pesquisador da pesquisa, acima especificado, 
obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e 
adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos 
idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência 
(Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 
 
Eunápolis, BA, __ de ______ de 20__ 
 
_______________________                             ______________________________ 
Participante da pesquisa                                   Pesquisador responsável pelo projeto 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

(CAMPUS EUNÁPOLIS) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Sr (a) a participar da Pesquisa PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE 
ATIVIDADES COM MODELOS CONCRETOS: CONTRIBUIÇÕES PARA O 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA, sob a 
responsabilidade do pesquisador Celso Eduardo Brito, a qual pretende produzir e 
aplicar de atividades, contemplando a utilização de Modelos Concretos Manipuláveis, 
no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, nos cursos de ensino médio 
e superior do IFBA, campus Eunápolis. Sua participação é voluntária e se dará por 
meio da participação em oficinas e do preenchimento de questionários e/ou 
entrevistas individuais, que podem ser gravadas, acerca das condições quanto a 
utilização de Modelos Concretos, como ferramenta de ensino e de aprendizagem de 
Matemática, para investigações quantitativas e qualitativas, posteriormente 
guardados como meio físico e digitalmente. Se você aceitar, estará ajudando na 
possibilidade de contribuições para estudar e propor mudanças, na realidade do 
processo de ensino e de aprendizagem da Matemática do IFBA, campus Eunápolis, 
em busca de aprimorar o que já ocorre de maneira adequada, através da inserção de 
tecnologias, especificamente os materiais manipuláveis, e repensar o que precisa ser 
melhorado nesses processos (benefícios). Ademais, poderá estar em risco de sentir-
se incomodado em responder aos questionários ou entrevistas propostas, para 
investigações sobre a utilização dos modelos concretos, ou sobre sua participação 
nas oficinas e avaliação relativa a esses modelos, além de não quererem disponibilizar 
o material produzido sob orientação docente. Caso isso ocorra, além dos 
esclarecimentos dados pelo pesquisador responsável, se optar, estará à vontade em 
não efetuar essas tarefas. Se depois de consentir a sua participação, o Sr (a) desistir 
de manter a autorização tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em 
qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente 
do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma 
despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Se por ventura, houver 
necessidade de que esse processo ocorra em momento distinto em que não esteja na 
instituição, exercendo suas funções dentro desta, e tenha despesa como alimentação, 
transporte e etc, estas serão ressarcidas pelo pesquisador. Os resultados da pesquisa 
serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo 
guardada em sigilo. Além disso, o participante terá direito a solicitar indenização 
através das vias judiciais (Código Civil, Lei 10.406/2002, Artigos 927 a 954 e 
Resolução CNS nº 510/2016, Artigo 19), caso haja algum dano recorrente da 
pesquisa. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com 
o pesquisador no endereço Av. David Jonas Fadini, S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis - BA, 
pelo telefone (73) 3281-2266, ou  poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa – CEP/IFBA, Av. Araújo Pinho, Nº 39 - Canela - Salvador - BA 40.110-150, 
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telefone (71) 3221-0332. O CEP é um colegiado multi e transdisciplinar, independente, 
que deve existir nas instituições que realizam pesquisa envolvendo seres humanos 
no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua 
integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 
padrões éticos (Resolução nº 466/12 CNS). 
 

 

Consentimento Pós–Informação 
 
Eu,___________________________________________________________, fui 
informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 
colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 
sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento 
é emitido em duas vias que serão ambas assinadas e rubricadas, por mim e pelo 
pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 
 
Além disso, indico abaixo, marcando com um “X” o posicionamento sobre divulgação 
de minha imagem e/ou voz: 
 
(       ) Sim, autorizo a divulgação de minha imagem e/ou voz; 
(       ) Não, não autorizo a divulgação de minha imagem e/ou voz 
 
 
  
______________________________    Data: ___/ ___________/ _____ 
Assinatura do Participante 
 
 

Impressão do dedo 
polegar 
Caso não saiba assinar 

________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

(CAMPUS EUNÁPOLIS) 

 

 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 
 
Eu _____________________________________,depois de conhecer e entender os 
objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como 
de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, 
especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou no Termo 
de Assentimento, AUTORIZO, através do presente termo, o pesquisador Celso 
Eduardo Brito, do projeto de pesquisa intitulado “PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE 
ATIVIDADES COM MODELOS CONCRETOS: CONTRIBUIÇÕES PARA O 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA” a realizar as fotos 
que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento, que pode ser gravado, sem 
quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 
 
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 
depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, trabalhos, artigos, slides e 
transparências), em favor do pesquisador da pesquisa, acima especificado, 
obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e 
adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos 
idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência 
(Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 
 
Eunápolis, BA, __ de ______ de 20__ 
 
_______________________                             ______________________________ 
Participante da Pesquisa                                   Pesquisador responsável pelo projeto 
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DISPOSITIVOS COM 

UTILIZAÇÃO DE MODELOS 

CONCRETOS  
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DISPOSITIVO EXPERIMENTAL, ENVOLVENDO A UTILIZAÇÃO DE MODELOS 
CONCRETOS PARA ANÁLISE DAS PRÁTICAS DOS ESTUDANTES, SOBRE OS 

CONCEITOS RELACIONADOS AO ESTUDO DO CENTRO DE MASSA, NO 
ESPAÇO UNIDIMENSIONAL  

 
 

DOCENTE: Celso Eduardo Brito    DATA: _____/______/2019 

CURSO: Engenharia Civil     TURMA: Cálculo II / 2018.2 

NOME DOS ESTUDANTES: __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

 
PRIMEIRA SESSÃO 

 
 

Instruções: 

· Observar e utilizar os materiais (apoio, régua, balança de precisão e corpos com diferentes 
massas), que estão no kit a sua disposição e realizar, cuidadosamente, as tarefas solicitadas 
a seguir; 

· Trata-se de uma atividade experimental, portanto, não se preocupem com possíveis erros 
cometidos nas medições, porém, é necessário prestar atenção para obter melhores 
aproximações; 

· O tempo máximo para realizar as tarefas é, aproximadamente, 30 minutos. 

 

:  CONSIDERAR CORPOS DE DIFERENTES MASSAS QUE SE ENCONTRAM NO 

KIT E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA REALIZAR AS 

SEGUINTES SUBTAREFAS. 

: Estabelecer, utilizando a balança de precisão, a massa dos corpos que se encontram no 
kit; 

: Identificar o ponto de equilíbrio, de n corpos com massas iguais ou distintas, no registro 
numérico, apoiados numa superfície plana (barra plana enumerada, dando uma ideia 
unidimensional), considerando as seguintes condições: 
a) Os corpos são colocados nas posições – 3 e 7 da barra, com massas iguais; 
b) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8 e 4 da barra, com massas distintas; 
c) Os corpos são colocados corpos nas posições – 9, – 4, e 7 da barra, com massas iguais; 
d) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8, 1 e 5 da barra, com massas distintas; 
e) Os corpos são colocados corpos nas posições – 8, – 1, 3 e 7 da barra, com massas distintas. 

: Representar cada uma das situações dadas na , numa reta numérica dada, no registro 
gráfico, marcando a posição dos corpos (indicando a massa em cada posição) e do ponto de 
equilíbrio. 
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APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

DOIS CORPOS COM MASSAS IGUAIS 

 

 
 

 

DOIS CORPOS COM MASSAS DISTINTAS 

 

 

 

 

TRÊS CORPOS COM MASSAS IGUAIS 

 

 

 

 

TRÊS CORPOS COM MASSAS DISTINTAS 

 

 

 

 

QUATRO CORPOS COM MASSAS DISTINTAS 
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: INDICAR UMA TÉCNICA (NO REGISTRO ALGÉBRICO E/OU LINGUA 

MATERNA) PARA CALCULAR O PONTO DE EQUILÍIBRIO DE N CORPOS COM 

N MASSAS IGUAIS OU DISTINTAS, DA TAREFA ANTERIOR.  
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NA .  
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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DISPOSITIVO EXPERIMENTAL, ENVOLVENDO A UTILIZAÇÃO DE MODELOS 
CONCRETOS PARA ANÁLISE DAS PRÁTICAS DOS ESTUDANTES, SOBRE OS 

CONCEITOS RELACIONADOS AO ESTUDO DO CENTRO DE MASSA, NO 
ESPAÇO BIDIMENSIONAL 

 
 

DOCENTE: Celso Eduardo Brito    DATA: _____/______/2019 

CURSO: Engenharia Civil     TURMA: Cálculo II / 2018.2 

NOME DOS ESTUDANTES: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 
SEGUNDA SESSÃO 

 

Instruções: 

· Observar e utilizar os materiais (apoio, régua, balança de precisão e corpos com diferentes 
massas), que estão no kit a sua disposição e realizar, cuidadosamente, as tarefas solicitadas 
a seguir; 

· Trata-se de uma atividade experimental, portanto, não se preocupem com possíveis erros 
cometidos nas medições, porém, é necessário prestar atenção para obter melhores 
aproximações; 

· O tempo máximo para realizar as tarefas é, aproximadamente, 30 minutos. 

:  CONSIDERAR CORPOS DE DIFERENTES MASSAS QUE SE ENCONTRAM NO 

KIT E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA REALIZAR AS 

SEGUINTES SUBTAREFAS: 

: Estabelecer, utilizando a balança de precisão, a massa dos corpos que se encontram no 
kit; 
S : Identificar o ponto de equilíbrio, de n corpos com massas iguais ou distintas, no registro 
numérico, apoiados numa superfície plana (barra plana enumerada, dando uma ideia 
unidimensional), considerando as seguintes condições: 
a) Os corpos são colocados nos pontos (8, 0) e (– 7, 7) do plano, com massas iguais; 
b) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 8, 8) e (8, – 1) do plano, com massas distintas; 
c) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 5, 2), (– 4, – 8) e (5, – 4) do plano, com massas 
iguais; 

d) Os corpos são colocados corpos nos pontos ,  e (7, – 4) do plano, com 

massas distintas; 

e) Os corpos são colocados corpos nos pontos (– 5, – 8), (– 8, – 2),  e (0, 3) do plano, 

com massas distintas; 
: Representar cada uma das situações dadas , num plano cartesiano dado, no registro 

gráfico, marcando a posição dos corpos (indicando a massa em cada posição) e do centro de 
massa. 
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APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

DOIS CORPOS COM MASSAS IGUAIS 

 
 

 

 

DOIS CORPOS COM MASSAS DISTINTAS 
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TRÊS CORPOS COM MASSAS IGUAIS 

  

 

TRÊS CORPOS COM MASSAS DISTINTAS 
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QUATRO CORPOS COM MASSAS DISTINTAS 

 

 

 

 
 

: INDICAR A TÉCNICA USADA (NO REGISTRO ALGÉBRICO E/OU EM LINGUA 

MATERNA) PARA CALCULAR AS COORDENADAS DO CENTRO DE MASSA, DE 

N CORPOS COM N MASSAS IGUAIS OU DISTINTAS, DA TAREFA ANTERIOR.  
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE A .  
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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DISPOSITIVO EXPERIMENTAL, ENVOLVENDO A UTILIZAÇÃO DE MODELOS 
CONCRETOS PARA ANÁLISE DAS PRÁTICAS DOS ESTUDANTES, SOBRE OS 

CONCEITOS RELACIONADOS AO ESTUDO DO CENTROIDE DE FIGURAS 
PLANAS SIMPLES 

 
 

DOCENTE: Celso Eduardo Brito    DATA: _____/______/2019 

CURSO: Engenharia Civil     TURMA: Cálculo II / 2018.2 

NOME DOS ESTUDANTES: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 
TERCEIRA SESSÃO 

 

Instruções: 
 

· Observar e utilizar os materiais (apoio, régua, balança de precisão e Figuras Planas 
simples e compostas, barbante e fita adesiva), que estão no kit a sua disposição e realizar, 
cuidadosamente, as tarefas solicitadas a seguir; 

· Trata-se de uma atividade experimental, portanto, não se preocupem com possíveis erros 
cometidos nas medições, porém, é necessário prestar atenção para obter melhores 
aproximações; 

· O tempo máximo para realizar as tarefas é, aproximadamente, 40 minutos. 

 

:  CONSIDERAR AS FIGURAS SIMPLES (FS) QUE SE ENCONTRAM NO KIT E 

UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA REALIZAR AS 

SEGUINTES SUBTAREFAS: 

: Medir e indicar as dimensões principais de cada uma das FS presentes no kit: Quadrado, 

Retângulo, Triângulo e Círculo; 

S : Calcular a área de cada FS da : 

: Determinar a massa em gramas, de cada FS da ; 

: Calcular a densidade superficial ( ) cada FS, na , sabendo que esta é igual a razão 

entre a massa da placa plana e a sua área total.  
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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: CONSIDERAR AS FS, O APOIO FORNECIDO NO KIT E OS DADOS OBTIDOS 

NA PARA RESOLVER AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 
 

: Representar, no registro gráfico, com escala igual nos planos estabelecidos para cada 

FS, indicando (a partir de seu posicionamento) os pontos dos vértices dessas figuras, no 

registro numérico e no gráfico (para o círculo a posição do centro); 

: Determinar o Centroide de cada uma das FS, a partir do equilíbrio delas no apoio, 

marcando esse ponto no esboço feito na  (registro gráfico) e explicitando no registro 

numérico. 
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APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

RETÂNGULO VERMELHO

 

 

 

 

QUADRADO VERDE 
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TRIÂNGULO LARANJA 

 

 

 

 

 

CÍRCULO AZUL 
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:  CONSIDERAR AS FIGURAS COMPOSTAS (FC) QUE SE ENCONTRAM NO KIT 

E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA REALIZAR AS 

SEGUINTES SUBTAREFAS: 

: Medir e indicar as dimensões principais das duas FC presentes no kit; 

: Calcular a área de cada FC da ; 

: Determinar a massa em gramas, de cada FC da ; 

: Calcular a densidade superficial ( ) cada FC, na , sabendo que está é igual a razão 

entre a massa da placa plana e a sua área total e indicar o que acontece de particular, em 

relação a esses valores, justificando esse posicionamento, em língua materna. Fazer a 

associação com o que ocorreu, com a subtarefa similar para FS. 
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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: CONSIDERAR AS FC, O APOIO FORNECIDO NO KIT E OS DADOS OBTIDOS 

NA PARA RESOLVER AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

: Representar, no registro gráfico, com escala igual ou proporcional (nesse caso indique 

essa mudança) nos planos estabelecidos para cada FC, indicando (a partir de seu 

posicionamento) os pontos dos seus vértices dessas figuras, no registro numérico e no gráfico; 

: Indicar por quais FS é formada a FC laranja e identificar, no registro numérico e gráfico, 

os seus Centros de Massa; 

: Indicar por quais FS é formada a FC vermelha e identificar, no registro numérico e 

gráfico, os seus Centros de Massa; 

: Determinar o Centroide da FS laranja, a partir do equilíbrio dela no apoio, marcando 

esse ponto no esboço feito na  (registro gráfico) e explicitando no registro numérico; 

: Determinar o Centroide da FS vermelha, a partir do equilíbrio dela no apoio, marcando 

esse ponto no esboço feito na  (registro gráfico) e explicitando no registro numérico. 
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

FC LARANJA 
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FC VERMELHA 
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: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE EM RELAÇÃO A 

. 
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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DISPOSITIVO EXPERIMENTAL, ENVOLVENDO A COM UTILIZAÇÃO DE 
MODELOS CONCRETOS PARA ANÁLISE DAS PRÁTICAS DOS ESTUDANTES, 

SOBRE OS CONCEITOS RELACIONADOS AO ESTUDO DO CENTROIDE DE 
FIGURAS PLANAS DIVERSAS 

 
 

 

DOCENTE: Celso Eduardo Brito    DATA: _____/______/2019 

CURSO: Engenharia Civil     TURMA: Cálculo II / 2018.2 

NOME DOS ESTUDANTES: __________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

QUARTA SESSÃO 
 

 

Instruções: 

· Observar e utilizar os materiais (apoio, réguas, calculadora, Figuras Planas Diversas), que 
estão no kit a sua disposição e realizar, cuidadosamente, as tarefas solicitadas a seguir; 

· Trata-se de uma atividade experimental, portanto, não se preocupem com possíveis erros 
cometidos nas medições, porém, é necessário prestar atenção para obter melhores 
aproximações; 

· O tempo máximo para realizar as tarefas é, aproximadamente, 25 minutos. 
 

 

 

:  CONSIDERAR AS FIGURAS DIVERSAS (FD) QUE SE ENCONTRAM NO KIT E 

OS MATERIAIS CONTIDOS NELE PARA MEDIAÇÃO, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA 

REALIZAR AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 

: Representar, no registro gráfico, com mesma escala, nos planos estabelecidos para cada 

FD (à escolha dos estudantes), indicando (a partir de seu posicionamento) o tipo de funções 

cartesianas que geram esses gráficos, com um intervalo de limitação do seu domínio e escrever 

suas leis no registro algébrico; 

: Calcular a área de cada FD, a partir das leis e intervalos, estabelecidos na ; 

: Determinar o Centroide de cada FD, a partir do equilíbrio dela no apoio, marcando esse 

ponto no esboço feito na  (registro gráfico) e explicitando no registro numérico. 
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APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

FD 1 
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FD 2 
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: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DA TAREFA ANTERIOR.  
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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DISPOSITIVO EXPERIMENTAL, ENVOLVENDO A UTILIZAÇÃO DE MODELOS 
CONCRETOS PARA ANÁLISE DAS PRÁTICAS DOS ESTUDANTES, SOBRE OS 

CONCEITOS RELACIONADOS AO TEOREMA DE PAPPUS-GULDIN 
 

 

 

DOCENTE: Celso Eduardo Brito    DATA: _____/______/2019 

CURSO: Engenharia Civil     TURMA: Cálculo II / 2018.2 

NOME DOS ESTUDANTES: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

QUINTA SESSÃO 

 

Instruções: 

· Observem os materiais que estão no kit em sua pose, e cuidadosamente façam as devidas 
tarefas solicitadas a seguir, usando os instrumentos: palito (eixo de revolução), FDC e 
molde da FDC; 

· Como se trata de uma atividade experimental, não se preocupem com erros possíveis de 
medições feitas, porém tenham muita atenção para ter uma melhor aproximação possível; 

· Vocês terão um tempo máximo para realizar as tarefas de aproximadamente 25 minutos. 
 

: CONSIDERAR AS FIGURAS DIVERSAS COMPOSTAS (FDC) QUE SE 

ENCONTRAM NO KIT E OS MATERIAIS CONTIDOS, A SUA DISPOSIÇÃO, PARA 

REALIZAR AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

: Representar, no registro gráfico, com escala proporcional (indicando essa escala) no 

plano estabelecido para a FDC, indicando (a partir de seu posicionamento) as funções 

cartesianas que geram os gráficos contidos na FDC, escrevendo suas leis no registro algébrico, 

bem como, seu centroide e os pontos dos vértices das figuras simples presentes na composição, 

no registro numérico e no gráfico; 

: Representar, no registro gráfico, com escala igual ou proporcional (nesse caso indique 
essa mudança), o sólido gerado pela revolução da FDC, em torno do eixo (OBS: Os eixos não 
podem interceptar a FDC), para isso: 
 
a) Considerar o Eixo Oy (ou uma reta paralela a este), como a reta r de revolução; 
b) Considerar o Eixo Ox (ou uma reta paralela a este), como a reta r de revolução; 
c) Considerar um Eixo com uma inclinação obtusa em relação a Ox (indique essa inclinação e 
a forma geral dessa reta, no registro algébrico), como a reta r de revolução. 
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APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

REGIÃO DA FCD 
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SÓLIDO EM TORNO DO EIXO OY 

 

 

 

 

 

 

SÓLIDO EM TORNO DO EIXO OX 
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SÓLIDO EM TORNO DO EIXO COM INCLINAÇÃO OBTUSA 
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: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DA TAREFA.  
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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DISPOSITIVOS NO AMBIENTE 

COMPUTACIONAL GEOGEBRA  
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DISPOSITIVO EXPERIMENTAL PARA ANÁLISE DAS PRÁTICAS DOS 
ESTUDANTES, SOBRE OS CONCEITOS RELACIONADOS AO ESTUDO DO 

CENTRO DE MASSA NO ESPAÇO UNIDIMENSIONAL, UTILIZANDO O 
AMBIENTE COMPUTACIONAL GEOGEBRA 

 
 

DOCENTE: Celso Eduardo Brito    DATA: _____/______/2019 

CURSO: Engenharia Civil     TURMA: Cálculo II / 2018.2 

NOME DOS ESTUDANTES: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 
 

PRIMEIRA SESSÃO 
 

 
 

 

 

Para acessar o App usado nessa atividade, entre no site 
https://www.geogebra.org e procure por “CENTRO DE MASSA –        
MODELO UNIDIMENSIONAL” ou acesse diretamente: 
https://www.geogebra.org/m/svkk6bcp ou ainda, utilize o QR Code ao 
lado.  
 

 

 

Instruções: 

· Observar e utilizar o App, intitulado CENTRO DE MASSA – MODELO 
UNIDIMENSIONAL, criado no GeoGebra, e realizar, cuidadosamente, as tarefas 
apresentadas a seguir; 

· O tempo máximo para realizar as tarefas é, aproximadamente, 40 minutos. 

 

 

:  CONSIDERAR AS NOTAS 7,0; 5,5; 8,5 E 5,0; OBTIDAS POR UM ESTUDANTE 

A E SEUS RESPECTIVOS PESOS 2, 1, 3 E 2, PARA REALIZAR AS SEGUINTES 

SUBTAREFAS: 

 

: Calcular a média aritmética das notas, obtidas pelo estudante A, no registro numérico; 

: Calcular a média ponderada das notas, obtidas pelo estudante A, no registro numérico. 
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APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:  ESTABELECER O PONTO DE EQUILÍBRIO, NO REGISTRO NUMÉRICO, 

DESCREVENDO A TÉCNICA USADA EM LÍNGUA MATERNA, ENTRE N CORPOS 

COM N MASSAS RESPECTIVAS, IGUAIS OU DISTINTAS, POSICIONADOS NA 

RETA REAL, CONSIDERANDO OS CASOS EM CADA UMA DAS SUBTAREFAS A 

SEGUIR: 

: Considerar corpos nas posições 2 e 6 da barra, com massas iguais de 2 kg; 

: Considerar corpos nas posições – 3 e 5 da barra, com massas distintas respectivas de         

3 kg e 2 kg; 

: Considerar corpos nas posições – 4, 1 e 7 da barra, com massas iguais de 3 kg; 

: Considerar corpos nas posições 0, 3 e 8 da barra, com massas distintas respectivas de        

2 kg, 6 kg e 5 kg; 

: Considerar corpos nas posições – 3, 0, 3 e 7 da barra, com massas distintas respetivas de 
1 kg, 3 kg, 5 kg e 3 kg. 
 
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NA , INCLUSIVE 

RELATIVAS A MANIPULAÇÃO DO APP.  
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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DISPOSITIVO EXPERIMENTAL PARA ANÁLISE DAS PRÁTICAS DOS 
ESTUDANTES, SOBRE OS CONCEITOS RELACIONADOS AO ESTUDO DO 

CENTRO DE MASSA NO ESPAÇO BIDIMENSIONAL, UTILIZANDO O 
AMBIENTE COMPUTACIONAL GEOGEBRA 

 
 

DOCENTE: Celso Eduardo Brito    DATA: _____/______/2019 

CURSO: Engenharia Civil     TURMA: Cálculo II / 2018.2 

NOME DOS ESTUDANTES: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 
 

SEGUNDA SESSÃO 
 
 

Para acessar o App usado nessa atividade, entre no site 
https://www.geogebra.org e procure por “CENTRO DE MASSA –        
MODELO BIDIMENSIONAL” ou acesse diretamente: 
https://www.geogebra.org/m/cpsbpvkj ou ainda, utilize o QR Code ao lado.  
 

 

Instruções: 

 

· Observar e utilizar o App, intitulado CENTRO DE MASSA – MODELO BIDIMENSIONAL, 
criado no GeoGebra, e realizar, cuidadosamente, as tarefas apresentadas a seguir; 

· O tempo máximo para realizar as tarefas é, aproximadamente, 50 minutos. 
 

 
 

: OBSERVAR PONTOS CARTESIANOS, INDICADOS NO REGISTRO 

NUMÉRICO E RESOLVER AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

 

: Determinar as distâncias do ponto de (3, 5) até os eixos Ox e Oy, respectivamente, no 

registro numérico. Generalizar o raciocínio para um ponto qualquer (x, y), na língua materna; 

: Colocar em ordenação horária ou anti-horária, os conjuntos de pontos indicados no App, 

a partir de um determinado ponto fixo inicial, no registro numérico. Descrever a técnica 

utilizada, em língua materna. 
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APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:  INDICAR O CENTRO DE MASSA, NO REGISTRO NUMÉRICO, ENTRE DOIS 

CORPOS, POSSUINDO MASSAS IGUAIS OU DISTINTAS, APOIADOS NUM NO 

PLANO CARTESIANO, EM PONTOS DETERMINADOS, CONFORME INDICADO 

A SEGUIR. DESCREVER A TÉCNICA UTILIZADA, EM LÍNGUA MATERNA E NO 

REGISTRO NUMÉRICO. (OBS: NÃO PROSSEGUIR ANTES DE EFETIVAR OS 

DOIS ITENS, ALTERANDO OS VALORES NO APP): 

A) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS (4, 2) E (– 2, 5) DO PLANO, COM MASSAS 

IGUAIS A 2 G; 

B) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS (– 7, – 2) E (5, 6) DO PLANO, COM 

MASSAS DISTINTAS RESPECTIVAMENTE IGUAIS A 3 G E 5 G. 
 

 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



583 
 

 

:  INDICAR O CENTRO DE MASSA, NO REGISTRO NUMÉRICO, ENTRE TRÊS 

CORPOS, POSSUINDO MASSAS IGUAIS OU DISTINTAS, APOIADOS NUM NO 

PLANO CARTESIANO, EM PONTOS DETERMINADOS, CONFORME INDICADO 

A SEGUIR. DESCREVER A TÉCNICA UTILIZADA, EM LÍNGUA MATERNA E NO 

REGISTRO NUMÉRICO. (OBS: NÃO PROSSEGUIR ANTES DE EFETIVAR OS 

DOIS ITENS, ALTERANDO OS VALORES NO APP): 

A) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS (5, 0), (– 3, 7) E (2, – 4) DO PLANO, COM 

MASSAS IGUAIS A 3 G; 

B) CONSIDERAR CORPOS NOS PONTOS (– 3, 3), (0, 1) E (6, 2) DO PLANO, COM 

MASSAS DISTINTAS RESPECTIVAMENTE IGUAIS A 1 G, 2 G E 4 G. 
 

 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:  INDICAR O CENTRO DE MASSA, NO REGISTRO NUMÉRICO, ENTRE 

QUATRO CORPOS, POSICIONADOS EM (3, – 5), (0, 7), (– 2, – 4), (5, 7) POSSUINDO 

MASSAS RESPECTIVAMENTE IGUAIS A 2 G, 4 G, 3 G E 1G. DESCREVER A 

TÉCNICA UTILIZADA, EM LÍNGUA MATERNA E NO REGISTRO NUMÉRICO. 
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APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: INDICAR EM LINGUA MATERNA, A PARTIR DA OBSERVAÇÃO DO VÍDEO, 

DISPONIBILIZADO NO LINK ABAIXO, O CONCEITO DE CENTRO DE MASSA. 

 
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, INCLUSIVE RELATIVAS A 

MANIPULAÇÃO DO APP.  
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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DISPOSITIVO EXPERIMENTAL PARA ANÁLISE DAS PRÁTICAS DOS 
ESTUDANTES, SOBRE OS CONCEITOS RELACIONADOS AO ESTUDO DO 
CENTROIDE DE FIGURAS PLANAS SIMPLES, UTILIZANDO O AMBIENTE 

COMPUTACIONAL GEOGEBRA 
 

 

DOCENTE: Celso Eduardo Brito    DATA: _____/______/2019 

CURSO: Engenharia Civil     TURMA: Cálculo II / 2018.2 

NOME DOS ESTUDANTES: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 
 

TERCEIRA SESSÃO 
 

 
 

Para acessar o App usado nessa atividade, entre no site 
https://www.geogebra.org e procure por “CENTRO DE MASSA –        
MODELO FIGURAS SIMPLES” ou acesse diretamente: 
https://www.geogebra.org/m/gvz7shmp ou ainda, utilize o QR Code ao 
lado.  
 

Instruções: 

· Observar e utilizar o App, intitulado CENTRO DE MASSA – MODELO FIGURAS 
SIMPLES, criado no GeoGebra, e realizar, cuidadosamente, as tarefas apresentadas a 
seguir; 

· O tempo máximo para realizar as tarefas é, aproximadamente, 50 minutos. 

 
 

:  DETERMINAR O VALOR DE ÁREAS E MASSAS DAS FIGURAS SIMPLES (FS), 

NAS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

: Calcular a área das FS (Quadrado, Retângulo, Triângulo e Círculo) a seguir, a partir dos 

pontos do plano cartesiano que indicam os seus vértices, detalhando a técnica utilizada, nos 

registros que achar mais adequados: (OBS: para o Círculo são dados o ponto que indica o 

centro e a medida do seu raio)   

a) Retângulo de vértices: A(2, 4), B(– 3, 4), C(– 3, – 5) e D(2, – 5); 

b) Triângulo de vértices: A(1, 7), B(5, 2), C(3, – 2); 

c) Círculo de centro C(– 2, 5) e raio 2 u.c. 
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: Calcular o valor das massas nas FS, a seguir, a partir dos pontos do plano cartesiano que 

indicam os seus vértices, dado o valor de sua densidade superficial, no registro numérico: 

a) Retângulo de vértices: A(4, 2), B(– 1, 2), C(– 1, 5) e D(4, 5); 

b) Triângulo de vértices: A(2, 0), B(4, 6), C(6, 0); 

c) Círculo de centro C(1, 3) e raio 1,5 u.c. 
 

 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:  INDICAR O CENTRO DE MASSA (CENTROIDE), NO REGISTRO NUMÉRICO, 

DAS FS, DADOS OS SEUS VÉRTICES (OU CENTRO E RAIO PARA O CÍRCULO), 

NOS CASOS A SEGUIR. ARGUMENTE SOBRE SUAS ESCOLHAS EM LÍNGUA 

MATERNA:  

A) RETÂNGULO DE VÉRTICES: A(1, 1), B(1, 5), C(8, 5) E D(8, 1); 

B) TRIÂNGULO DE VÉRTICES: A(3, 0), B(5, 2), C(1, 7); 

C) CÍRCULO DE CENTRO C(2, 4) E RAIO 3 U.C. 
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APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:  INDICAR O CENTROIDE DAS COMPOSIÇÕES COM ÁREAS DE FIGURAS 

COMPOSTAS (FC), DESENVOLVENDO AS SEGUINTES SUBTAREFAS: 

: Determinar o centro de massa da secção transversal, de uma viga (em formato de T), 

formando uma FC, no registro numérico, formada por áreas de retângulos com                                                

vértices em: ;  

e . 

: Descrever, em língua materna, no registro numérico e/ou algébrico, como obter o centro 

de massa da secção considerada na , a partir dos centroides de cada uma das FS que 

compõem a FC; 

: Determinar o centro de massa da FC, formada pelo área do retângulo de vértices 

, pela área do triângulo de vértices  

e pela retirada da área do círculo de centro  e raio 2 u.c. 

: Descrever, em língua materna, no registro numérico e/ou algébrico, como obter o centro 

de massa da FC considerada na , a partir dos centroides de cada uma das FS que a 

compõem. 
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NA TAREFA , 

INCLUSIVE RELATIVAS A MANIPULAÇÃO DO APP.  
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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DISPOSITIVO EXPERIMENTAL PARA ANÁLISE DAS PRÁTICAS DOS 
ESTUDANTES, SOBRE OS CONCEITOS RELACIONADOS AO ESTUDO DO 

CENTROIDE DE FIGURAS PLANAS DIVERSAS, UTILIZANDO O AMBIENTE 
COMPUTACIONAL GEOGEBRA 

 
 

DOCENTE: Celso Eduardo Brito    DATA: _____/______/2019 

CURSO: Engenharia Civil     TURMA: Cálculo II / 2018.2 

NOME DOS ESTUDANTES: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

QUARTA SESSÃO 

 
 

 

 

Para acessar o App usado nessa atividade, entre no site 
https://www.geogebra.org e procure por “CENTRO DE MASSA –        
MODELO FIGURAS DIVERSAS” ou acesse diretamente: 
https://www.geogebra.org/m/bhfcjvzb ou ainda, utilize o QR Code ao lado.  
 

 

Instruções: 

 

· Observar e utilizar o App, intitulado CENTRO DE MASSA – MODELO FIGURAS 
DIVERSAS, criado no GeoGebra, e realizar, cuidadosamente, as tarefas apresentadas a 
seguir; 

· O tempo máximo para realizar as tarefas é, aproximadamente, 40 minutos. 

 

 

 

 
 

:  CALCULAR A ÁREA DA FIGURA PLANA DIVERSA (FD), FORMADA PELO 

GRÁFICO DAS FUNÇÕES REAIS   E  , NO INTERVALO 

ENTRE 0 E 3, NO REGISTRO ALGÉBRICO (COM A DEVIDA CONVERSÃO PARA 

O REGISTRO NUMÉRICO AO ESTABELECER ESSE VALOR).  
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APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:  ANALISAR E DESCREVER O DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA QUE 

GERA A TÉCNICA PARA O CÁLCULO DAS COORDENADAS DO CENTRO DE 

MASSA, DA REGIÃO SOB O GRÁFICO DA FUNÇÃO F(X), DEFINIDA NUM 

INTERVALO DADO  E ACIMA DO EIXO OX, NA LÍNGUA MATERNA, COM 

PALAVRAS PRÓPRIAS, APÓS LEITURA E ENTENDIMENTO (PARA A 

VERIFICAÇÃO INICIAL CONSIDERE  E A = 1 E B = 5). 
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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: DETERMINAR O CENTRO DE MASSA DAS FD, EXECUTANDO AS 

SUBTAREFAS A SEGUIR: 

: Calcular a área da região plana delimitada entre o gráfico da função real, 

, no intervalo entre – 1 e 3 e o eixo Ox, utilizando os registros algébrico e numérico. 

: Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, em , utilizando os registros 

algébrico e numérico;  

: Calcular a área da região plana delimitada pelos gráficos da função real,  

e a função real no intervalo entre 0 e 4, utilizando os registros algébrico e numérico. 

: Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, em , utilizando os registros 

algébrico e numérico;  
 

 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NA TAREFA , 

INCLUSIVE RELATIVAS A MANIPULAÇÃO DO APP.  
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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DISPOSITIVO EXPERIMENTAL PARA ANÁLISE DAS PRÁTICAS DOS 
ESTUDANTES, SOBRE OS CONCEITOS RELACIONADOS AO TEOREMA DE 

PAPPUS-GULDIN, UTILIZANDO O AMBIENTE COMPUTACIONAL GEOGEBRA 
 

 

DOCENTE: Celso Eduardo Brito    DATA: _____/______/2019 

CURSO: Engenharia Civil     TURMA: Cálculo II / 2018.2 

NOME DOS ESTUDANTES: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

QUINTA SESSÃO 
 

 
 

Para acessar o App usado nessa atividade, entre no site 
https://www.geogebra.org e procure por “CENTRO DE MASSA –        
MODELO TEOREMA DE PAPPUS-GULDIN” ou acesse diretamente: 
https://www.geogebra.org/m/p6bksxcu ou ainda, utilize o QR Code ao 
lado.  
 

Instruções: 

 

· Observar e utilizar o App, intitulado CENTRO DE MASSA – MODELO TEOREMA DE 
PAPPUS-GULDIN, criado no GeoGebra, e realizar, cuidadosamente, as tarefas 
apresentadas a seguir; 

· O tempo máximo para realizar as tarefas é, aproximadamente, 40 minutos. 

 
 

:  DETERMINAR A DISTÂNCIA ENTRE UM PONTO P E UMA RETA R (NA 

FORMA GERAL) DADOS, NO REGISTRO NUMÉRICO, PARA CADA CASO A 

SEGUIR (OBS: NÃO PROSSEGUIR ANTES DE EFETIVAR OS TRÊS ITENS, 

ALTERANDO OS VALORES NO APP). 

A) CONSIDERAR  E A RETA ; 

B) CONSIDERAR  E A RETA ; 

C) CONSIDERAR  E A RETA . 
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APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:  ANALISAR E DESCREVER O DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA QUE 

SUSTENTA A TÉCNICA PARA O CÁLCULO DO VOLUME DO SÓLIDO GERADO 

A PARTIR DA REVOLUÇÃO, EM RELAÇÃO A UM DADO EIXO R, DA REGIÃO 

PLANA DELIMITADA PELOS GRÁFICOS DAS FUNÇÕES REAIS  y = f(x) E y = g(x) 

NUM INTERVALO DADO , NA LÍNGUA MATERNA, COM PALAVRAS 

PRÓPRIAS, APÓS LEITURA E ENTENDIMENTO (PARA A VERIFICAÇÃO 

INICIAL CONSIDERE ,  E  E B = 3). 
 

 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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: DETERMINAR O CENTRO DE MASSA DAS FD, EXECUTANDO AS 

SUBTAREFAS A SEGUIR: 

: Calcular a área da região delimitada pelos gráficos das funções reais,  

e , para o intervalo entre – 2 e 2, utilizando os registros algébrico e numérico. 

: Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FD, em , utilizando os registros 

algébrico e numérico e indicar o que acontece de particular nessa situação, em relação a esses 

valores;  

: Determinar a distância do Centro, encontrado em , até a reta r, em cada caso, no 

registro numérico (OBS: Não avançar continuando, enquanto não efetuar os três casos):  

a) Considerar ; 

b) Considerar  

c) Considerar  

 

 Calcular o volume, gerado a partir da rotação da região delimitada em , em torno da 

reta, em cada caso na , no registro numérico, utilizando o Teorema de Pappus-Guldin. 

(OBS: Não avançar continuando, enquanto não efetuar os três casos). 
 

 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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: DETERMINAR O CENTRO DE MASSA DAS FDC, EXECUTANDO AS 

SUBTAREFAS A SEGUIR: 

: Calcular a área da região plana, da FDC formada pela delimitação dos gráficos das 

funções reais,  e , no intervalo entre 0 e 3, pelo 

retângulo de vértices  e pelo triângulo de vértices 

, utilizando os registros algébrico e numérico. 

: Determinar as coordenadas do Centro de Massa da FDC, em , utilizando os registros 

algébrico e numérico;  

: Calcular a distância do Centro, encontrado em , a reta , no registro numérico  

: Calcular o volume, gerado a partir da rotação da região delimitada em , em torno da 

reta r, na , no registro numérico utilizando o Teorema de Pappus-Guldin.  

 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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: DESCREVER, NA LÍNGUA MATERNA, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, PRINCIPALMENTE NAS TAREFAS  

E , INCLUSIVE RELATIVAS A MANIPULAÇÃO DO APP.  
 

APRESENTAR A RESOLUÇÃO DETALHADA COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS NA  
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Ques 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA O ESTUDANTE  

 

Ao final de cada sessão os estudantes responderam a um questionário sucinto, num 

formulário eletrônico, disponível no endereço: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1isTiqBNeOCIudxT69SXf_6QaSV-id-

gWR0TMN5qBeVE/edit 

 

Esse material contém as seguintes informações, que foram analisadas pelo pesquisador: 

 

12) Nome Completo. 
 

13) Qual a sessão à qual o estudante acabou de participar? 
 

14) Por qual dispositivo (DE) o estudante iniciou a sessão indicada? 
 

15) Comentário com detalhes, sobre as vantagens e desvantagens do estudante ter iniciado 
essa sessão, pelo DE indicado acima. 
 

16) O estudante deve discorrer sobre seu progresso em relação ao aprendizado do objeto 
matemático CM, ao final dessa sessão (inclusive, em relação às anteriores, caso haja). 

 


